
Justisprotokoll Helgøy 1734
156.

Anno = 1734 d = 5 Junij holdis paa Noer Grundfiord et Sædvanlig Sommerting for samtlige Helgøe
tingstæds Almue, Retten præsiderede Kongl: May'st: foget Edle Andreas Tønder, sampt 
Sorenskriveren Asmus Rosenfeldt, tilligemed Eftterskrefne laugret, Nemlig: Jørgen Gram 
NoerEide, sad for Jon Niels: Svendsbye, Torsten hansen Selnes, Aamund hansen Noerleenanger, 
Niels Anders: ibid:, Jon tostens: sad for Olle Anders. Søerleenanger, Peer gram NoerEide, sad for 
Olle hendrichs: Bratrein, Jacob Arents: Svensbye, sad for Morten hansen Jegervatten, og Jørgen 
Madtis: SøerEide, sad for hans Olsen Noerleenanger.

Eftter at deris Kongl: May'ts. Ret allerunderdaniste var sadt, blef de Kongl: allernaadigste 
forordninger og andre høye Øfrighedtz brever, som paa Nest forregaaende Rotsunds ting omfor 
formeldet Er, Nu her ligeledis formeenige Almue læst og forkyndt.

Dernest forkyndt En Bøxselsædel af Prousten Herr HenningJung? hans udstæd til Jachob Joensen 
paa 1 pds leje udj Søer langenes, som Jens Villums: for hannem opladt haver, til tugthuuset betaler 
hand ? 8 sk:, var datteret d = 23 Fbr: 1733/:

Dernest blef forkyndt en obligation af datto Bergen d = 30 julij ? 1733, udgiven af Torsten 
Christens: heggelund boende paa gaarden Skoufsfiord. som før Eftter paa folio 80: ordlydende skal 
vorde indfiordt.

157.

Noch En Bøxselsædel forkyndt, og af Prousten Herr Junghans udstædt d: 9 Novembr: 1731, til 
Niels Olsen Cardin paa et half punds leje udj Andersdal, som hans værfader for hannem opladt 
haver.

En ditto af Prusten udstædt d = 17 December 1733 til Erich Peers: Paa 18 markes leje udj 
NoerCorvigen som Sal: Peer Peersens Enche for ham opladt haver, til tugthuuset betaler hand ? 8 
sk: ?

En ditto af Prousten udstædt til Christopher Anders: paa 18 markes leje udj NoerLangenes, som 
hans vermoder for hannem haver afstaaet. til tugthuuset betaler hand ? 8 sk:, bøxselsædelen datteret 
23 Fbr. 1733/:

Dernest blef for retten Eftter fogdens begiering taget de ordinarie tingsvidner, som paa Neste 
forregaaende Sommmerting paa Nor Rotsund findis derom om formeldet; og var Almuens svar 
derom ligeledis til En hver post især som paa Rotsung ting af Scherføe tingsteds almue Melt Er.

Desforuden Eftter spurdis om Sal: Herr Michel heggeluns Enche om hendis tilstand; dertil almuen 
svarede at hun var afvicte Aar Reist Søer til sine venner ved hosen, mens strax Eftter tinget afvicte 
Sommer kom hun igien her Noer, og har opholdet sig hos sine barn her; Er Ellers hendis vilchor saa
slet at hun iche kand svare Nogen Consumption.

Endelig blef og Eftterspurdt om KiilEngs laxseElf, dertil blef svaret at ingen i dette Aar haver brugt 
dend, og derfor ej heller svaret derfor noget til nogen.

Lars Daniels: thiennende hos Jørgen Gram NoerEjde, tilligemed Anne Peersdatter thiennende 
samme stædtz; var til dette ting lovligen ind?

158.

stefnet for de udj løsagtighed haver aulet barn tilsammen, og benefnte deris hosbond her for retten 
tilstoed at de iche Ecter hverandre. og som sagsøgeren var dom paastaaende til deris fulde bøders 
betalning. Saa tilfindis da benefnte lars Daniels: derfor at bøde ? 12 rdr:; saa og qvindfolchet 
ligeledis derfor at bøde ? 6 rdr: procehsens omkostning betaler hand med ? 3 ort.



Aamund Peers: find af Ulsfiorden, saa og Kirsten Michelsdatter Nu værende udj Kallefiorden, var 
begge til denne til lovligen indstef, for de schal have begaaet læermaal og auflet barn tilsammens; 
og iche Ecter hver andre,

benefnte Aamund Peers: blef paaraabt; men befandis iche her ved tinget tilstæde, ej heller nogen 
paa hans vejne, hvornest lensmanden og Michel Mortens: Schatøre fremstoed og afhemlet 
Stifnemaalet at verre lovlig hannem for kyndt. Mens qvindfolchet møtte sielf, og tilstoed gierningen
saa velsom og at de iche Egter hver andre. her om eragtet.

Aamund Peers: som iche har villet møde til dette ting Eftter lovlig Stefnemaal; forreleggis hand da 
laugdag til Neste ting at møde denne sin sag at tilsvare, alt under adfær Eftter loven. Hvad 
qvindfolchet angaar da som hun her for retten sielf haver tilstaaet denne hendis løsagtige gierning at
have begaaet; saa tilfindis hun da derfor at bøde ? 6 rdr:

End og blef forkyndt En bøxselsædel af fogden Sr, Tønder udstædt, til Hans grønbech, paa 2 1/2 pds
leje udj Schaarøen, som Sal: lars larsens Enche Er fra døedt, til tugthuuset betalte hand ? 8 sk:, var 
datteret Grundfiord d = 7 Junij ? 1734.

159.

Dernest blef Eftterschrefne Dannemand Nemlig Roel Østens: Snarbye, Christen Hans: Heggelund, 
Tommis Roels: ibid:, Olle Peers: Tønsaasen, Hendrich Rønnels: tønsnes, Niels Niels: thommisjord, 
Haagen gunters: Kalleslet gl: Hans Peers: Raufnefiord, tilnestt at besidde Retten udj tilkommende 
Aar, og derfor anbefales da at forføye sig for Herr Laugmand, at aflegge Eeden under brøde Eftter 
loven, om de det iche Eftterkommer.

Justisprotokoll Helgøy 1735
185.

Anno = 1735 d = 10 Junij holdes paa Nor=Grundfiord et Sædvanlig Sommerting Med Helgøe 
tingsteds Almue. Retten presiderede Kongl: May'ts: foget Sr: Andreas Tønder, samt Sorenskriveren 
Asmus Rosenfeldt, saa og til Rettens bethiennig Eftter følgende Laugret. Sr: Christopher Niels: 
Balsnes, Hendrich Rønnelsen Tønsnes, Haagen gouters: Kalslet, Olle Peers: tønsaasen, thommis 
Roelsen Snarbye, Jørgen Madtisen SøerEide sad for Jon Niels: Svenskee Svensbye, Jachob Arents: 
Svensbye: sad for Roel Østens: Snarbye, og Morten Hans: Jegervatten sad for dend bortdøde Hans 
Peers: Berrigset stæd.

186.

Dernest blef Retten af Kongl: May'ts: foeget allerunderdaniste sadt, HvorEftter for meenige Almue, 
de Kongl: allernaadigste forordninger, og høye Øfrigheds befalninger, som paa folio = 86 og 87 erre
Specificerede, lydeligen oplæst.

Der Eftter blef forrestaaende tingsvidner som paa folio 87 fin? dis registerit Nemlig: det, 2det: 3de: 
4: 5: 6: og 7de. hvor paa Et hvert tingsvidne blef givet samme svar, som af Almuen paa Scherføe 
tingsted er svaret;

Videre blef her Eftter spurdt inden Retten om Sal: Herr Michel heggeluns Enches tilstand, og om 
hun er af de hvilchor, hun kand give nogen Consumption. Hvortil Almuen svarede, at hun 
formedelst sin fattigdom opholder sig hos sine børn her boende, og Er af megen slette Vilchor, saa 
hun iche er goed for at kand svare Nogen Consumption.

Noch blef Eftterspurdt om Nogen dette Aar haver brugt KeelEngs LaxseElf; dertil blef svaret Nej at 
ingen dette aar haver brugt den.

Dernest Eftter spurde fogden om her i tingstædet dette aar haver verret Nogen Borgere enten fra 



trundhiem eller Bergen, beseiglet for her at handle, saavel som Strandsidere eller andre for her at 
handle om Sommeren, Item hvor mange bøydefars Jegter her monne være, og hva dem tilkommer.

Hertil svarede Almuen, at Ingen Borgere Her i tingstædet dette aar haver været beseiglet, saavelsom
Strandsiddere og andre. og hvad bøydefar angaar, da Er her Sal: Jeremias sin Enche paa Qvitnes, 
torben hans: Jegervatten, Søren hans: Elvevold, Daniel hans: ibid:, og Prousten Herr Henning 
Junghans; som hver holder En Jegt til bøydefar for dette tingsteds Almue, Hvormed de sigler til 
Bergen hver siste stefne.

Endelig og Effter spurde fogden om her i tingstædet siden Nest holdende sommerting er forre 
holdet noget vrag eller drif hvale. til det første svarede Almuen

187.

Nej, og hvad drifhvale angaar, da fremkom Bondelensmande Niels Niels: Lemming og beretter, at i 
avigte sommer kort Eftter sommertinget, Er af Rasmus Hansen boende paa Nor=grøtøen som var 
paa en baad med sine Skippere, og Hans Knuds: løchvigen med sine Skippere, skal have fundet En 
tanghval ( som ingen togten Er i) ude paa Søen en half fierding fra landet, som de oprode paa 
Nor=grøtøen En af Herr Baron de Pettersens Jorder. samme hval blef af lensmanden Maalt, og 
befandis at være 9 Allen lang, Hvor af finnerne fich først en fote spech fire skaaren udj hver kandt, 
det øfrige blef opskaaren, og byttet udj 3de parter, hvor af deris Kongl: May'ts fich dend ene part, 
dend anden landdrotten, som landet tilførde og dend tredie part blef byttet imellem folchene, som 
arbeidede derpaa. lensmanden saavelsom Jon vormhuus beretter at spechet paa den side som op 
vente, Var ganskee bortsien. Videre berettede lensmanden at hand haver holdet 2de: folch udj 3 
dager som hachede og bræde dend part som Kongen tilkom; Var begierende for hver persoen for 
deris Kost og arbejde, a' dagen 1 ort, Er ? 1 1/2 rdr; der foruden tillagt 2de Nye Egetønder at fylde 
tranen paa saasom ej meere af samme spech var at faa; begierede Nu for træet a': tønden 4 mk:, Er ?
1 rdr: 2 mk:,

Hvilche bemelte penger fogden strax betalte ham. fleere hvaler er her iche faldet.

Herr Simen Kildal som laugværge for Sal: Jeremias fienskouvs Enche loed fremkalde for Retten 
dend Sal: Mands 2de: døttres tvende mend Mons: Jon Vormhuus, og Jørgen Jørgens: Heløen, 
tilsørgende dem, om de iche paa Skiftte holden Eftter hendis Mand deris sviger fader varre 
fornøyede, og haftte faaet i hænder deris koners tilfaldende fæderne og

188.

Møderne arf; Jon Vormhuus at Naar hans Sal: Værfaders ord paa hans sotte seng bliver holdet og 
Eftterkommet saa Erhand vel fornøyet. Derpaa lod Enchen tilspørge ham om hand iche aldelis var 
fornøyet Eftter Sal: værfaders ord og afskeed. Dertil hand svarede Ja.

Jørgen Jørgens: svarede at hvad Skifttet Er angaaende Eftter hans Sal: Værfader dermed Er hand 
fornøyet, mens hvad hans kones Søskende Sal: Elias fienskouf i Bergen, og Jon Vormhuus paa sin 
kones vejne kunde have faaet meere af deris Sal: fader i hans levende live, End hans kone, det 
formeente hand at komme sig tilgoede.

Herr Simen paa Enchens vejne, som laugværge begierede derpaa udtog af protolocel.? Dernest blef 
sagerne forretaget,

Hans Peers: Engvigen En Ecte gift mand, var til dette ting Indstefnet og beskyldt for at skal have 
begaaet horerie, Med hendriche hansdatter, giftt med Einer hans: værende udj fladvær.

Paa herskabes vejne fandt ombodsmanden for Sr Michel Hvid det fornøden, at tilspørge dend 
Indstefnte Ecte qvinde hendriche hansdatter, om hun har at udlægge til barnefader til sine tvillings 
børn, dend Indstefnte hans Peers: Engvigen, eller om hun har ham at beskylde, at hand har bedrevet 
horeri i sit Egteskab, med hende.

Hertil hun svarede at hendis Egen Mand Einer hans: var disse hendis barns fader, til det øfrige 
sagde hun, at hun iche kand Negte at hun haver bedrevet horerie med denne Indstefnte og beskylde 



hans Peers: i begge deris Egteskab.

