
Justisprotokoll Helgøy 1740
328.

Anno = 1740 d = 17 junij blev paa Elvevol holdet et Sædvanligt Sommerting med samtlige Helgøe 
tingsteds Almue. Ved Retten præsiderede Kongl: May'ts: Foget Ædle Andreas Tønder, Saa blev og 
Retten administreret og betiendt af Kongl: May'ts: Sorenskriver Asmus Rosenfeldt tilligemed 
Eftterskrevne laugRet. Otte Christensen NorLeenanger, Jachob lars: Schidenelv, Hans Peers: ibid:, 
Anders hans: Selnes, Anders Peers: Bevig, Niels Niels: tommisjord, Niels Anders: NorLeenanger, 
Tommis Roels: Snarbye;

Eftter Retten var Sædt, Blev allerunderd: oplæst og forkyndt for menige Almue de Kongl: 
forordninger og andre høye Øfrighedes befallinger, som paa Nest forregaaende folio ? 170 findes 
exstraheret.

329.

Dernest Blev sagerne forretaget. Dog førend Sagerne Blev forretaget Blev Eftterskrefne 
Bøxselsædeler forkyndt. En Bøxselsædel udstæd af forvaldteren Herr Michel Hvid til Tommis 
Peers: paa 6 markes leje udj Daafiorden som hans værfader Tommis Niels: for hannem opsagt 
haver, til tugthuuset betalt 6 sk: saa og Copie i Retten fremvist.

En ditto af bemelte Hvid udstæd d = 12 Junij 1739. til Olle hans: paa 9 marks leje udj Søer 
Leenanger, som Niels Anders: for hannem opladt haver, til tugthuuset bet: 6 sk: saa og Copie deraf i
Retten fremvist.

En ditto udstædt af Fogden Sr Tønder af datto 18 = Junij ? 1740. til Reinholdt Rendholds: som hans 
fader er fradødt, 2 1/2 pds leje udj Sletnes, til tugthuuset betalt ? 8 sk:

Jens Olsen og Hendrichen hansdatter begge thiennende hos Herr Simen Kildal paa Carlsøen, var til 
dette ting indstefnet for begaaet lejermaal tilsammen og Barn afling. Bemelte Personer Møtte for 
Retten, og tilstod gierningen, saa og at de iche Eegter hver Andre. de Blev tilspurdt hvad de til deris 
bøders betalning hafde at betale med, hvor da Herr Simen Kildal erbød sig for qvindfolchet at 
betale, her om lod Ombudsmanden Stifttskriveren Sr Michel Hvid indføre, som paastod i denne sag 
at saasom dette løsse qvindfolch Henrichen hansdatter i sit Egteskab haver været berygtet for U=blu
og løsagtig omgiengelse med en anden Mands persoen, som da begge vare i Helgøe Sogn, og hun 
for den skyld blev hensædt fra det Sogn til Carlsøen Sogn til Herr Cimen Kildal at tienne, hvor hun 
Nu etter havde ladet sig beligge.

Saa paastod hand i anledning af lovens pag: 966: 3 art:, at hun bliver dømt her fra stædet til 
findmarchen at forføye sig foruden hendes lejermaals bøder at betale, eller i Dæssens mangel at 
udstaa strav paa Kroppen. Herimod haftte hun intet til sin befrielse at lade frem føre. Herom dømt 
og afsagt.

Som det af Jens Olsens og Hendrichen hansdatter deris her forRetten giorde Egen tilstaaelse, at de 
udj løsagtighed haver auflet barn

330.

tilsammen og de iche Egter hver Andre, Saa tilfindes da bemelte Jens Ols: for dette sit begaaende 
lejermaal derfor at bøde eftter loven 12 rdr: Eller udj Mangel af betalningen, da derfor at straves paa
kroppen med at stande 2de Søndager udj halsjernet ved Carlsøe kirche, Naar Guds thienniste der 
forholdes. Hvad Hendrichen hansdatter er angaaende da som hun forhen haver verret beryctet for 
ubluelig lefnet, med løsagtighed, og Nu Enda dermed har Cotinueret, saa hun Nu obenbarlig er 
beviist at have begaaet løsagtighed Med denne Jens Ols:, saa tilfindes hun da derfor at bøde 6 rdr: 
eller udj des mangel til betalningen at staa i halsjernet ved Carlsøe kirche 1. Søndager Naar 
gudstienniste der forrettes. saa og dernest straxsen at begive sig her fra og til Vest findmarchen. der 



at forblive.

Bemelte Jens Olsen var og Indstefnet for hand Eftter Maren Pedersdatters udsignide, skal have haftt
løsagtige omgiengelse Med hende, som dog ingen kendsgierninger der til er, Begge møtte for 
Retten.

Stifttskriveren Sr Michel Hvid, tilspurde qvindfolchet Maren Peersdatter om hun hafde beskyldt 
Jens Olsen for at have haftt legemlig omgiengelse med sig, hvor oftte det er skeedt, og hvor med 
hun det kand bevise til det første svarede hun Ja at hun haver beskyldt ham, og at hand haver haftt 
2de: ganger med hende at bestille, til det 3die: svarede hun da de 14 dager før Michelsmis tid var i 
Skouven paa Carlsøen, da gierningen skal verre skeedt.

Dernest tilspurde hende om hun Nogen tiid har været med børn, eftter dj hun har bekiendt dette om 
sig selv. Dertil svarede Nej.

Endnutilspurdt eftterdj hun beretter at have haftt 2de: ganger med Jens Olsen at bestille, og hun 
allene har forklaret om den første gang hvorledes det da haver sig medden Andengang. Hvad tiid og
stæd det Er skeedt.

331.

Der til hun svarede, at det er skeedt noget for den første gang, udj samme March da hand der hugget
veed,

Jens Olsen blev derpaa tilspurdt hvad hand siger til denne hendes bekiendelse, Svarede at hand veed
sig aldeles fri for denne hendes beskylding.

Derpaa giordt Stifttskriveren Sr Michel Hvid denne IRettesettelse. at saasom qvindfolchet har 
beryctet sig sielv, at have begaaet letferdighed med Jens Olsen, og om End skiøndt hand det iche 
tilstaar, kand dog iche verre fri for mistanche, og erre der forre offenlig berygtede i Sognet, saa at 
hand iche kand see de kand blive her i et Sogn tilstædt at opholde sig for forargelse skyld, vil derfor
paastaa i anledning af lovens Pag:966 ? 3: art: bliver tildømte at for føye sig her fra Sognet den Ene 
søer den Anden Noer.

Derpaa blev de begge tilspurdt hvad de haver her til at svare, hvor til hun hafdt intet at Indføre, men
hand svarede, at hand viste sig fri for denne hendes beskyldning. Herom afsagt.

Som det af Maren Pedersdatters her for Retten giorde bekiendelse, er at fornemme, at hun haver siel
giordt sig berygtet, for løsagtighed at skal have begaaet med Jens Olsen, Hvilchet hand vil her for 
Retten haver iche villet tilstaaet; Saa kand hand dog er for iche aldeles verre u=mistenchelig; thj 
tilfindis de da Eftter lovens 6te: Bogs 13 Cap: 3 art: at begive sig her fra Sognet, saaledes at hand 
farer til Seniens fogderie, og hun til Skerføe Sogn, hvilchet de strax haver at eftterleve, saa fremdt 
de vil undgaa den strav som samme lovens art derom omtaler.

Christen Simmensen og Birtte gabrielsdatter begge thienende paa Vandstuen, var til dette ting 
indstefnt for begaaet lejermaal og udj løsagtighed auflet barn tilsammens.

332.

Begge Møtte iche, men Frederich Michelsen hos hvem qvindfolchet tienner, svarede det at verre i 
ald sandhed og dette lejermaal, udsiger og at de iche Egter hver andre, haver og Begge staaet 
aabenbar skriftt. Sagsøgeren Sr Michel Hvid her til svarede, at som gierningen er saa bevisligt 
giordt, paastaas derfor dom, Dømt og afsagt.