Hertil svarede hans Peers: Engvigen, at Eftter at hand er ind? stefnet her for Retten at sige sin 
Sandhed.

189.

Da Er det saaledis at han iche kand med en frelsdt samvittighed Negte, at hand Jo førren sit 
Egteskab er falden i dend Syndige omgiengelse med hende, men benegter det iche at verre skeedt 
siden dend tiid, blef dernest af omboedsmanden tilspurdt, om hand har haftt med hende at skafte i 
lægemlig omgienfelse, siden hendis Egte?

stand.

Derpaa svarede hand at Eftter hun var kommen fra sin Mand Einer hans: fladvær, hen at thiene i 
EngVigen hos Olle Johans: /: af hvad orsag eller ved hvad leilighed er hannem u=vedkomende og 
hand haftte bøxslet sig part i samme EngVig Jord og holde til der, da kunde hand iche sige sig fri for
hende i dettne fald, men iche Eftter at hand var bleven giftt, dog kand hand iche sige om det har 
hændet sig siden eller iche.

Ombods Manden Derpaa tilspurde det løsse qvinmenniske Hendriche Hansdatter, om hun har holt 
horerie og samqvæm med Hans Peers: Eftter dend tid hand var bliven giftt, Eftter som hand 
beraaber sig paa sin slette hukommelse iche at kand errindre det;

Herpaa hun svarede hun kand ej heller Erindre det.

Endnu agtet Ombodsmanden fornøden at spørge, om hendis Egte? mand Einer Hansen fladvær, iche
motte værre vidende om hendis brøst i denne sag, om hand motte have noget der over at klage, om 
hand iche motte værre vidende om sagens Indstefning for retten, Eller om hand eller nogen paa hans
vejne motte have noget i sagen at Erindre, hvor om begieris motte skee for spørsel fra Retten.

Retten loed udraabe om denne Einer Hansen, men befandis iche at være her ved tinget tilstæde ej 
heller nogen paa hans vejne. Ellers be?

190.

rettede lensmanden, at det var ham vel vitterligt at sagen var indstefnet til tinge, men af hvad aarsag 
hand iche ville Indfinde sig til tinget kunde hand iche vide.

Begge Indstefnte Personer blef Endnu af Ombodsmanden tilspurdt, om dem iche nogen tiid haver 
været advaret af geizlig Eller værslig Øfrighed eller andre goede folch, at Endtholde sig fra hver 
andre i syndig omgiengelse.

Dertil de begge svarede Nej, førren Nu i forleden høst hun sielf drog der fra Engenvigen, og tog sit 
tilhold hos Jørggen Jørgen udj Heldøen.

Eftter saadanne befindende sagens omstændigheder var Ombodsmandens irettesættelse paa 
Herskabes vejne, til Justitziens handthæfvelse at Indstefnte Personer Motte Eftter loven Pag: 966 ? 
3de art:, saa velsom Pag: 976: 25de art. bliver dømte af Retten. saa at En exsemplar Straf motte 
Statueris, paa saa Røches los og forargelig lefnet, og landet derved motte Reenses fra saadan 
forargelse, var derpaa dom begierende.

Eragtningen, dennegang udj sagen opsættis til de andre sager erre forhandlede, da dend dernest skal 
vorde afsagt og Indførdt.

Olle Peers: En Egte giftt Mand og huusmand udj Søer leenanger, og et løst qvindfolch Sare 
Olsdatter vare begge til dette ting indstefnet for begaaet leiermaal tilsammen;

bemelte Persoener møtte og tilstoed gierningen sagsøgeren Eftterspurde om denne Olle Peersens 
tilstand, og hvad Monne være Eiende, dertil laugrettet svarede, at hand var slet intet Eiende.

191.



Som denne Egte giftte Mand Olle Peers: befindis at have be? drevet horerie og aflet barn med det 
løsse qvindfolch Sara Ollufs?

datter; og hand ingen boes Eiendeele Erre Eiende; saa tilfindis hand da for dette sit horeries 
begaaelse, at stande 3de Søndager udj helsjernet ved Carlsøe kirche Naar guds thienniste der 
forrettis. Hvad Sara Olsdatter angaar som er befunden i denne løsagtige Synd, da tilfindis hun 
derfor at bøde = 6 rdr: eller og i mangel for betalningen, da at stande 1 Søndag udj halsjernet ved 
Carlsøe kirche Naar guds thienniste der forrettes.

Niels Bredal En Ung Karl værende hos sin fader Jens Jens: tøns? vigen, saa velsom Anne hansdatter
af Selnes udj Ulsfiorden, varre begge til dette ting Indstefnet, for begaaet lejermaal til sammen.

Paa Niels Bredals vejne møtte hans fader Jens Jens: Stabrun, og tilstoed stefnemaalet at verre hans 
Søn forkyndt, det samme og qvindfolchet tilstoed.

Dend Indstefnte Anne hansdatter bekiende her for retten, at denne indstefnte Niels Bredal Er hendis 
Barnefader, til det barn hun i løs agtighed haver auflet. Jens Jens: som paa sin Søns Vejne svare det 
at verre saaledis, som hun der om bekiender;

Dernest sagde hun at hand haver lovet hende Egteskab; Hvilchet Faderen paa sin Søns vejne og 
tilstoed.

Eragtet,

192.

Som Jens Jensen paa sin Søns Niels Bredals vejne haver ej alle? niste tilstaaet Stefnemaalet; mens 
End ogsaa tilstaar hans forseelse i at have begaaet løsagtighed med denne indstefnte Anne 
hansdatter. saa kand vel derom ingen tvil værre, at sagen derom vel dennesinde kunde faa sin ende; 
Mens som her i agten fornemmis, af hendis bekiendelse, hand at skal have beloftt hende Egteskab, 
det faderen paa sin Søns vejne vel og Consenterede; iche desmindre eragtet Dommeren det 
fornøden at Personen som samme Egteskabs løftte skal have givet hende, sielf Persoenligen for 
Retten indfinder sig at fornemme derom hans tilstaaelse; thj opsættis denne sag til Næste ting; her i 
tigstædet holdende, og hannem forreleggis da at møde, til sagen at svare, eller at tage skade for 
udeblivelse.

Knud Johans: En Enchemand og Nu thiennende hos Daniel? Hansen Elfvevold, saa velsom det 
løsse qvind folch Jane Halfversdatter der sammesteds, varre begge til dette ting indstefnet for 
begaaet lejermaal tilsammen.

Benefnte Personer møtte iche, saa berettedes det og saa, Hun iche skal verre Endda holdet udj 
Barselseng; hvor???? opsættes sagen til Næste ting, og dennem forrelegges til samme ting at møde 
denne sin sag at tilsvare; eller have skade for udeblivelse.

Lars Sivers: Kallefiord, tilligemed Marrite Aamundsdatter Sør grundfiord, vare til dette

193.

Indstefnet for begaaet lejer maal tilsammen hvilche Personer iche møtte ej eller nogen paa deris 
vejne; thj opsættis sagen til Næste ting, till hvilchen tid de indstefnte forrelægges laugdag til Næste 
ting at møde, sin sag at tilsvare, eller have skade for udeblivelse. Ombods manden Sr Michel Hvid, 
Haftte til dette ting ladet Indstefne Jens Jens: tønsvig, for leding af begge sine Jorder, Nemlig 
tønsvigen og tønsaasen,

Citanten loed indføre at Restantzen er fra Ao. 1725 til Nerværende tiid Hvorpaa er bet. Ao 29: 1/2 
vog fisk med sin tiende.

Der til svarede Jens Jens: og deponerede i Retten 4 mk. i pen? ger for leeding af tønsvig Jiord. hvad 
dend anden gaar angaar tilbyder ieg land Drotten eller de til herligheden berrettiget; at søge ham paa
hans gaar og dersom hand iche da er fornøyet da henskyder hand sig til Kongens fogets exsecution



Citanten beraabte sig allene paa de af Retten her fra stæden passerede leedings Mantaller og læg, 
aarlig: af Tønsvigen, Tønsaasen for leidendingen Jens Jens: at betale 12 mk: af hver Jordepart.

Da Eftter dend Ny matriculering er ordineret at betales 4 mk: hver vog, hvilchen betalning hand 
prædenderer, saa fremt ledings Mandtallerne skal ved Magtstande. Dennegang afsagt.

Eftter partirnes samtyche, opsættis denne sag til Næste ting, da de kand Indfinde sig til dommens 
anhørelse, imidlertid bliver de deponerede 4 mk: udj Retten bestaaende.

194.

Dernest som det Er befunden, at hans Peers: af Berrig der ved Næste forregaaende ting var tilnefnt 
at aflegge sin laugrettismands Eed skal strax Eftter tinget værre hendøedt, saa blef da udj hans stæd 
her inden Retten tilnefnt, Peer lars: Selnes udj Balsfiorden, og Anbefalet at indfinde sig for Herr 
laugmand at aflegge Eed, saa hand til Næste ting kand bethienne Retten.

Eragtning udj dend forrestaaende sag, hans Peersen Engvigen og Henricha hansdatter,?

Dennegang i sagen Eragter, at det var vel fornøden at dend Ind? stefntis Henrica hansdatters Egte 
Mand Einer hans: var tilstæde for retten for at have Nogen Vished om denne bedkyldning paa hende
Er sand eller iche, og at hørre om hand har nogen klage eller beviis at føre derom i Rette; Men som 
det iche dennegang kand skee, og her løber et ganskee aar bort, før her paastæden bliver ting holdet 
igien, Saa skal dend geistlige Øfrighed af dette Nupasserede gives Eftterretning, at de kand føye 
hvad anstaltes de agter Nødig; Men hvis de indstefnte bliver her i tingstædet til tilkommende Aars 
sommerting forrelæggies de da at møde tilligemed benefnte Einer hansen, da Endelig dom i sagen 
skal fældes.

Justisprotokoll Helgøy 1736
203.

Anno = 1736 d = 16 Junij blef paa Norgrundfiord holdet et Sædvanligt sommerting for Helgøe 
tingstes almue, ved Reten presiderede Kongl: May'ts: foget Sr: Andreas Tønder, samt til Rettens 
bethienning tilligemed Sorenskriveren Asmus Rosenfeldt, varre Eftterskrefne laugret, Nemlig: 
Hendrich Rønnels: Tønsnes, Antonie Ols: grøtnes, sad for Roel Østens: Snarbye, Christopher Niels: 
sad for haagen

204.

goutesen, Kalslet, Niels Niels: Tommisjord, Olle Pers: Aasen, tømmis Roels: Snarbye, Morten hans:
Jægervatten, sad for Christen hansen SkidenElf og torsten hansen Selnes, sad for Peer lars: Selnes 
udj Balsfiord.

De paa Næst forregaaende ting registerede Kongl. forordninger, og andre høye Øfrighedtz 
befalninger blef formeeninge Helgøe tingsteds Almue inden Retten Allerunderdaniste forkyndt.

Dernest giorde fogden inden Retten tilspørsel til almuen, om Nogen tillades at bruge haakærings 
fiskerie udj findmarken derpaa deris svar var det samme som paa Scherføe tingstæd af almuen er 
bleven svarit.

fogden inden Retten forregav at hannem fra det Høy Kongl: Rente = Cammer var indløbt 
antegnelser over hans allerunderdaniste aflagte Regnskaber for aar ? 1732 hvor i anden Postes, 4de 
art: befales ham, at indhende ting attest om Olle Olsen udj Helgøe tingstæd, som udj 1731 aars 
Regnskab er anførdt for sielfostre kahrl, om hand og iche ? 1732: var paa sin Egen haand uden 
nogen thienniste.

Dertil laugrettet svarede, at benefnte Olle Olsen var i thienniste aaar 1732 hos Enchen Magrete 
boende udj Schaarøen, og derfor samme aar iche kunde anføris for nogen sielforstre kahrl.



Dernest i følge Mangersposternes 4 de art: Eftter spurde fogden om dend selforstre kahrl hans 
hansen udj Helgøe tingstæd. som udj 1734.

205.

aars huusmands skatte læg, at hand da haftte sit tilhold i Sandvær hos hans Sørensen og vinteren 
1734 været paa fiskeriet udj findmarken om hand derfra er tilbagekommet her til fogderiet.

Hvorpaa lænsmanden svarede at hand var her til fogderiet igien kommet, og at hand Eftter fogdens 
ordre har betalt sin sielfoster kahrl skat, som Nu ved Sommer tinget 1736 er bleven fogden betalt.

Dernest blef de ordinarie tingsvidner som paa forregaende ting er om formeldet, ligeledis ved dette 
ting inden Retten omtaldt og Eftterspurdt hvor paa Almuens svar var Nej til enhver post i 
særdeshed. undtagen Postbønderne som for Retten tilstoed at dennem af fogden var betalt deris 
postpenger.

Dernest blef Eftterskrefne Bygselsædeler oplæst. 1 bygselsædel af forvalteren Sr: Michel Hvid 
udsted d = 13 Junij ? 1735, til lars Olsen 6 markes leje udj NorLeenanger, som Sal: hans Olsens 
Enche for hannem godvilligen haver opsagt. til tugthuuset betaler hand 6 sk, saa og i Retten 
fremvist Copie af Bygselsædelen.

En ditto af bemelte Sr Hvid udstædt d = 13 Junj 1735, til Niels larsen paa ? 1 pd 18 markes leje udj 
findkrogen med Nibøen og Raadenbye, som hans hendrichs: er fradøedt, til tugthuuset betaler 
hand ? 12 sk: saa og Copie i Retten fremvist.

En ditto af bemelte Sr Hvid udstæd d = 13 Junij 1735, til Peer lars: paa 1 pd 18 markes leje udj 
findkrogen med Nipøn og Raadenbye, som hans hendrichs: Er fradøedt. til tugthuuset betaler hand ?
12 sk:, og Copie der om i Reten fremvist.

En ditto af bemelte Sr Hvid udstædt d = 14 Junij 1735
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Til hans Jørgens. falch 1/2 vogs leje udj Rødgammen, som Andfind Lars: er fradødt. til tugthuuset 
betaler hand ? 8 sk: saa og Copie derom i Retten fremvist. Dernest blef sagerne forretaget.

Til dette ting var indstefnet Niels Johansen qvæn boende i lyngen paa en findpladtz heder 
Qvitteberg, ved Stefnings mænd Petter Østberg Cvalvigen, og Svend Olsen Carnes, først for hand 
truer sine Naboer med hug og slag, for det andet for hand fører et u=Christelig lefnet i 
Mangemaader.

Dend indstefnte blef paaraabt om hand eller nogen paa hans vej? ne var tilstæde, men ingen fandes.

Om Stefnemaales Rigtighed fandis Petter Østberg skriftt under hans haand, saasom hand iche Er til 
tinget tilstæde, at have stefnt ham lovligen til dette ting.

Dend anden StefningsMand Svend Olsen som ved tinget var tilstæde, blef fremkaldet at afhemle 
Stefnemaalet, derpaa hand fremstoed og Eftter loven afhemlede Stefnemaalet at hand tilligemed 
benefnte Petter Østberg haver lovligen til dette ting indstefnet, Eftter Stefnemaals indhold.

Herskabes fuldmegtige Sr Michel Hvid, som var ved Retten tilstæde, fandt sig anliggende at forhøre
denne sag, hvad visshed der kand faes, om den Indstefnte Niels Johansen qven u=skichelige og 
u=Christelige lefnet, hvorom mand vel til forn har hørt noget Rycte, men iche af saa visse personer, 
som ordentlig har villet anklage ham og staa der før, hand har heller iche sielf villet søgt tingene i 
alt dend tid hand her har boet, og End iche endnu
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Eftter stefnemaalet lader sig indfinde, at mand kunde forhøre ham sielf, maa derforre først ærbødig 
fornemme hos ærværdige Præsten Herr Simmen Kildahl, i hvis Meenighed hand boer Eftterdj hand 
Nu herved Retten er tilstæde, hvorledis samme Niels Johans: i dend tid hand haver været ved det 
hellige Embede her ved stæden, har forholt sig i sin Christendom inden og uden Kirchen.



Her til Herr Simen svarede, at hand haver været Præst derpaa stæden i 6: aar, de første tre aar haver 
Niels Johans: iche oftere søgt kirchen end Naar hand ville gaa til guds bord, hvortil hand da blef 
annammet i formodning om forbædring, de siste tre aar fra d. 10de Trinitatis Søndag 1733, Haver 
hand hverchen kommet til Kirche iche heller gaaet til gudsbord, iche heller hans kone,

Dernest tilspurdt hans Ærværdighed om der i andre maader er noget at sige paa hans forhold uden 
Kirchen, dertil hand svarede, at iblandt den ganskee Almue hans menighed gaar og har gaaet Rycte, 
at hand har øfvet signerie, og er Misstengt for u=lovlige Konsters brug,

Sagsøgeren i anledning af dette siste svar loed fremkalde saa megen Almue som var tilstæde af 
Carlsøe Sogn, og tilspurde dem, om nogen at dem er vitterlig Niels Johans: qvæn, at være beryctet 
eller at have øfvet nogen slags Signerie eller saadan u=lovlige Konster.

Dertil samtlige Almue i almindelig svarede at de har Noch hørdt bøyde rygtet gaaen at Niels Johans:
qvæn bruger sinerie og Runeerie og i særdelished berettede, Peer Ols: qvæn boende
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paa Aarebugten i lyngen, og hans hansen qvæn boende paa StupEng i samme lyngsfiord, dennem 
var vitterligt og at have seedt og hørdt hannem læse i Brendeviin, til at indgive siuge folch for deris 
siudom; enddog det Er nogen lang tiid siden til omtrendt femten aars tid siden.

Almuen blef og tilspurdt, om Indstefnte qvæns forhold i Nabolavet, om hand er saa u=rolig og 
u=forligelig som Ryctet gaar om ham;

Dertil en find Johannes Olsen boende i Eidebugten svarede, at have hørdt af hans grande Christen 
lars: at klage over hans u=forligelighed i grandelavet.

Sagsøgeren loed ærbødig fornemme ved Retten om det agtes Nødig og til ladeligt i denne sag, at 
Peer Olsen, og hans hans: qvæner bekreftter deris beretning med Eed.

Eftter at dend Kongl: Eragtet pardoen tillader finnene fri for exsemplarites Straf, for finerie; saa er 
det og saa lang tid siden at dette skal verre passerit, eragtes derfor iche derpaa Nogen Eeds 
afleggelse af de 2de benefnte qvænner om deris her oven benefnte bekendelse!

Sr Hvid derpaa tilspurde hans ærværdighed Herr Simen Kildahl, om hand formoder nogen 
forbædring hos den indstefnte qvæn, og om hand uden forargelse kand taallis i Meeningheden Til 
Begge disse poster svarede Præsten Nej.

Herskabets fuldmægtige Michel Hvid som sagsøger lod derpaa protocollere, at eftter saadan denne 
sags beskaffenhed, at iche saa tilstrechelig beviis denne gang var at erholde, som udfodris, til at 
formeere en Criminel process imod Niels Johans: qvæn, og her løber er ganskee aar
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forbje før ting her igien holdis, I hvilchen tid dend Indstefnte Niels Johans: qvæn endnu kunde 
begaa meget ondt til forargelse iblandt de Enfoldige finner blandt hvilche hand boer; Saa viste hand 
iche bædre expedient, End at lade hannem fra sige sin findeplads Qviteberg der hand boer paa, og 
lade dend igien besætte ved andre indfødde skichelige og Nøedtrengende finner, og hand at forføye 
sig bort med sit tryllerie, hvor ved og sagen kand gribe Ende.

Da Beboende Mænd paa Nor=Eide er af Ombodsmanden Sr Michel Hvid til dette bemelte 
Sommerting indkaldet til forhør om det døde Barn som avigte sommer fandis paa benefnte NorEide,
saavelsom alle andre der omkring boende, som noget derom kunde værre vitterlig.

Derpaa loed Ombodsmanden fornemme hos Indkaldede og tilstæde værende Almue, om der iche 
avigte sommer Eftter at Jegterne var afseglet siste stefne til Bergen sist i Julij Maanet, Er fundet et 
Barns lig i Søen ved Eide, hvorledis samme barns lig var beskaffet om der fandis drabstegn derpaa, 
om det iche blef besigtet før det blef begravet, om der kand vides, noget Mennisker, som maa have 
født samme spæde barn, og det omkommet eller nogen derom at være Medvidere om hvilche poster
forlangis deris tilstrechelig Eftterretning?



Herpaa fremkom Jørgen Madtisen Søer Eide og berettede at omtrent 14 dager Eftter at langesunds 
Jegterne var af faren siste stefne til Bergen Nestavigte aar varhand og hans Søn en dag tillige at føre
høe hiem i en baad
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og som de kom Roende til deris Eget land saae de noget ligge i strandbræden, hvilchet da de 
nermere Efttersaae var det et døedt Nøgen spædt barn, som de tog op, og førde det til Carlsøen, 
hvor det blev besigtet af Frederich Michels: Hegelund, Hendrich hendrichs: Vandvog og Anne 
Cathrine Sal: Søren Mortensen heggelund. boede paa Vandstuen, hvor Eftter det blef begravet, og 
da hand fandt Barnet, var der en sort uldtraa 4re ganger om halsen paa barnet og i samme traa en 
løche som de sluttede at have været en steen udi til at Ned siunche barnet, men da fandis dend der 
iche. andet tegn til drab siuntes der iche paa barnet. Men traaen var bunden fast om halsen. men 
hvem der haver ejet barnet eller kastdet der veed hand iche, men der sluttedis at Et qvindemenniske 
som følde paa Søren hansen hegelunds Jegt til Bergen, skulle have føedt det, men om det var saa 
kand hand iche sige iche heller veed nogen værre Med viddere der udj eller kand give nogen 
Eftterretning derom.

Søren hansen heggelund blev fremkaldet og tilspurdt om avigte Aars siste stefne, fulte noget 
qvindfolch paa hans Jegt til Bergen, hvor samme qvindfolch blev af, om endnu nogen stæds motte 
værre at finde, og om de paa Jegten kunde fornemme Nogen svaghed af hende som dend der kunde 
Nylig haftte føedt barn.

Søren Hansen svarede Ja at der fulde med hans Jegt til Bergen Et qvinde menniske, som her haftte 
thiendt et aar hos Jørgen gram paa Nor Eide, og der hun kom til Bergen hengich hun til sin Moder 
som boer i Bergen ved frederichsbergs fæstning som heder lucie Jensdatter, og hendis Mand var en 
fisker, men nogen svaghed fornamde iche af hende paa Jegten.
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De benefnte besigtelses vidner, Nemlig Frederich Michels: heggelund, Hendrich hendrichs: 
vandvog og Anne Catrine, Sal: Søren heggelunds fremstoed for Retten, og forklarede, at anden 
Søndag Eftter at Jegterne var afløben til Bergen avigte sommer haver de besigtet det ommelte døede
barn, men ingen drabs tegn fundet derpaa uden En sort uldtraa som var fire ganger snaret om halsen
paa barnet, og saa fast at mand iche kunde faa en finger imellem halsen og traaen, der var og et 
støche flettet hvidt band knødt i samme uldtraa omtrendt 1 1/2 qvarter lang hvor i de sluttede at 
have været en steen bundet. til at Nedsiunche barnet med Ellers forklarede de at traaen var Noch saa
fast Bunden at det dermed kundet været dræbt hvorpaa de ærbyder sig at giørre Eed Naar 
paakræfvis.

Der Eftter blef fremkaldet Jørgen hansen gram Eide som det ommelte qvindemenniske, skalhave 
thient hos og til spurde om hand førend hun skildis af hans brød kunde fornemme Noget tegn til at 
hun var med Barn, eller om hun haftte Nogen samqvæm med nogen Mandspersoen Medens hun var
i hans huus, hvor af mand kunde slutte saadant og Endelig om hun haftte opsagt sin thienniste til 
forn i lovlig tid, eller om hun pluselig foer af hans Brød;

Her til svarede Jørgen gram, at hand iche i nogen maader imedens hun var i hans huus kunde 
fornemme lignilse dertil at hun skulle værre svanger og til det andet svarede hand, at nogen tid før 
hun afreiste opsagde hun sin thienniste. Hvilchet hendis Madmoder benefnte Jørgen gams kone, 
som var her til stæde, svarede det samme her om som hendes mand haver forklaret. at hun iche 
kunde fornemme det paa hende at hun skulle have været svanger
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Peder hans: gram Norejde og hans kone Alet Christensdatter blef ligemaade fremkaldet og tilspurdt,
at som de boer paa samme gaar Eide, og har daglig seedt og omgaaedes med det omnefnte 
qvindemenniskee om de haver seedt noget tegn paa hende at hun skulle værre svanger imedens hun 
var der. Derpaa de begge svarede Nej.



Sr Hvid loed dernest udraabe, om der varre nogen som viste noget om dette barns bortkom og hvo 
der skulle have været deds moder, men ingen indfandt sig dertil at svare. Derpaa ombodsmanden 
begierede passerede Beskrefven.

En Egte gift Kone Maren Sørensdatter Nu tilholdende paa Carlsøen, var til dette ting indstefnet for 
begaaet lejermaal med dend Nu bort døde lars hansen af Børresund.

Dend indstefnte Møtte, og tilstoed leiermaalet, at værre begaaet i Børresund da hun thiente 
afgangne hans lars:, og hendis Egte Mand Anders hansen thiente i Qvitnes og som hun ved 
skrifttermaalet har udlagt til Barnefader bemelte hans larsens Søn lars hansen, som Nu og ved 
døden er afgaaen saa udlegger hun ham Endnu her for retten, og samme døde persoen har og kendt 
sig skyldig i gierningen.