Eftter som det Er bevissligt giordt, at Christen Simens: og Birtte gabrielsdatter, haver udj 
løsagtighed aulet Barn tilsammen, og de iche Egter hver andre saa tilfindis de da eftter loven hand, 
at bøde 12 rdr: og qvindfolchet at bøde 6 rdr: og i fald de samme bøder iche kand udrede, da hand 
derfor at staa udj halsjernet ved Carlsøe kirche 3de. Søndager naar tiennisten der for Rettes, og 
Birtte Gabrielsdatter sammeledes 2de Søndager Naar thiennisten ved Carlsøe kirche forRettes.

Mons: Olle Hierll Missionarius til Lyngens finner hafde ved Bonde lensmanden Daniel Hansen 



ladet til dette ting indstne Michel Nielsen wvæn udj Lyngen for de 4re: Rixdr: hand afvigte aar af 
Retten var paalagt at skulle betale til Lyngens Capel, og iche har villet betale.

Michel qven Møtte for Retten, og Enda Negtede at hand iche ville betale pengene.

Missionarius der imod beRaabte sig paa den agt, som afvigte aar her for tinget der om passerede, 
Eftter hvilchen hand Nu paastod Nams dom uden videre udsættelse tilligemed omkostningens 
erstadelse for forige og denne Agt som blev beregnet til 3 ? rdr: 3 mk: 4 sk:, Dømt og afsagt.

Det er af forregaaende tingagt denne sag vedkommende som paa Neste forregaaende ting er 
passeret, der af at fornemme, at Michel Niels: qvæn udj den sag som Missionarius Mons: Olle 
Hierild da hafde imod hannem førdt,

333.

Er Michel qven formedelst Fogdens og Ombudsmandens intercession efttergivet, og til et tegn at 
hand her Eftter ville bæder sig, blev hannem paalagt at udgive til Lyngens Capel ? 4 rdr: hvilche 
penger hand Nu her for Retten har Negtet iche at ville Betale, og saaledis foraarsaget Missionarius 
at paastaa Dom tilbakebetalningen; thi tilfindis da meer benefnte Michel qvæn 15 dager eftter denne
dom vorder ham lovligen anvist at betale De i sagen paastaaende 4 rdr:, saavelsom udj processens 
omkostning at betale 3 rdr: 3 mk: 4 sk: saa og dedsforuden Eftter den Kongl: forordning betaler 
hand til Justits Cassen 5 mk: 4 sk: alt under adfær eftter loven.

Missionarius Mons: Olle Hierild hafte til dette ting ladet Indstefne Hans qvæn, Erich qvæn, Olle 
qvæn, og Anders Erichs: alle af Lyngens fiord, for de skal have Negtet ham førenskab at føre ham 
til Tromsen

Samme Indstefnte Personer møtte, og haftte intet sig befrielse at fremføre, men befandis der med at 
verret modtvillige; thi tilfindis de da for samme deris benegtelse og modstridighed med at giørre 
forenskabet som dennem var tilsagt. for hver miil de skulle føre hver 1 mk: bliver ? 3 mk: saa og 
derforuden multer de hver at betale til Lyngens Capel ? 2 mk: udj processens omkostning betaler de 
tilsammens 4 ort derforuden dommens Indløsning og templet papier som bliver mig 4 ort.

Josep larsen qvæn, hafde til dette ting landet indstefne Michel Niels: qvæn af Lyngen for hans 
fiskelaadt af den aulv hand med Michel qvæn hafde Rodt til sammen paa Brevigen saa vel som og 
for hvis hand til hannem skyldig bliver for hans arbeide til Michel qvæn.

Parterne Møtte for Retten; Citanten fremviste Regning som iche af Retten kunde imodtages saa 
henvises Citanten, denne gang og Bondelensmanden Daniel hans: og Søren hansen hegel. 
forelegges at forretage Citantens Regnskab at udføre til Rigtighed, og Liqvidation.

334.

Missionarius Mons: Olle Hierild hafde til dette ting ved Bondelensmanden Daniels hans: og Olle 
Michelsen Skiødskaffer ladet Indstefne Christen lars: find udj Lyngen, for sin opsættighed imod 
hannem ved kirchen. bemelt Christen larsen befandis iche her ved tinget at være tilstæde,

Derpaa fremstod beskrefne Stefnis Mend for Retten og Eftter loven afhemlede Stefnemaalet.