Ombudsmanden Michel Hvid sætte herpaa i Retten, at som det er bekendt dette qvindemenniske i 
hendis Egtemands levende live har ladet sig af en anden Mands persoen
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beligge, som er u=hørligt og i høyeste maader forargeligt, saa paastaar hand derfor over hende en 
anseerlig Straf andre til exempel og afskye, hvorpaa er af Retten dom begerende.

Retten Eftterspurde om denne Maren Sørensdatter var nogen boes medel Eiende, derpaa almuen 
svarede at hun iche andet ejende andet Ringe klæder hun staar i her for retten. Herom dømt og 
afsagt.

Som denne Egte giftte qvinde Maren Sørensdatter er befunden, at have idj sit Egteskab begaaet 
horerie, og i saa maader auflet Barn med dend Nu hendøde dreng lars hansen hvor for hun Eftter 
loven bør bøde Eftter yderste formue; Mens som hun ingen formue er ejende, saa tilfindis hun 
derfor at straffis paa kroppen, med Nu her ved tinget at sættis i fiærren udj 2 timmer imedens søen 
fløer. hvilchen dom strax blef bragt til execution.

hans Peersen i Engvigen En Egte giftt mand, saa og saa og henrichen hansdatter Nu Sal: Einer hans:
Egte qvinde, varre begge Eftter Nest forregaaende forrelæg, Nu til dette ting atter indstefnet.

blef paaraabt og møtte hans Peers: og henrichen, men hendis Mand Einer hansen var ved døden 
afgaaen.

og som Eftter Næste seeniste eragtning dend geistlige Øfrighed har givet sin beeregning, at til 
videre forargelse at forrekomme qvinde mennisket henrichen hansdatter motte blive henvist til 
Carlsøe Sogn, for at skille dem saa vidt fra hver andre at der iche skal befryctes de skulle komme 
tilsammen igien
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saa bliver det herved fra Retten verchstillig giordt, og til spør gis Almuen i Carlsøe Sogn om hvo 
der kand behøve hende til thienniste og vil holde hende i saa sicher varetegt at hun iche kommer ud 
til de grænser igien hvor hans Peers: boer, saa bliver hun der befalet at forblive; hans Peers: som 
findis brøstfeldig i denne sag beloftte for sin forseelse, at ville erlegge og betalle til dend fattige 
Helgøe Kirche ? 2 rdr:, Hvikchet kircheværgeren haver at oppebære, til kirchens bæste.

Herr Simen Kildal antog henrichen paa forremelde Condition: hvormed da sagen Er ophæfvet.

Eftterskrefne personer indstefnt for Egteskabs bøde. Knud Johansen thiennende hos Daniel hansen 
langesund, for fortilig samme lej og auflet barn med sin Nu Egtegiftte qvinde Jane halfvorsdatter.

Item Niels Jensen tønsvigen ligeledis for for tilig sammen leje med hans Nu Egtede qvinde Anne 
hansdatter,

Noch Olle Aamunds: langesund for for tilig sammenleje med Marrite Michelsdatter som hand Nu er
indladt i Egteskab med. Herom afsagt,

Indstefnte Personer Knud Johansen langesund og Jane halvorsdatter samt og Niels Jens: tønsvigen 



og Anne hansdatter, Item Olle Aamunds: langesund og Marrite Michelsdatter, hvilche 3de par er 
befunden at have Egtet hver andre, Eftter at de først var henfaldet udj løsagtighed og auflet børn 
tilsammens, thi bliver deris bøder for hver par at tilsvare ? 3 rdr 2 mk: 4 sk:, saa og udj processens 
omkostning betaler de hver med ? 3 mk:,
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Knud Johansen langesund, og Karen hansen varre Begge til dette ting indstefnet, for begaaet 
lejermaal tilsammens,

hand møtte iche, men qvindfolchet var her tilstæde for retten, som tilstoed gierningen og udsagde at 
denne Knud Johansen var fader til hendis spæde barn som hun haftte med sig for retten, og at de 
iche Egter hver andre. herom afsagt.

Saasom Knud Johansen, og Karen hansdatter , befindis at have udj løsagtighed auflet Barn 
tilsammens, og de iche Egter hver andre, saa tilfindis hand da Eftter loven derfor at bøde = 12 rdr:, 
og qvindfolchet at bøde ? 6 rdr: og saa fremt hendis bøder ej vorder betalte, da derfor at staa udj 
halsjernet ved Carlsøen kirche 2de: Søndager Naar guds thienniste der forrettes. processens 
omkostning betaler de med 3 mk:,

hans Bloch Nu tilholdende hos Jacob Olsen qven udj lyngen, var til dette ting indstefnet for begaaet 
læjermaal med en qvænne tøs, som Nu skal verre bortdøedt.

Dend indstefnte blef paaraabt, men befandis her ved tinget tilstæde. Eragtet

Dend indstefnte hans Bloch som iche Eftter stefnemaal har villet Møde, at tilsvare denne sin sag, 
forreleggis laugdag til Næste ting at møde, sagen at tilsvare da der uden lenger henstaaelse skal 
færdis dom for hans løsagtige begaaelse.

En ung finnedreng ved Nafn Jacob Anders: var til dette ting indstefnet for begaaet læermaal med sit 
Søsken barn Kirsti Nielsdatter som ligeledis og var her indstefnet.
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Begge toe møtte her for retten, og tilstoed deris forseelse at de haver auflet barn tilsammens, som 
bortdøde 14 dager Efter det var født.

Ombuds Manden Sr Michel Hvid tilspurde begge de Indstefnte personer, om det er sandt at de erre 
fulde Søskeende børn, og om de var vidende om deris saa Nær slegtskab. til det første svarrede de 
begge Ja; mens til det andet sagde hand at hun haftte sagt for ham at de iche var saa Nær i Slegtskab
tilsammen, hvilchet hun strax benegtede.

2) tilspurdt om hand iche var vitterligt, at denne Kirsten Nielsdatters Moder Syneved Jachobsdatter 
som er Niels Andersen finds kone paa Bensnes udj Ulsfiorden, som Nu staar her for retten 
tilligemed dennem, Er hans kødelig moster. Dertil hand svarede Ja.

3) tilspurdt hvorledis hand da kand værre uvitterligt, at være Søskendebarn til sin besofvede Kirsten
Nielsdatter, hand svarede som før at hun haftte sagt for ham at de iche var saa Nær udj Slegtskab. 
Men hun benegtede det Endnu at hun iche haver sagt det.

Eftter saadan beskaffenhed Nødes Sagsøgeren, at føre beviis i sagen om deris slegtskab, og derfor 
først fremkallede oven bemelte Syneved Jacobsdatter, og til spurde hende om denne hos staaende 
Jachob Anders: som har besovet hendis datter Kirsten Nielsdatter, iche er hendis Søster Søn, og 
hvad hans fader og moders Nafn haver været.

Dertil hun svarede at hand er hendis Søster Lusia Jachobsdatters Søn, og hans fader var Anders 
Peers: som tilforn boede paa Jelnes udj Ulsfiorden. Men begge hans foreldre erre forulychedes paa 
Søen for Roentid siden.
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for det andet tilspurde Syneved Jacobsdatter om iche Jacob Andersen altid har veest at hun var hans 



Morster og kendt hende for sin morster, dertil hun svarede at hand altid haver kaldet hende faster, 
lige som hendis Broder Olle Jacobsens børn som boer der paa gaarden hos dem.

Dernest tilspurde Sagsøgeren tøsen Kirsten Nielsdatter om hun iche viste at Jacob Anders: var 
hendis morsters Søn, svarede Ja, hun viste det.

Dernest fremstoed for retten hans ottesen Oldervigen, og Niels Olsen skiod skaftter paa Andersdal 
Begge her i tingstædet boende, og ved Eed med oprægte fingere bekreftede at disse 2de personer 
Jacob andersen og Kirsten Nielsdatter erre Rette Søskende Børn, føedt af 2de: Kødelige Søstre 
Synneved og Lucie Jacobsdatter som begge boede i Ulsfiorden, hvilchet Niels Olsen siger at vide 
der af, at hans Konis moder gertrud Jacobsdatter er søster til begge disse indstefnte personers 
Møderne og hans Ottesen som En gammel mand siger at vide det deraf at hand kende begge deris 
forældre.

Dernest tilspurdis disse tvende vidner om dem er vitterligt, at disse indstefnte personers Mødere var 
fuld eller half Søskende hvortil de svarede at de var fulde Søstere baade til fader og moder.

Videre tilspurde hand Bondelensmanden om disse indstefnte personer var noget ejende der til hand 
svarede at hand var en fattig thienere og thiende hos Morten hansen paa Jegervatten, og hun at verre
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hiemme hos sinne foreldre, og som er fattige finnefolch, og var saaledis slet intet ejende.

Eftter saa tilstræchelig forklaring og bevis om disse 2de: personers lejermaal og Slegtskab, var 
ombodsmandens i Rettesættelse og paastand, at de bliver dømte til deris leiermaals bøders betalning
eller i dessen mangel at straffis paa kroppene, samt der foruden eftter loven for deris forseelse i 
forbudne loed at Straffis, var derpaa dom begiærende. ? herom blef da i sagen dømt og afsagt.

Jacob Anders: og Kirsten Nielsdater der erre befunden at have udj løsagtighed auflet barn 
tilsammens, er og dernest af de i sagen førde vidner beviist de begge at værre Kødelig Søskende 
Barn, det samme Kirstj Nielsdatters Moder Synneved Jachobsdatter ligeledis her for retten haver 
bekendt. Kirsten Nielsdatter har ej heller sielf Kundet benegte hun Jo viste de at værre Søskende 
børn, Dernest er og i sagen giordt beviist at disse indstefnte personer var slet intet Eiende, men hand
at verre i thienniste og hun at værre hiemme hos sine fattige foreldre. thi kendis forret at Jachob 
Anders: der intet formue er ejende, bør derforre at stande udj halsjernet ved Carlsøe kirche 3de. 
Søndager og Kirsten larsdatter 2de. Søndager Naar guds thienniste der forrettis. og derforuden som 
det er beviist de at verre Søskendebørn tilsammens, saa tilfindis hand Eftter Lovens 6te bogs 13 
Cap: 13 art: at begive sig her fra til Andenes fiskevær der at forblive udj 4re aar og Kirsten 
larsdatter henvises til Vestfindmarken ligeledis at for blive i 4re aar til sagens omkostning her for 
hiemting betaller de med ? 1 rd.

219.

Margrehe Olsdatter af kalleslet, var til dette ting indstefnet for begaaet lejermaal med en Røste? 
persoen. Benefnte Margrete var iche herved tinget tilstæde; thi forreleggis hende laugdag til Næste 
ting at møde, at svare til denne sin sag; da der skal feldis Eendelig dom udj Sagen.

Morten hansen Jægervatten haftte til dette ting ladet Indstefne Jon Niels: Svenskee paa Svensbye, 
for hand ulovlig har bemegtiget sig hans Jord og hans tilkommende, saa og bevise hvad hans 
forretning vare hand bestillede ved gierdet.

Paa dend Indstefntis vejne møtte hans kvinde Inger Jørgensdatter;

Citanten var begierende at sagen opsættis til Næste ting, og hans vederpart motte forrelegges da at 
møde, at anhøre hans vidner som erre hans Ottes: oldervigen og torsten hansen, Selnes, som hand 
agter at føre udj sagen. Eragtet

Eftter Citantens begier opsættis denne sag til Næste ting,til hvilchen tid Jon Niels: forrelegges da 
sielf persoenligen at møde, Citantens paaberaabte vidner at anhøre, og Ellers til sagen nermere at 



svare.

Velærværdige Herr Henning Junghans haftte til dette ting ved Christopher Niels: Balsnes og Niels 
Olsen skiødskatter? ladet Indstefne Jens Christophers: Balsfiord, for resterende Rettighed og skyld 
til Prousten, som Jens Jensen tønsvigen som paa Proustens vejne talte paa sagen, sagde at det var 6 
rdr:, Dend Indstefnte møtte iche.

220.

Denne gang afsagt,

Dend Indstefnte Jens Christophers: som iche eftter Stefnemaalet har villet møde; forrelegges derfor 
laugdag til Næste ting at møde, sagen at tilsvare eller og at have skade for udeblivelse, saa som der 
da vorder Endelig dømt udj Sagen.

Peer Aamunds: Søer grundfiord og tommis Niels: Daafiord vare begge til dette ting indstefnet, for 
de skøed En otter paa Helgøen Nu Nestleden Julehøgtid. Eragtet

Peer Aamunds: som Nu iche var her ved tinget tilstæde, forreleggis laugdag tilligemed thommis 
Nielsen, begge da at møde, og til sagen at svare, hvornest sagen da med endlig dom skal vorde 
sluttet.