Mons'r: Hierild lod dernest fremkalde Petter Østberg som vidne her udj sagen, hvor vidnet da 
udsagde at d = 16 Søndag p: Trit: Nest afvicte fulde vidnet med Missionarius fra sit huus og til 
kirchen udj Lyngen og der de vare fremkomne spurde Missionarius ham Nemlig Christen lars: hvor 
forre hand haverNegtet ham forenskaba. Hvor til hand svarede at hand har førdt Kongens post, og at
hans huus hafde giordt forenskab. Hvortil Missionarius svarede Jeg vil sige dig Christen lars: du er 
et vankundigt Menninske, og vil du iche Rette dig saa gaar det dig iche vel af; siden eftter 
Prædichen sagde Missionarius i almuens Nerværelse paa Kirche Bachen, hvor er Christen larsen, 
lad ham komme Med Mig hiem i mit Logement at ieg der kand undervise ham, saa som hand er et 
Vankundigt Menniske men hand ville intet, Hvorpaa Christen lars: tog en stover i sin haand, da 
sagde Missionarius, frygter du at komme med mig, da tag toe eller tre Med dig; thi ieg vil forsichre 
dig, ieg vil iche giøre dig Noget ondt Men hand ville intet komme. Da sagde Missionarius kand dog 



ingen tage Ham fadt, men der ville ingen giøre det. Da gich Missionarie eftter ham, men Christen 
larsen gich fra ham paa et lidet berch der Ner hos liggende, og stod der allene for sig sielv med den 
samme stover i haanden. Hvor paa Missionarius gich til Søen, og ventet at hand skulle komme, men
som hand fornam hand ville slet intet komme, drog missionarius sin vej.

335.

Svend Olsen find af Lyngen frem kom at vidne i denne sag, som da i alle maader tilstaar det samme 
at verre passeret som vidnet Petter Østberg har vunnet. Videre tilspurde Missionarius bemelte vidne 
Svend Ols: hvorfor de andre iche Eftter befalning ville gribe ham, svaret fordj de hørde at Christen 
larsen sagde at hand ville forsvare sig med den stover hand hafde udj haanden. Dennegang Eragtet.

Christen lars: som iche til dette ting haver villet Mødet, forrelegges laugdag til Neste ting at Møde, 
denne sin Sag at tilsvare; Eller have skade for udeblivelse. saa som da Endelig dom i sagen skal 
vorde afsagt.

Jachob Olsen qvæn af Lyngen hafde til dette ting ladet Indstefne Peder Olsen qven af aarebugten for
En sin Søn hand hafde til opfostring, men faderen haver til sig taget ham før end den tid De verre 
forligte om.

Den indstefnte Peer Ols: var iche ved tinget men hans Søn Jachob Peers:, som svarede, at hand 
ingen fuldmagt hafde fra sin fader at svare til sagen,

Til oplysning udj Sagen fremlagde Citanten Eftter følgende Skriftlige forklaring.

Jeg Undertegnede haver ladet stefne i Rette Peer Olsen i Copangen, som haver sadt sin Søn Olle 
Peers: til mig for armod; Med videre des Indhold, som i agten skal udføres. og findes ellers 
ordlydendt paa folio ? 181 ? Eragtet,

Eftter som Peer Ols: møtte iche opsettes sagen til Neste ting til hvilchen tiid Peer Olsen forrelegges 
at Møde, sin sag at tilsvare, eller have skade for udeblivelse.

Dernest blev Eftterskrefne tings vidner inden Retten tagen,

1 om vrag og drivhvalen, hvor af intet er falden

2 at ingen forandring paa Kongens Jorder med Ny Bygseler erfaldet.

336.

3: at Ingen Nye Rødninger dette Aar er bleven lagte for landskyld,

4 ? svarres at ingen dette aar haver brugt noget af Kongens alminding, ej heller svaret nogen 
arbeizpeng til fogden.

5te: blev svaret lige det samme som paa folio 172 udj det 5te tingsvidne er omformeldt.

6 ? svarede Postbønderne, at dennem af fogden var betalt deris postpenger for dette aar.

7 ? Svarede laug Rettet at her i tingsteder ingen Borgere, strandsiddere eller andre haver her verret 
for at handle om Sommeren, og hvad Bøydefar angaar, da er her Sal: Jeremias sin Enche paa 
Qvitnes, Morten hans: Jegervatten, Daniel hans: Elvevold, Sørren hans: ibid: og Prousten Herr 
Henning Junghans, som hver holder en Jegt til Bøydefar for dette tingsteds Almue.

8 = svaret at Ingen Sauver eller qverner findis her i tingstædet hvor af skattes bør,

9 ? Blev svaret at Ingen dette Aar bruger KiilEngs laxseElf.

Der Eftter blev Eftterskrefne Danne Mend tilNefnt at betienne Retten udj tilkommende Aar 1741 
hvis Nafne ere disse, Hans Jørgens: Reinsvold, Anders Niels: grøtnes, Peer lars: findkraagen, Niels 
lars: ibid:, lars Olsen Noer leenanger, Peer Olsen Kopangen, Svend Niels: storsteennesset, og 
Jørgen Niels: Børresund, hvilche haver at Indfinde sig for Herr Laugmand for at aflegge Edden.

337.



Dernest blev forkyndt En Bygselsædel udstedt af Prousten Herr Junghans, til Adrian Falch paa ? 18 
markes lejejord udj Sannes som hans værfader Rasmus Rønnels: for hannem haver opladt.

datteret d = 12 Fbr: 1739. til tugthuuset betaler hand 8 sk:, Noch En ditto og af Prousten udstædt d =
2 Aug: 1738. til Niels Jensen paa 1 pds: lejejord udj Tønsvigen som hans fader for hannem opladt 
haver, til tugthuuset betalt 6 sk:,

Justisprotokoll Helgøy 1741
343.

Anno ? 1741 Den 27 Octobr. blev paa Elvevold holdet høst ting med samtlige Helgøe tingsteds 
Almue, ved Retten præsiderede en Kongl: May'ts. Fogden Sr Andreas Tønders abseres, hans 
beskichede fuldmegtige Mons'r Knud Aslou, Saa Blev og Retten Administreret og Betiendt af 
Sorenskriveren Asmus Rosenfeldt tillige Med det beskichede laugRet: Sr Jørgen Niels: Børresund, 
Niels lars: findkraagen, Peer lars: ibid:, Hans Jørgensen Reinsvold, lars olsen Noerleenanger, Svend
Niels: storsteenNesset, Jacob Povels: Børresund, og thommes Roels: Snarbye. alle Edsvorne 
laugRet udj bemelte Helgøe tingsted.

Eftter at Retten var sadt; Blev allerunderdanigst oplæst Eftter følgende fororninger.

1) ? forordning og forbud Paa Vimpel = føring, var datteret Christiansborg Slot udj Københafn den: 
13 Februarj ? 1741.

2) ? Placat om Nermere Anordning, angaaende Skolerne Paa landet i Norge, Dateret Christiansborg 
Slot udj Københafn d = 5te Maij ? 1741/:

3 Forordning hvor med Loven og Krigs articlerne, om Udfordringer og Dueller Igientages og 
skærpes, af Christiansborg Slot udj Kiøbenhafn d = 17de Martij ? 1741/:

4) ? Forordning angaaende hvorledes med vidners Indstefning, forreleggelse og faldsmaals 
kiendelse imod modt vilige udeblivende vidner, opsettelser, spørsmaal til vidner og deris afhørelsen,
skal forholdes. Christiansborg Slot udj Kiøbenhafn d = 3de: Martj ? 1741/:

5) ? Forordning angaaende hvorledes med tømmerhugging ud de for beholdne, samt kirchen og de 
geistlige eller Andre beneficerede Skove samt Almindinger udj Norge, her eftter skal forholdes. 
Christiansborg Slot udj Københafn d = 31 Martj ? 1741/:

344.

6) ? Forordning angaaende Delinqvents og Tyvsagers udførsel i Norge. Christiansborg Slot udj 
Københafn d = 19 Maij 1741/:

7) ? Et Kongl: allernaadigste forbud at Ingen ?? Maa holdes paa Nogen hellig Dag, Christiansborg 
Slot udj Kiøbenhafn d = 1 Aprillis 1741/:

Eftterfølgende Specificerede Kongl: forordninger Er ved Nestforregaaende sommerting 1741 for 
Meenige Almue udj Sorenskriverens absens formedels hans svaghed, af Fogden var det forrelæst, 
og der forre eragter u=nødig dennen igien at oplæsse.