Olle Mortens: langesund og Michel Mortensen skatøre, vare til dette ting indstefnet for Sabatens 
overtrædelse.

af hvilche Olle Mortens: iche var her ved tinget tilstæde. Derom eragtet.

Olle Mortensen og Michel Mortens: langesund, forreleggis laugdag til Neste ting at Møde, sagen at 
tilsvare og dernest dom at anhøre.

Justisprotokoll Helgøy 1737
244

Anno=1737 d=13 Juny blev paa Nor=grundfiord holdet Sommerting for samtlige helgøe tingstæds 
Almue. Ved Retten præsiderede Kongl: Mayts: foget Sr: Andreas Tønder samt Sorenskriveren, 
Asmus Rosenfeldt:, saa og til Rettens Bethienning: Anthonii Ols: Grøtnes, sad for Christen hans: 
Schidenelf, Olle Peers: Tønsaasen, Peer lars: Selnes, thommis Roels: Snarbye, hendrich Rønnels: 
Tønsnes, haagen Goutes: Kaldslet, Niels Niels: thommisjord og Jørgen Madtisen SøerEide, sad for 
Sal: Roel paa Snarbye, alle Eedsvorne lavrettes Mænd udj Helgøe tingstæd.

Eftter at deris Kongl: Mayts: Ret allerunderdanigste var af fogden sadt, Blev for menige Almue 
allerunderdanigste forkyndt, de Kongl: allernaadigste forordninger, som forhen paa folio - 127: og 
28: ere Spesificerede.
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dernest blef forkyndt En Kongl: forordning angaaende forbud paa fremmed smaat Salts Indførsel 
udj Danmark, Friderichsberg Slot d: 29 Martij 1737/:

Noch forkyndt et Kongl: Resrep?, angaaende de til Justitz=Cassen tildømte penger, skal 
indCasseres til Næste amtstue, saa og om skiftteforretninger som skal paaskrives af fogderne udj 
Amtmandens Stæd, samme Rescript datteres Fridensberg slot d=14 Decembr: 1736/:

Dernest blev Eftterskrefne Bøxselsædeler inden Retten oplæst.

1) En Bøxselsædel udstædt af Prousten Hr Henning Junghans, til Søren hans: paa 1/2 pds lej udj 
selnes udj Balsfiorden, datteret d=5te gbr: 1736: til trundhiems tugthuus betaler hand 1 mk:,

2) En ditto af bemelte Hr Junghans udstæd d=23 Decembr: 1736, til Rasmus Olsen - 1 pds leje udj 



Hugøen udj Helgøe tingstæd, som hans fader for hannem haver opladt. til tugthuuset betaler hand - 
6 sk.

3) En ditto af bemte: Hr Junghans udstædt d=6te Novembr: 1736, til Niels Jons: paa 18 marks leje i 
Sør=Corvigen i Helgøe tingstæd, som Johan Povelsen hidtil haver beboet, og Nu er frafløttet, til 
tugthuuset betaler hand - 8 sk.

4) En ditto af bemelte Hr Proust udstædt d=17 Decembr: 1736: til Erich Niels: paa 1/2 pds leje udj 
Calslet, som Sal: hemmings Enche før har beboet, og bemte: Erich Nu haver Egtet. til tugthuuset 
betaler hand - 8 sk.

5) En ditto udstædt af forvalteren Sr Michel Hvid d=26 Sept: 1736 til Niels Johans: paa 1 pds leje 
udj Rebbenes med tydebergvig i Ulsfiorden liggende som Cort Axselsen, og Peder Christens: er 
fraflødt, til tugthuuset betalt - 1 mk: saa og Copie deraf i Retten fremviist.
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6) En ditto af bemte: Sr Hvid udstædt Grundfiord Sommerting -1736 til hans Ols: paa 6 marks leje i
Svensbye, som hans værfader Jacob Arents: for ham haver opladt; Copien heraf er i Retten 
fremviist; til tugthuuset betalt - 6 sk:/

7) En ditto udstædt af benefnte Prousten Hr Junghans d=16 Decembr: 1735. til Edias Peers: paa 2 
pds leje udj Røsnes som Anthonie Bogøe Er fraflødt. til tugthuuset betaler hand - 8 sk:

8) En ditto udstædt af Prousten Hr Junghans d= 12 Aug: 1737, til Bent Hansen paa 1/2 pds leje udj 
Calleslet, som Sal: hemming Jens: Enche for hannem haver opladt. til tugthuuset betalt 12 sk:

9) En ditto af bemte: Hr Junghans udstæd d=13 Juny-1737: til Olle Peers: paa 18 marks leje udj 
Tønsaasen og hidtil haver været brugt af Jens Jens:, men Nu frakiendt. til tugthuuset betalt 1 mk:

10) En ditto udstædt af forvalteren Sr Michel Hvid d=26 Sept: 1736 til Anders Jons: paa 1/2 pds leje
udj Balsnes som hans fader Jon Christophers: for hannem haver opladt. til tugthuuset bet: 8 sk; saa 
og Copie deraf for Retten fremviist.

11) En ditto af bemte: Hvid udstædt d=26 Sept: 1736, til Anders Niels: paa 18 markes leje udj 
Grøtnes, som hans Stifader for hannem haver opladt. til trundhiems tugthuus betalt - 8 sk:, saa og 
Copie deraf i Retten fremviist.

12) En ditto af Kongl: Mayts: foget udstædt paa Grundfiord Sommerting 1737: til Jacob Povelsen - 
1 pds leje udj Børresund, som Enchen hand Egtet før tilhørde. til tugthuuset betaller hand - 8 sk:, 
saa og Copie deraf i Retten fremvist.
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13) En ditto udstædt af Kongl: Mayts: Foget Sr tønder paa Grundfiord Sommerting 1737 til 
Frederich Michels: paa 1 vogs leje udj Vandstuen som hans Moder for hannem har opladt. til 
tugthuuset betaler hand - 8 sk: saa og Copie i Retten Er fremviist.

De ordinaire tingsvidner, som for hen paa folio 128 og 29 findis Spesificeret Blev derom iligemaade
Nu her inden Retten almuen tilspurdt. som derpaa til Enhver Post i særdelished gav Nej til giensvar,
at Intet Saadant Eftter tilspørsel her i dette tingstæd dette aar er faldet mens hva Postbønderne 
angaar da tilstoed de alle, at de af fogden var betalt for Postens førelse dette Aar hver - 2 ort 
undtagen hans ottes: oldervigen som haver faaet allene 1 rdr:

Derforuden blev her inden Retten Eftterspurdt om Sal: Hr Michel Heggelunds Enche, og hvorledis 
hendis tilstand Er; hvorpaa lovrettet svarede at hendis hvilchor erre meget slette, saa hun maa 
opholde sig hos hendis fattige Børn som boer her i tingstædet. saa hun iche er af dend tilstand at hun
kand svare til nogen skatters udgiftt.

Endvidere Blev Eftterspurdt, om nogen dette Aar har brugt KildEngs laxeElv som Nedrinder udj 
Lyngsbotten. hvorpaa blev svaret at Ingen haver brugt dend, og derfor ej heller svaret noget deraf til



nogen.

Endelig og blev Eftter tilspørsel svaret, at her i dette aar er iche her til tingstædet ankommet Nogen 
Borgere enten fra Bergen eller thrundhien, saavelsom ej heller nogen Strandsiddere eller andre, for 
her at handle om sommeren. og hvad Bøydefar angaar, da erre her Sal: Jeremias Søren hans: 
Elvevold, Daniel hans: Elvevold og Provsten Hr Junghans hvilche holder hver En Jegt til bøygdefar 
for dette tingstæds Almue.
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Dernest blev Eftterskrefne Sager forretaget.

Margrete Ollufsdatter af Kalleslet, som udj løsagtighed haver aulet barn med En Røssiskee Person, 
hun var til Næste forregaaende ting indstefnet for samme lejermaal, og da forrelagt at møde til dette 
ting, var Nu atter indstefnet.

Dend indstefnte møtte Endda iche, Sagsøgeren paastoed at som hun iche Eftter forregaaende forlæg 
har villet møde; saa paastaar hand dom over hende for handis forseelse, og det uden lenger 
opsættelse. herom afsagt. Denne Margrete Olsdatter, som befindis at have begaaet løsagtighed og i 
saa maader aulet Barn, med En Røssiskee Persoen, og Er her fra landet afreist, saa de iche kand 
Egte hinanden; Saa tilfindis hun da for denne hendis begaaede løsagtighed derfor at bøde - 6 rdr. 
Eftter loven, og saafremt hun iche samme bøder tilvejebringer, da derfor at stande 2de: Søndager 
udj halsjernet ved Tromsøe Kirche, Naar Gudsthinniste der forrettes. Processens omkostning betaler
hun Med - 3 mark:,

Forvalteren Sr Michel Hvid haftte ved Bondelensmanden Niels Lemming til dette ting ladet 
Indstefne, hans Bloch som haver sit tilhold hos Jachob Ols: qvæn Elfvejord udj Lyngen, for begaaet 
læirmaal med En qvænne tøs Nafnlig Magrete Erichsdatter, og Nu ved døden Er afgaaen.

Dend Indstefnte Møtte og tilstod gierningen, og det Er almuen i Carlsøe Sogn Vitterligt.
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Derpaa Sagsøgeren satte udj Rette, at hand for denne sin forseelse bliver tildømt sine bøder at 
betalle Eftter loven. Herom afsagt. Eftter som denne Indstefnte Hans Bloch haver her for Retten 
tilstaaet og bekiendtgiordt, at hand udj løsagtighed haver aulet Barn med dend Nu bortdøde 
qvænnetøs Magrete Erichsdatter. og som hand slet intet til Bødernes betalning er Eiende, saa 
tilfindis hand da for denne sin forseelse at udstaa Strev paa Kroppen, med at stande udj halsjernet 
ved Carlsøe Kirche 3de Søndager Naar Gudsthiennieste der forrettis. Processens omkostning betaler
hand med - 4 mark.

Eftterskrefne dammemænd Blev inden Retten tilNefnt at bethienne Retten udj tilkommende aar, og 
erre deris Nafne Sr: Otte Christens: Norleenanger, Peer thommes: Sørleenanger, Peer Adams: item: 
Otte hans: Selnes, hans Peers: Schidenelf, Jacob lars: item:, Anders hans: Selnes, og Jon 
Christophers: Balsnes, hvilche haver at forføje sif for Hr Laugm: for at aflegge Eeden.

Endog blev En Bygselsædel forkyndt, var udstædt d=26 sept: 1736, af Sr Michel Hvid til hans 
Mortens: paa 1 pds leje udj Helgøe med Daafiord, som hans moder for hannem haver opladt. til 
tugthuuset betalt 4 rd:, saa og Copie i Retten fremviist.

Noch En ditto udstædt af bemte: Sr Hvid d=26: Sept: 1736, til hans Samuels: paa - 18 mk fiskisleje 
i gaasvær, som lenge har ligget øde, til tugthuuset betaler hand 4 sk:, saa og Copie af bygslesædelen
i Retten fremviist.

Enda En ditto udstædt af bemte: Sr Hvid d=16 Juny-1736 til Jon Peers: paa 6 markes leje udj 
Helgøe med Daafiord, som Jon Peers: for ham haver opladt. til tugthuuset betalt 4 rd saa og Copie 
deraf fremviist.



Justisprotokoll Helgøy 1738
260.

Anno = 1738 d = 10 Junij holder paa Norgrundfiord et Sædvanlig Sommerting med samtlige 
Helgøe tingsteds Almue, Ved Retten præsiderede Kongl: May'ts: Foget Ædle Andreas Tønder, samt 
Sorenskriveren Asmus Rosenfeldt, saa og til Rettens bethienning Eftterfølgende laugret (udj det 
tilnefnte Mens stæd, som Retten skulle havet bethiendt, mens hafde iche aflagt Eden:) Nemlig, 
Jørgen gram NorEjde Peer gram ibid:, Antonio Olsen grøtnes Olle Persen Aasen, torsten hansen 
Selnes, thommis Roels: Snarbye, hans Abrahams: Maasvær, og Jørgen Madtisen Søerejde.

Eftter at Retten af Kongl: foget allerunderdaniste var sadt, Blev allerunderdaniste for meeninge 
Almue oplæst de Kongl: allernaadigste, forordninger som forher paa folio = 137 findes Registeret.

En Bygselsædel udstedt d = 10 Junij 1738, af Kongl: May'ts: foget Ædle Andreas Tønder, hvor med 
hand haver tilbygslet Mons: Johan Petter Schelderup, 1 Vogs lejejord udj en hans Eiendomsjorder 
kaldet Vandstuen i Helgøe tingstæd beliggende, som Sal: Herr Michel heggeluns Enche Madam: 
Rebecha Elisabet hidtil haver brugt, og Nu for Bemelte Schælderup opladt. Til tugthuuset i 
trundhiem betaler hans ? 1 ort.