1 ? Forordning om Skatternes paabud i Norge for aar ? 1741/: Kiøbenhafns slot d = 6te Fbr: 1740.

2) ? Placat om høyeste Ret i Danmark for aar 1741 Friderichsborg d = 7de octobr: 1740/:

3) ? Forbud at Ingen slags korn varer maa af Norge til vands udføres. Friderichsborg Slot den 10 de 
Sept. 1740/:

4) ? Placat angaaende de udj Norge under ReluTion værrede Jordegodser og tiender.

Friderichsborg d = 24 Septr: 1740/:



5) = Forbud paa fiire og tiuge Skilling=styches udførsel, Friderichsborg d = 14 Novembr: 1740.

6) ? Extension og For bædring, af den Sal datto Hirscholm den ? 22 Maij ? 1739 udgifne 
allernaadigste Fundation til En Nye PensionsCasse for land Militair Etaten Encher og børn, 
friderichsborg d = 25 April ? 1740.

7) ? Forordning anlangende hvor vidt gudelige forsamlinger, uden for den offenlig gudstienniste til 
videre opbyggelse og Gudsfryctigheds øvelse, under vedkommende læreres opsigen maa tillades, 
og hvilche derimod som u=tilladeligen og mistenchelig forbydes. Christiansborg Slot udj 
Kiøbenhafn d = 13 Januarj ? 1741.

345.

8) ? Placat angaaende hvorledes strandede varer udj Danmarch og Norge her Eftter skal for holles. 
RenteCammeret d = 1 Sept: ? 1740.

9) ? Et Kongl: Reseribt til Her Estats Raad og Amtm: Schelderup at giørre En alvorlig anstalt, at 
samtlige Almue undtagen Skrøbelige og svanger P: bliver tilstæde udj kircherne indtil 
CateCisationen er til Ende udførdt, Datteret Kiøbenhafns slot d = 2 Fbr: ? 1740/:

?? Et Kongl: forordning, angaaende de som motte have eller vide sig Nogen arv dennem at være 
tilfalden udj Findmarchen; Da inden aar og dag eftter dettes Erkiendelse, det med tilstræchelige 
beviser til arfven det af fordrer. saa fremdt de iche ville have det for???. Friderichsberg Slot d = 1 
Martj 1740/:

1) ? Et Reseribt til Fogden Tønder, fra Herr Estats raad og Amtm: Schelderup, angaaende fem 
bortRømte Delinqventer Nemlig 3 fra Trundhiems fæstninger og 2de udj Aggershuus Stiftt den ene 
af Hedemarchen, var datteret Store Josen Gaard d = 26 Januarij ? 1741.

2) ? Forkyndt Capittels Taxsten udj Trundhiems Stiftt udj aar 1740/: Dernest Blev Sagerne 
forretaget.

Aamund Siursen find Søer grundfiord, hafde ved Bondelensmanden Daniel hans: og Hans Hansen 
ladet Indstefne til dette ting, lars Peersen find stoersteenNæsset udj Ulsfiorden, fordj hand skal have
skaatten 2de af, haans Simle Rein som gich paa Ringøen.

Den Indstefnte blev paaRaabt mens fandes iche tilstæde, hvor paa Morten hans: af Jegervatten efter 
lars Peersens begier til hannem, sagde hans forfald at hand til dette ting iche kunde Møde, Efttersom
der grasorede smaa paacher i huuset hos hannem, videre hafde Morten hans: iche for hannem at 
svare.

346.

Denne gang Eragtet.

Efttersom denne Indstefnte Lars Peers: iche eftter dette stefnemaal har indfunte sig Sagen at tilsvare
Saa forrelegges hannem Da til Neste ting at møde under lovens falds maal, sagen at tilsvare; til 
hvilchen tiid Citanten haver hannem lovligen at lade Indstefne; til hvilchen tiid sagen opsættes; 
Hvor da udj sagen eftter dens Beskaffenhed til Endelighed kand vorde udførdt.