En ditto udstædt af Prousten Herr Henning Junghans d = 20 Fbr: 1737 til hans Svends: paa 1/2 vogs
leje udj dend gaar kaldet Aasen, som hans Moder for hannem haver opladt. til tugthuuset betalte 
hand ? 12 sk:/: Dernest blev sagerne fgorretaget.

261.

Hans Hansen af Sandvær, og Mette Ifversdatter ibid: Er begge indstefnet til dette ting for begaaet 
lejermaal tilsammens,

De indstefnte blev paaraabt Men befandis iche her ved tinget tilstæde; hvorforre sagsøgeren Sr 
Michel Hvid var begierende laugdag motte dennem forreleggis til Næste ting. Eragtet.

Denne Hans Hansen og Mette Ifversdatter som er befunden at have bagaaet løsagtighed og auflet 
barn tilsammens, og nu iche til dette ting eftter stefnemaalet har indfundet sig her for Retten; saa 
forrelegges de begge laugdag til Næste ting at møde eftter stefnemaal, og samme sin Sag at tilsvare,
da der uden lenger udsettelse skal vorde dømt der om.

Sander Jens: af Snarbye, og Birthe Nielsdatter af Findkraagen, vare til dette ting Indstefnt for de udj
løsagtighed haver auflet Barn tilsammens. Hvilche Begge Nu Møtte for Retten og tilstoed deris 
forseelse herom

Sagsøgeren tilspurde dem om de Egter hverandre der paa Eftter nogen omtale dennem og hans fader
Jens Jens: Snarbye, saavelsom hendes Stifmoder Margrethe Falch, blef given dend slutning at de 
iche Egter hverandre.

Videre blef Eftterspurdt hvad de til bøderne hafde at udrede hvor da paa hans side blev svaret at 
hand intet var ejende; Mens hun at have nogen fæderne arv udj behold, til bødernes erleggelse. 
Sagsøgeren paastoed dom at motte hendømmis Eftter loven; Herom afsagt.

262.

Disse indstefnte tvende personer Sander Jens: og Birthe Nielsdatter, som eftter Egen tilstaaelse 
befindis at have udj løsagtighed auflet barn tilsammens og samme personer iche Egter hverandre, 
saa tilfindis de da derfor: Eftter loven at bøde Nemlig: Sander Jens: at bøde 12 rdr: og saafremt 
hand iche samme penger kand udrede; da at lide paa kroppen med at stande udj halsjernet ved 
Tromsøe kirche 2de: Søndager Naar gudsthienniste der forrettes. Hvad Birthe Nielsdatter angaar, da
som befindes hun er nogen arv Eiende, hvor af hun kand betale med, saa bliver hendes bøder for 
dette lejermaal at tilsvare ? 6 rdr:, prossens omkostning betaler hand med ? 2 ort og hun 1 ort.

Sr Michel Hvid hafde til dette ting ladet indstefne Morten hansen Jegervatten, for at svare for 



Jachob Andersen find af Ulsfiorden, hans for laugtinget tildømte Bøder ? 12 rdr: og i prosessens 
omkostning 6 rdr:

Dernest producerede Sr Hvid den passerede laugtings dom over finne drengen Jachob Andersen for 
lejermaalet. af datto = 21 Junij 1737: under laugmandens haand og Segl, af hvis agter de 
indsignerede ord begieres for Retten læst og i denne agt indførdt, ordene erre disse,

Endelig blev hand tilspurdt for det 4de: om hand viste at udrede de Bøder, som hand kunde tilfindes
at betale? Dertil hand svarede at hand hafde forsichring af sin huusbonde som hand thienner hos, at 
hand vilde for ham betale Bøderne, hvilchet Peer Svends: som paa Stifttskriverens vejne møtte og 
tilstoed.

263.

Morten Hansen Møtte, og hørde forregaaende Laugtings agt blev for hannem oplæst, svarede dertil 
at hand aldrig hafde beloftt at ville betale bøderne for Jachob anders: finnedreng. Mens er af 
hannem udsandferdeligen mig paasagt, dog dersom finnen hafde mottet for blive hos hannem i 
thienniste, villet hand vel haftt svaret pengerne for hannem; Mens som hand er hendømt til 
Andenes, saa kand hand iche heller betale bøderne for hannem.

sagsøgeren tilspurde Jachob Anders: om hand ellers Nu viste nogen Raad til at betale de af 
laugmanden tildømte penger.

Dertil hand svare Nej, at hand viste ingen Raad til at betale dem.

Sagsøgeren Sr Michel Hvid tog da denne Slutning med denne sag, at som hand Nu iche kand lade 
drengen Jachob Andersen straffe med halsjernet i mangel af bødernes udeblivelse, siden hand ingen 
dom haver derfor, og pengerne iche er at bekomme, tør ej heller iche opholde Justitiens pleye saa 
vidt landvisningen angaar. Saa er intet andet Meddel øfrig, end hand maa lade hannem Sætte i 
thienniste hos En Mand paa Anden?, hvor hand er hendømt, og af hans løn søge betalningen.

Adrian Jørgensen falch boende paa Sannes, hafde ved Villum Jensen Sørlangenes, og Niels Olsen 
Andersdal, til dette ting ladet Indstefne Christopher Anders: Norlangenes, for hand tirsdagen Nest 
for Pintzehelgen; kom til Sandnes, og da overskiente hans qvinde Ellen Rasmus; med Nogen 
ubeqvems ord; saa og for at høre hans vidner som hand at føre derpaa i Rette.

Niels Olsen fremstod for Retten og Eftter loven afhemlede Stefnemaalet, Christopher Anders: at 
verre lovligen Stefnet.

264.

Villum Jens: indgav her i Retten sit skrifttlig bevis med Edlig tilstaaelse, at hand tilligemed benefnte
Niels Olsen haver til dette ting lovligen Stefnet benefnte Christopher Anders: Sannes,

dend Indstefnte Christopher Andersen blev 3de ganger paaraabt, mens befandis iche her ved tinget 
tilstæde, ej heller nogen paa hans vejne indfandt sig.

Adrian Jørgens: paastoed, at Eftter dj det beviist Christopher Anders: at verre lovligen Stefnet, saa 
formoder hand at hans prov motte føres, saasom der ellers er aar og dag til førend ting holdis her 
igien, da det kunde være at formode mislighed med provens bekiendelse.

Anniche Jonasdatter som er hos hendis forældre Jonas Svenche og er huusmand paa Tromsøen var 
af Cittanten stillet for Retten til at aflegge sit vidne udj denne sag. og Eftter at hun hafde aflagt Eed;
udsiger hun at hun var en 8te: dager paa Langenæs for Pintzehelgen, at ville lære at væve hos 
Matias Povelsen sin kone. og i midlertid hun var der gich hun tirsdagen før Pintzehelgen til Sannes 
og siger vidnet at En stund Eftter hun var kommen der kom Christopher Anders: paa Langenes 
Riddende til Sannes paa Rasmus Rønnelsens hæst; hvorda Adrian Jørgensens kone gich til ham paa 
gaarden hvor da Christopher Andersen tog iche hue af og sagde til hende, ieg skulle vel havet taget 
min hue af for dig, dertil hun svarede ieg er iche dend ære begierende af dig, da sagde hand Ja din 
tæfve der du iche var sielv der hafde du din tæve moder, og derpaa Skiælde hand hende for tæfve 



tiexse hore og Røssehøre, og derpaa hautte hand til hende med haanden, med slog

265.

hende dog iche, men sagde, ieg vil iche Skemme min haand paa dig, thi du har ingen ære at slaas 
med og gich hand der fra og hiem igien. men førend hand gich sagde Adrian sin kone til hannem, 
Jeg holde deg for En skichelig Mand, mens nu kand ieg see du est En skielm. Videre haftte vidnet 
iche herom at vidne eller sige.

Anne Nielsdatter thiennende hos Adrian Jørgens: paa Sannes, fremstod for Retten og Eftterat hun 
hafde aflagt Eed, udsiger hun det samme som forrige vidne vunnet haver og at hun hørde at 
Christopher Anders: Skelte Adrians kone, for tæve og Røssehore; dertil Adrian sin kone svarede 
iche noget ildt, og saa skildes de af og hand gich hiem.

Citanten sagde sig iche denne gang Nu merre hafde at lade indføre saasom hans Contra part iche er 
til stæde, mens vil have sin paastand til hannem til næste ting reserveret.

dernest blev en Bygselsædel forkyndt, og af Sr. Michel Hvid udstædt d = 11 Junij ? 1738, til Olle 
Mogensen paa ? 6 markes lejejord udj Bratrein, af det punds leje som hans Svoger, afgangne Olle 
Hendrichsen Bugge haver haftt og besiddet, til tugt huuset betalt ? 8 sk: saa og Copie af 
Bygselsædelen i Retten fremviist.

En ditto af bemelte Sr. Hvid udstædt d= 12 Junij 1738/: til Evert hansen 1/2 vogs leje i Hersøen, 
som Erich Peersens Enche bruger og besidder hvilchen hand haver Egtet saa og forundt ham dend 
1/2 vogs leje udj Søer grøtøen til græs lejen, til tugthuuset betaler hand ? 8 sk: og derom Copie i 
Retten fremvist.

En ditto af Sr. Hvid udstædt paa grundfiord Sommerting 1737 paa 2 pds leje i findland, som hans 
moder for hannem haver opsagt, til tugthuuset betaler hand ? 8 sk:

266.

Noch En ditto udstædt af bemelte Sr. Hvid in xbr. 1737 til hans Olsen paa 1/2 pds leje udj Finnes 
med Riberbye, som hans fader Olle Edisen for hannem haver opladt. til tugthuuset betaller hand 6 
sk: dernest blev Eftterskrefne tingsvidner tagne inden Retten,

1) ? et tingsvidne at her i tingstædet dette aar er iche forrefaldet noget vrag eller drifhvaler.

2) ? tilstoed for Retten Postbønderne her i tingstædet, at dennem var af fogden betalt hver 2 ort, 
undtagen hans ottesen er betalt 1 rdr. for postens førelse dette aar.

3) ? Benegtede laugrettet, at her i tingstædet ere ingen qværner eller Sauver hvor afskattes kand.

4) ? Benegtede laugrettet, at ingen forandring med Nye Bygseler paa deris kongl: May'ts Jorder er 
faldet dette aar.

5) ? at ingen Nye Rødninger dette aar errelagde forlandskylds svarelse,

6) ? Benegtede almuen at ingen dette aar haver brugt noget af kongens alminding, saa og at ingen 
haver betalt til fogden nogen arbeis penger til fogden/:

7) ? Benegtedes at i dette tingstæd iche er faldet nogen hele eller halve boedslods forbrydelse, samt 
Oddelsgodses forbrydelse, 6te: og 10de penger foruden Rigers Middelers udførelse, førlods penger 
for arvs bortførelse, 60 laad sølfs bøder, vols multer og andre deslige, Item arfveløs gods.

8) ? Benegtede almuen at ingen dette aar af Borgere strandsiddere eller andre, er til dette tingstæd 
hidkommen, for at handle; hvad Bøydefar angaar da er her Sal: Jerremiasses Enche paa
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Qvitnes, morten hansen Jegervatten, Søren hansen Elvevold, Daniel hansen ibid: og Prousten Hr. 
henning Junghans, hvilche holder hver en Jegt til Bøydefar for dette tingstæds almue.

9) ? hvad dette tingsvidne angaar da er det besvaret ligeledis her for Retten, Item det 9de tingsvidne 



som paa folio 138 er anførdt.

10) ? blev Negtet at ingen dette aar bruger dend laxse Elf som Rinder i Søen udj lyngsbotten og 
derfor iche heller svaret noget til fogden eller andre.

11) ? angaaende Sal: Michel Heggeluns Enche da blef derom svaret det samme som paa folio 133 
findes antegnet. Dernest blef Eftterfølgende forhør inden Retten tagen.

Kongl: May'ts Foget Sr Andreas Tønder loed Eftter sin afreise fra dette ting til stægen ved sin 
fuldmægtig thienner Mons: Michel Ecberg? forrevise i Retten fidemeret gienpart af 
RenteCammerets antegnelser i hans allerunderdanist aflagde Regnskab pro Ao 1736, hvor udj 
fogden er befalet inden Retten at holde et forhør, om hvad beskaffenhed det haver med dend 
alminding udj Balsfiord, som Olle Peersen qvæn og Christopher Olsen find haver Nedsædt sig at 
rødde paa, om dend er uden for Bøigdelovet eller ej. Hvortil Almuen, og i sær de som boer i 
Balsfiord, som ere bæst kiendt derpaa Stæden, svarede, at dend Stæd som disse 2de. Personer Olle 
Peers: qvæn og Christopher Olsen find haver ned sædt sig at Rødde paa i Balsfiord er tet ved Søen, 
og de søger til Tromsøe kirche tilligemed de andre folch som boer i Balsfiorden, og er omtrent 3 
mile fra Tromsøen og ind i Balsfiord botten, og er vel en stoer miil uden for botten der Christopher 
Olsen boer, og en fierdingveys der uden for er det som Olle qvæn boer verre herom viste de iche, at 
indberette Herr fogden.
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Endelig blev forkyndt En obligation af Inger Christensdatter Bachebye udgivet d = 12 Augustj ? 
1737, som her Eftter paa folio 145, skal blive ordlydende indførdt.