Dernest blev forkyndt En Bygselsædel af Sr Michel Hvid udstædt d = 3 Junij ? 1741 og det til Johan
Nielsen paa 1/2 pds leje udj Svensbye, som Jachob Ifversens Enche Er fradøedt, til Tugthuuset 
Betalt 8 sk:

Dernest Blev Eftterskrefne tings vidner inden Retten tagen, 1 Blev laug Rettet tilspurdt, om Nogen 
forandring Med Nye Bygseler paa Kongen Jorder erre faldne Indeværende aar. Dertil de svarede 
Nej.

2det. til spurdes de om Nogen Nye Rødninger dette Aar er bleven lagte for landskyld; derpaa de 
svarede at udj Nest afvigte sommer er udj Ulsfiorden bleven lagte for skyld ? 5 Nye optagne 
Rødninger, saaog 9 Rødninger beliggende udj Balsfiorden, hvorom Der af Sorenskriveren for 



forfattede forRetning fuldkommeligen forklarer. og fogden er over levert.

3) ? Blev Almuen tilspurdt om Nogen haver Brugt Noget af Kongens Alminding saa og om Nogen 
til hannem haver betalt Nogen arbezspenger, til Begge disse deeler svarede alle Nej.
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4) ? Tillspurdes laugRettet om her i tingstædet siden Sommer tinget 1740 blev holdet Er forrefaldet 
Nogen heele eller halve boede lods for brydelse, samt forbrudt oddeles gods.

6te: og 10de penger for uden Riges Midles udføring, førlods penger for arvs Bortførelse, 60 lods 
Sølvs Bøder, Volsmulter, eller andre deslige Item arfveløs gods; om alt dette have de Nej til gien 
svar givet at Intet der af var forrefaldet.

5te. Tilspurdes Post Bønderne her i tingstædet, om dennem var betalt deris Postpenger for dette aar 
at føre posten. svarede de dertil alle, at dennem af Fogden var betalt hver 2 ort. undtagen Sal. hans 
ottesens Enche som allene er betalt ? 1 Rixdr:,

6) ? Tilspurdes inden Retten om her udj tingstædet findes Nogen Sauver eller qverner, hvor af 
skattes bør, svarede der til Nej intet deraf finnes.

7de) Blev eftter spurdt om Nogen dette aar har brugt KiilEngs laxeElf som ligger udj Lyngsbotten. 
Dertil de svarede Nej at ingen haver brugt den.

8te: Eftter spurdes Inden Retten om her Itingstædet denne Sommer haver været Nogen Borgere, 
Strandsiddere, eller andre for her at handle om sommeren Item hvem der holder Bøydefars Jegter, 
og hvor Mange de erre, til det første svarede de, at Ingen her haver været for at handle, og hvad 
Bøydefar angaar, da er her Sal: Jeremias fienskouvs Enche udj Qvitnes, Morten hansen Jegervatten, 
Søren hans: Elvevold, og Daniel hans: ibid: og Prousten Herr Henning Junghans, som hver holder 
en Jegt til Bøydefar for dette tingstæds Almue.
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9) ? Fogden Sr Andreas Tønders fuldmegtig tienner Mons = Knud Aslou som ved Retten var 
tilstæde, som paa bemelte sin Principals vegne proponerede, at hans Principals fra det Høylovlige 
Cammer Collegie er tilhende komne antegnelser udj hans for ? 1738 Allerunder daniste aflagde 
Regnskaber, udj hvis 3die post det høy lovlig Cammer Collegie reqvirerer, et louv skichet tings 
vidne om hvor Meget Olle Peersen qven bruger udj den i Balsfiorden i Aaret 1738 Nye lagte Jord 
Laxsevatten kaldet, hvor for hand paa sin Principals vegne at Almuen ville oplyse og forklare hvor 
Meget den om melte Olle Peersen qvæn har brugt i Jorden Laxevatten det benevnte aar ? 1738. hvor
paa Almuen svarede at Olle Peers: det aar brugte, og Enda bruger den halfvedeel i Jorden, som er 
eftter legget 1 pd. fiskis landskyld, hvor om hand var tingsvidne begierende.