Ved tinglysningen loed herskabets Herr Baron de Pettersens Ombudsmand Sr Michel Hvid, som var
tilstæde forretten, da denne obligation og panteforskrivelse blef oplæst, protesterede imod Bachebye
Jordes pantsettelse, saa som dend høy bemelte Baronens Jordebog er tilhørende, og iche bør eller 
kand af denne Enche eller nogen leylending pantsættes til nogen hvilchet og Creditor aldrig maa 
vendte sig nogen deel eller forsichring udj.

End og blef læst en Bygselsædel af Sr Hvid udstæd d = 12 Junij ? 1738,til thommes Roelsen paa 6 
markes leje udj Snarbye, som hans fader er fradødt, saa blef og Copie deraf i Retten fremvist, til 
tugthuuset betalt 6 sk;

Noch Enditto af bemelte Sr Hvid udstæd d: 12 Junij ? 1738 til Josten Roelsen, paa 1/2 pds leje udj 
Snarbye som hans fader er fradødt, saa blev og Copie der af i Retten fremvist, til tugthuuset betalte 
6 sk: ?

Justisprotokoll Helgøy 1739
279.

Anno = 1739 d = 10 Junij Blev paa Nor = grundfiord holdet Sommerting, Med samtlige Helgøe 
tingsteds Almue ved Retten præsiderede Kongl: May'ts: foget Sr Andreas Tønder, samt 
Sorenskriveren Asmus Rosenfeldt, saa og til Rettens bethienning; Jørgen Madtisen Sørejde, sad for 
Otte Christensen Leenangen, Peer gram Noerejde, sad for Peer thommes: sørleenangen, Tosten 
hans: Selnes, sad for otte hans: ibid:, Christopher Niels: Balsnes, sad for Anders hans: Selnes, 
thommis Roelsen Snarbye, sad for hans Peers: paa SkidenElf, Svend lars: Vanderejde sad for Jachob
lars: Schidenelf, Hendrich Rønnelsen Tønsnes, sad for Jon Christophers: Balsnes, og Jørgen Gram 
NorEide, sad for Peer Adams: Søer leenanger alle Edsvorne lauvrettes Mænd i Helgøe tingstæd.
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Dernest blev inden Retten for samtlige Almue lydeligen oplæst og forkyndt alle de Kongl: 
forordninger og høye Øfrigheds befalninger, som her forhen paa folio ? 146 findes Specificeret. 



Dernest Blev Eftterskrefne tingvidner inden Retten tagen.

1) ? tilspurde fogden inden Retten, om her i dette tingsted siden Nestholdende Sommerting er 
forrefaldet noget vrag eller drivhvaler. til begge disse deele, svarede Almuen Nej.

2) ? Eftter tilspørsel, svarede laugrettet, at her i tingstedet dette aar er ingen forandring skeet paa 
Kongens Jorder med Nye Bychseler.

3) ? ligeledes Eftter tilspørsel, svarede laugrettet at i dette tingstæd siden Sommerting var holdet, Er
2de Rødninger Nemlig: Laxevattenet, og Tommisjord Begge ligende udj Balsfiorden, lagte for 
landskyld, hvor om forretningen derpaa videre udviser, fleere Rødninger erre her iche blefne lagte 
dette aar.

4) ? sammeledes svaredes inden Retten, at Ingen dette aar haver brugt noget af Kongens Almue, 
ligeledes iche heller Nogen har svarret til fogden Nogen Arbezpenger dette aar,

5) ? Angaaende de poster, som i det 5te: tingsvidne som paa folio 149 findes anførdt, svarende 
laugrettet, at intet deraf i dette tingsted dette aar er falden.

6) ? Postbønderne angaaende, da tilstoed de alle her i tingstædet at de af fogden hver var betalt 2 ort
undtagen hans Ottesen Oldervigen som er betalt med ? 1 rdr: som er Postens førelse dette aar.

7) ? Eftterspurde fogden om her i tingstædet er nogen Sauver eller qverner hvor af skattes bør, 
hvortil hand blev svaret Nej.

8) ? Efterspurde fogden om her i tingstædet dette aar Er herkommet, Nogen Borgere, eller 
pebersvenner
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for her at handle om sommeren. saa og hvor mange bøydefars Jegter her i tingstædet erre og hvem 
dem monne tilhøre. til det første svarede Almuen Nej. og hvad Bøydefar angaar, da er her Sal: 
Jeremias sin Enche paa Qvitnes, Søren hansen Elvevold, Daniel hansen ibid; Morten hansen 
Jegervatten, og Prousten Herr Henning Junghans, som holder hver en Jegt til Bøydefar for dette 
tigstæds Almue, som farer dermed til Bergen hver siste stefnen.

9) ? Blev inden Reten svaret, at ingen dette Aar haver brugt KiilEngs laxeElf, og der for iche er 
svaret noget til Nogen.

10) ? fogden udj anledning af de hannem fra det høy Kongl: Rente=Cammer tilsente Mangelsposter 
for Aar ? 1735, deds 4de postes andet articul, angande Olle Olsen sielv foster Carl udj helgøe 
tingstæd, hvor hand var 1732, og hvormed hand sig ærnæret haver, Eftter dj hand forrige Aar ? 1731
og 1733, har været selv fosterkahrl, og da tilsvaret skatten. Dertil svarede laugrettet, at det aar 1732,
var hand i aars thienniste hos Nu Sal. Jeremias fienskouv paa qvitnes, og derfor iche kunde det aar 
anføris Nogen skat. Dernest blev Bychselsædel af Sr Michel Hvid udstædt til Hans Jørgens: paa 2 
pds leje udj Reinsvold, som hans Moder for ham haver opladt. Var datteret 1738 d = 8de Junij, til 
tugthuuset betaler hand ? 8 sk:

En ditto af bemelte Sr Hvid udstæd d: 23. Fbr: 1738, til Hemming Jørgens: falch paa 1/2 pds leje 
udj Nor=grundfiord, som Niels Lemming for hannem haver opladt. til tugthuuset betaler hand 12 
sk: Dernest blev sagerne forretaget.

282.

Dend sag som paa Næste for?gaaende ting, Adrian Jørgens: falch, og Christopher Andersen 
Langenes værende imellem hvor om paa folio ? 741 findes om formeldet, Møtte Nu begge parterne 
her forretten, og Eftter nogen sammentale, Blev de nu her forretten venligen og velforligte, saaledis,
at Christopher Andersen tilbagetog de Nergaaende ord, Eftter vidnernes udsigende, som hand skal 
have talt paa Adrian sin kone, og at hand iche veed andet med hende end alt hvis En Erlig kone vel 
Eigner og ansaar. Hvor med da denne sag ophæfvis.



Missionarius til Lyngen og Ulsfiorden Mons: Oluf Hierrild, hafde til dette ting ved Petter Østberg 
Qvalvigen og Jachob Peers: Kopangen ladet indstefne Michel Nielsen qvæn, boende paa KiilEng 
udj Lyngen, for brenvines sal hand holder i blandt finnerne her om var til prov indstefnet at vidne 
derom Erich hansen qvæn boende paa Stubeng udj Lyngen, og Olle Christophersen huusmand hos 
bemelte Michel qvæn.

Bemelte Stefnesmand Petter østberg og Jachob Peers: Kopanger fremstoed for Retten og Eftter 
loven afhemlede stefnemaalet at de lovligen til dette ting haver stefnet Michel Nielsen qvæn, for 
Brendevins sal som hand holder iblandt finnerne, og det Eftter Missionarie Hierrilds begierring;

Vidnet Olle Christophers: var iche her ved tinget tilstæde, og det andet Nemlig Erich hans: qvæn 
Møtte for Retten, mens kunde iche forstaa sig paa
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hvad hand skulle vidne, befandis og iche heller at være af den beskaffenhed, at mand kunde aftage 
Eden af hannem. Stiftskriveren Sr Michel Hvid producerede i Retten Missionarius Mons: Olluf 
Hierild Skriftlige Indlæg, datteret Ulsfiorden d = 21 Maij ? 1739/.

Michel qvæn, som var tilstæde her for Retten, og haver Nu anhørdt Missionariens Indlæg oplæst, 
bad ymygeligst omforladelse, og at hans lærere iche ville være hannem U=gunstig, og om nogen 
forseelse af hannem skulle være skeedt, vil hand beflitte sig paa det at Rette og bædre, saa at 
Missionarius iche eftter denne tiid skal have aarsage at klage, med ymygeligt Bøn at hand hannem 
iche med proces denne gang vil forfølge, der hand er en fattig Enfoldig Mand, som iche kand svare 
for sig og meget mindre udstaa nogen procæs.

Fogden og Ombudsmanden loed herpaa indføre at de ville have denne Michel qvæns ymyge bøn 
Missionarie Mons: Hierrild recommenderet, og til et kiendetegn, at dette hans løftte til forbædring 
skal være alvorlig, paalagde hannem at give En kiendelse til det fattige Lyngens Capel hvor hand 
efter Missionarie angivelse under Guds thienniste skal have viist sig u=andegtig af ? 4re rdr; med 
paamindelse og befalling at hand eftterdags beviiser sig ymyg Skichelig og lydig imod sin lærere, 
og stille og fredelig i sit lefnet og aldeles entholder sig iche allene fra Brendevien at selge til 
finnerne, men end og fra sielf at driche det, og saafremt der over eftterdags skulle føris nogen 
beviislig klage, da tilsiges Ombuds Manden ham, at skal have sin finneplads forligst.

284.

En Ungdreng ved Nafn Erich Olsen qvæn, og Er Olle Peersen qvæns Søn af Lyngen, der skal have 
af vaade ihielskøtten sin Broder Olle Olsen, var til dette ting ind stefnt for samme gierning. benefnte
Erich Ols: møtte for Retten.

Jacob Pedersen som er skolemester for finnerne udj Lyngen, møtte Efter stefnemaal for Retten, og 
Eftter hand hafte aflagt Edden vinnede hand i denne sag, at Nogle dager før Næstleden 
Kyndelsmiis, vare denne indstefnte Erich Olsen, og hans Nu døde Broder Olle Olsen kommen udj 
land, eftter at den u=lyche gierning var skeedt, sagde Olle Olsen, Kr: folch de maa iche bemøye min
Broder for denne gierning, og nogle dager der eftter, spurde vidnet hvorledes det var tilgaaet, 
svarede hand at de Roede Eftter en Koppe oppe udj Elfvekeften udj Lyngsbotten, og Koppen Rende
saa fast eftterdj der var grundt, og de Rode hastig eftter ham, da lagde Erich Olsen sin børsse spendt
midt i Baaden, at hand des snarere kunde komme til at skyde koppen, og Rode fast med det samme 
at hand kunde komme Nær til koppen, da hende den U=lyche, at børsen gich af og skudet Ramte 
ham udj knæet og kulen gich benet igienem 9 uger der Eftter bortdøde hand, meere viste hand iche 
her om at kunde vidne.

En find af Lyngen af Nafn Røsse Henric, var og kaldet til vidne udj denne sag, hand møtte for 
Retten, og eftter Eds afleggelse, vidnet hand, at hand nogle uger Eftter det forrige vidne haftte hørdt
Olle Olsens ord, kom hand og til ham og sagde hand da det samme for hannem, som vidnet Jachob 
Peersen her Nu vunnet haver. videre viste hand iche derom at berette.

285.



Dernest Indleverede den indstefnte Erich Olsen sit skriftlige indlæg, som følger, Gunstige Øfrighed,

Jeg Undertegnede er kaldet til tinge af Missionario Sr Olluf Hierrild i anledning af min Sal: Broders
Olle Olsens u=lychelige dødsfald ved et u=formodentlig Børsse skud avigte vinter i Lyngens stor 
fiord, derfor er ieg mig her ved allerærbødigst, som sandfærdigst forklarendt som følger.

Der ieg og Min Broder vare indbegrebne i koppe skiøtterie udj stoerfiord botten, og enliden Koppe 
duchede sig Jevnlig op og under hist og her omkring Baaden, saa vj oftte motte spende vorre 
børsser forgiæves, er det U=formodentlig skeedt, at samme Min Broder er ilde skadet i det ene knæ 
af min spente børsse, som laa paa toften idet hannem ved vor heftige roende og arbeidende har 
slaget til og ilden trengt sig igiennem de Blaar som laae oven paa kruttet i fengepanden og alt saa 
giorde den skadelig effect, og eftter Nogle Ugers forløb endelig døden. Men ingen har seedt, veed, 
og kand vidne dette uden den alseende Gud, paa hvis vidnesbyrd ieg mig iensønlig fryct hiertelig 
paaraaber. og at ieg kand blive frikiendt for Min gunstige Øfrigheds Ret, som ieg ellers er frikiendt i
min SamVittighed for guds Ret, da skal alle fromme folch vidne om min uskyldighed, som haver 
hørdt samme min Broders egne ord, for og i døden, og i sær benytter ieg mig af de Nu Nærværende 
Jachob Pedersen skolemæster i Lyngen, og Røsse Henric som begge har hørdt hans lydelige og 
tydelige bekiendelse. Saaledes underkaster ieg mig min gunstige Øfrigheds tryge skiul og 
beskinnelse, og forbliver stædse deris ymygest thiener.

grundfiord d = 10 junij ? 1739 Erich Olsen
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Sr Michel Hvid paastod eftterdj at denne sag er indstefnt af lensmanden, og af omboedsmanden 
bragt i Rette, er ogsaa førdt saa vidt beviis, at iche meere tvil er i sagen saa instilles det til Retten, 
hvad straf Erich Ols: eftter loven og forordninger for sin u=forsigttighed kand kiendes til.

sagen optages til doms til i morgen Klochen 8te.

Ombuds Manden Sr Michel Hvid haver til dette ting ladet indstefne Anne Svensdatter Vandereide 
for begagne leiermaal med Anders Jonsen en giftt mand paa samme gaard, som hun ved sit 
Aabenbare Skrifttemaal i Kirchen har udlagt for barnefader, og som hendis Søsters Mand Michel 
Anders: som boer paa samme gaar Vandereide skal være bleven Mistengt for at have haftt en 
formeget gemeen omgiængelse med hende, er hand i ligemaade indstefnt til examination, og 
Confrontation, med hende derom. Stefnes menderne Lensmanden Niels Nielsen Lemming, og 
Jørgen Jørgens: Heløen bekrefttede at de var lovlig stefnet. De 3de indstefnte personer Møtte og 
tilstod stefnemaalet.

Fogden opnefte Daniel hansen Elvevold, at svare for qvind? folchet Anne Svensdatter.

Sr Michel Hvid Begerede de indstefnte personer Separerte, og hver for sig examineres. som og 
skeede. bemeldt Sr Hvid tilspurde Anne Svendsdatter hvem hendes barnefader Er, svaret at Anders 
Jons: en gifttmand paa Vanderejde var hendis barnefader.

2) ? for det andet tilspurdt Naar hendis barn er født, svaret sist forleden lørfdag,
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3) ? tilspurdt Naar hun da har haftt omgiengelse med hannem, og om Meere End en gang, svarede 
alt siden forleden aars Juel som var 1737 da hand var det begierende af hende udj Carlsøen,

4) ? tilspurdt om hun da den tid føydde hans begiering svarede Nej den gang iche. Men siden 
hiemme paa Vanderejdet skeede det i fasten eftter samme fornefnte Juel.

5) ? tilspurdt hvad lejlighed det kunde skee om hun var i huuse hos ham. svarede Nej hand søgte 
hende i hendis faders høelade.

6) ? tilspurdt hvorlenge de da har holdt det løsagtige lefnet; svarede tilsist afvigte hellemiis.

7) ? tilspurdt om hun da i den omtalte tiid, iche haver haftt nogen lægemlig omgielgelse med nogen 



Anden Mands persoen. svarede dertil Nej.

8) ? tilspurdt hvor af da den Mistanche er kommen om hendis Svoger Michel Andersen, svarede at 
en Søndag i sist afvigte advent da hun og de andre folch kom til kieche i Heløen og de fich huus hos
Jon Vormhuus paa hans kirchestueloft, var de andres folches Sengeklæder bleven vaade, og hendes 
var tørre, saa hafde hand ingen anden leiglighed, end hand laa hos hende i sengen

9) ? tilspurdt om de laa allene toe paa det loftt, svarede at der laa flere kirche folch paa samme loftt.

10) ? tilspurdt om hun da med en god samvittighed kand sige sig fri, iche da eller nogen anden tiid 
haver bedrevet u=tugt med hannem svarede Ja, at hun kand giøre det med en god samvittighed.

11) ? tilspurdt om fosteret var fuldbaaren, svarede Ja, det hafte baade haar og Negler, og ret 
drengebarn.
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Sr Hvid tilspurde Ærværdige Præsten paa Stædet, Herr Boye Klingenberg som er her ved Retten 
tilstæde, om hun ved sit aabenbare skriftemaal i Kirche har udlagt til Barnefader Anders Jonsen 
Vanderejde. Dertil hand svarede, at hun med høg Røst tidlagde ham, saa ald meenigheden kunde 
høre det.

Endnu tilspurdt Herr Klingenberg, Naar Anne Svensdatter stoed Skrifft, svarede Schertorsdag.

Endnu tilspurdt Herr Klingenberg, om barnet var døbt, svare derpaa iche af Mig, Er endnu iche 
hiemme døbt.

DerEfter blev Anders Jonsen indkaldet, og til spurdt, om hand er Anne Svensdatters barnefader, 
svarede dertil Nej.

2) ? tilspurdt, om hand ved sig fri iche har haftt lægemlig omgiengelse med hende, svarede dertil 
Nej

Ved Confrontationen da qvindfolchet Anne Svendsdatter forrelagde hannem det tilforn ommelte 
Mangetider Stæder og omstendigheder hvor ham har søgt lægemlig omgiengelse med hende, og 
Enda flere end protocolleret Er, saasom en betydelig omstendighed, der hun fremviste paa sin trøye 
at være brendt et hul, som hun siger at været skeedt af hans tobagxpibe imidlertiid hand har haftt sin
samqvæm med hende, haver hand dog intet af ald dette villet tilstaaet, mens Hand bekiender sielv, 
at have haftt engang lægemlig omgiengelse med hende udj en holme kaldet Kojen, som ligger uden 
for Torsvog, afvigte Sommer sist udi høe laden, da de var der og skulle lede duen og Bær;

Der Eftter var hand tilspurdt, om hand iche kand mindes omtrent det var før Michelsmis, svarede 
kand iche erindre det, derpaa er hand tilspurdt igien om det
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var eftter Michelsmis, svarede at det var iche eftter Michelsmis

Endelig Blev Michel Andersen fremkaldet, som far til Egte qvindfolchet Anne Svensdatters Søster 
Ingeborg Svensdatter, og blev ag sagsøgeren tilspurdt, om hand har nogen tiid bedrevet horeri med 
denne sin Værsøster Anne Svensdattr svarede dertil Nej.

2) ? tilspurdt om hand veed at være mistengt for hende, svarede hand veed iche af andet, end at 
hand engang har ligget i seng hos hende paa Johan Vormhuus sit kirchestue loftt i Heløen, da hans 
sengklæder var bleven vaade og hendis var tørre, hvor af folch tog mistanche.

Sagsøgeren tilspurde Anders Jonsen, og Anne Svendsdatter hvad de til deris bøder hafde at betale 
Med. Dertil hand svarede hand hafde iche andet end de faa Creatur hand kand have, og qvindfolchet
svarede at hendis fader Svend lars: vil svare for hende bøderne, men hand undskyldede sig at hans 
hvilchor er iche dertil, at betale det for hende.

Sagsøgeren Michel Hvid her paa føyede sin i Rettesættelse, at som de 2de personer Anders Jons: En



gifttmand, og tøsen Anne Svensdatter befindis eftter deres Egen bekiendelse skyldig i leiermaal, de 
da maa blive tildømte deris lejermaals bøder, at batale, eller ides Mangel Straffis paa kroppen. 
Angaaende Svogeren

Michel Andersen, som fornemmes af deris Egen bekiendelse at være mistengt og berygtet for 
hende, da paastaas at de eftter loven for forargelse skyld strax maa blive tildømt at adskilles saa vidt
at de iche kand komme tilsammen hvorpaa er dom begierende.

Retten optog sagen til doms til imorgen da de kand stilles forretten, at anhøre dom.
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Dend 11 Junij Blev Retten igien atter honoreret, og forrestaaende Personer sagen vedkommende 
stillet for Retten. og som da intet Meere i sagen var at indvende blev derom saaledis i sagen dømt 
og afsagt.

Efttersom det af Anders Jonsens, og Anne Svendsdatters Egen tilstaaelse befindis de, at have 
begaaet horerie tilsammens og auvlet Barn, saa tilfindes da benefnte Anders Jonsen, som er Egte 
giftt, for dette sit begaaede horerie med Anne Svensdatter derfor eftter lovens 6te Bogs 13 Cap: 25 
articul at bøde eftter yderste formue. og saa fremt hans Boe iche i det minste skulle randere til ? 12 
rdr: da at straffis paa kroppen med at stande 2de. Søndager udj halsjernet ved Helgøe kirche Naar 
thienesten der forrettes, En timme for og 1 timme Eftterprædichen.

Anne Svendtzdatter, som her er befunden at have begaaet horerie med denne Egte giftte Mand 
Anders Jonsen tilfindes derfor at bøde Eftter loven ? 6 rdr: og som hun er iche uden Mistenchelse 
for u=tilbørlig samqvem med hendes Svoger Michel Andersen, bør derfor eftter 3 ugers forløb strax
at begive sig herfra og til Senniens fogderie, og iche her igien at hidkomme saa lenge benefnte 
hendes svoger er i live.

Endelig hvad den Mistanche angaar, at Michel Anders: derhar Anne Svendsdatters søster til Egte, 
skulle leve et forargeligt lefnet med denne sin kones Søster Anne Svendsdatter, hvilchet de dog sielv
her for retten begge haver benegtet, og ingen andenbeviis er derom at faa, saa bliver hand da for 
denne Mistenchelse fri og angerløs. processens omkostning betaler Anders Jonsen med ? 1 daler 3 
mark.

291.

Udj dend forrestaaende sag Erich Olsen af Lyngen angaar om dend Ulychelig hendelse med hans 
broder Olle Olsens dømt, Blev derom i sagen saaledes døedt og afsagt.

At de her i sagen førde vidner, saa velsom af Erich Olsens Egen tilstaaelse og for???? udj sit indlæg 
kand deraf ej andet tragtes, End at denne hendelse ved børsens afgaaelse, Eftter at Eric Olsen hafde 
lagt den spendt fra sig midt udj Baaden. Ja Olle

Olsen sielv haver tilstaaet det før hand døde, at hans Broder der udj var ganskee U=skyldig, Mens 
skeede af En U=lychelig hendelse, ved det de Roede faste med baaden! Saa kand det da iche eragtes
for andet End En vaades=gierning, og derforre Eftter lovens 6te: Bogs 11de: Cap: 7de: articul 
tilfindes Erich Olsen at bøde til Sal: Olle Olsens Arfvinger = 10 rdr: saa og derforuden giver hand 
til det fattige Capittel udj Lyngen= 2 rdr:, samt udj processens omkostning bataler hand ? 1 dr: 3 
mk:,

Morten Mortens: af Bachebye udj Ulsfiorden og gunnel hansdatter thiennende samme stæd var til 
dette ting instefnet for begaaet lejermaal tilsammen;

Morten Mortens: Møtte iche, men qvindfolchet møtte, og tilstod gierningen, og betalte strax her ved
Retten til Sagsøgeren paa sine bøder med 5 Rixdr:;

Morten Mortensen, som iche har villet Mødt forrelegges laugdag til Næste ting at møde denne sin 
sag at tilsvare.

Fogden var inden Retten begierende at forhør angaaende de Nye optagne Rødninger udj Balsfiorden



liggende. og hvem samme pladtz haver optaget. Derpaa fremkom Anders Anders: og beretter at 
hand for 6 aar siden haver begyndt at Røde paa en plads kaldet

292.

Tennes liggende tæt Nædre Ved Søen udj bemelte Balsfiord, beretter og at hand uden nogens 
tilladelse haver fløttet sig did for at Røde, siger og at hans værfader lars Olsen tilligemed ham 
samme stæd beboer.

hand udsiger og at hans lars: har og optaget en Rødning kaldet Sandøre, ligger og ved Søen i samme
fiord, og haver beboet den udj 6 aar,

Kahrl Anders: som beboer en plads i samme fiord kaldet Svartnes og ligger Nædre ved Søen, har 
beboet der udj 6 aar.

End og beretter hand at Olle Christophersen find har for 6 a' 7 aar siden optagen en plads at Rødde 
liggende insters i fiorden ved Søen, og kaldet Marchenes; fleere der haver Nødt, Eller sid?? sin 
Rødnings aar Eftter loven findes der iche.

Endelig Blev læst en Bygselsædel. af Prousten Herr henning Junghans udstædt d= 20 Fbr: 1738, til 
Niels Baars: paa 1/2 pds leje udj Tønsnes, som hands moder er fra døedt, til tugthuuset givet 8 sk: ?
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