10de: Ved Retten var Fogden Sr Andreas Tønders fuldmegtig tienner Mons'r: Knud Aslou Nær 
værende, som sagde at ved de hans Principal fra det høy lovlige Cammer Collegie tilhænde 
kommen Antegnelser udj hans for aar 1738 aller underdaniste aflagde Regnskaber, reqvireres ting 
attest hvor med hans hansen som i det Nest forrige Aar ? 1737 udj sielv forster karle skatte læg for 
sielv forster karl har været anførdt sig det aar 1738 ærnæret haver saasom hand samme aar, for sielv
forster skat af skatte læget Er udeladt, var alt saa herom almuens oplysning og sande svar 
begierrende; Hvorpaa de svarede: at denne omspurde hans hansen blev i aaret 1738 giftt med Niels 
Siursen Sandværs datter, hvor hand som en Inderste sig hos ham opholdt og ærnærede sig som 
andre fattige folch med fiskeri, saa hand iche for det aar nochen Selfoster skat, kunde eller burde 
betale, her om var Aslou tingsvidne begierende.
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11de. Efttere spurde fogdens fuldmegtig Tienner Mons'r Knud Aslou ? til Almuen om her i 
tingstædet siden Nest holdende Sommerting ? 1740, er funden Enten Vrag eller drivhvaler? 
Hvorpaa Almuen svarede, at De iche veed, at her i tinglauvet i denne omspurde tiid Er faldet Noget 
Vrag. Men vel Nogle smaa hvalkropper, har de hørdt, at her skal være funden, Hvilche 



Bondelensmanden Daniel Hansen har ladet opskiære, hvorom hand sielv faar at giøre forklaring 
derpaa; Blev da Bondelensmanden for Retten fremkaldet, for derom at give sin oplysning, hvorpaa 
hand da forklarede; at Anno ? 1740 d = 23 Junij, som var kort Eftter Sommertinges holdelse, Er der 
af Joen Jonsen Steigerviigen funden paa den gaar Fladværs grund og land En liden hvalkrop, som 
var 8te. Allen lang, hvilchen er bleven Maalet af de DanneMend Johan Wormhuus af Rødgammen, 
hans Jørgens: ibid: og Jørgen Jørgens: Heldøen. Af samme hval blev først afskaaret En faun spech 
til finderne, dereftter blev det øfrige afskaaren, og som Sædvaligt deelt paa Stedet, Mellem Deris 
Kongl: May'st:, Jordrotten (:som Er deris kongl: May'ts: foget Sr Andreas Tønder, der Nu Eiede 
RosenCranses gods:) og arbeiderne, hvorda kom paa deris Kongl: May'st:, og Jorddrotten, Begge 
deris part tilsammens ? 115ten Støcher spæch, og blev sendt til fogden, som samme sielv har ladet 
opsmelte, men kand ej vide hvad deraf er udkommen, Hvor om vel fogden sielv Nermere forklarer. 
Paa samme hval sagde lensmanden, at hand har bekostet et touv som derved blev for ham ganskee 
bedærvet af værdj ? 4re mk: saa og En dreg hvor af 2de kløer blev afbrudt, dem hand maatte igien 
lade paasætte med ? 1 rdr: bekostning, for hvilchet hand haabede, at hannem af Fogden gotgiøres ? 
1 dr: 4 mk.,

Den = 4de Ocotobr: samme Aar er der atter af bemelte Jon Jons: Steigervigen funden ude paa havet 
En liden hval, som udj Bondelensmandens Nærværels, af de DanneMænd Søren hansen Elvevold, 
Johan Wormhuus Rødgammen, Jørgen Jørgens: Holdøen og hans Mortens: ibid:, er bleven Maalet.
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og befandes af ? 7 3/3 Allen lang hvor af, tilfinderen først er bleven afskaaren 2de fauner udj 
finnings spech, der eftter som Sædvanligt deelt udj 3de parter, hvor af Arbeiderne strax paa Stæden 
deris 3de part blev leveret. De Andre 2de parter sagde Lensmanden at hand tog til sig, hvilchet hand
loed hache og smelte, hvor af udkom, 3de tønder og En Anker tran, som til fogden Er bleven 
leveret.

Paa samme spech at hache og smelte, samt, at føre fra Hadvær hvor hvalen blev Roedt paa land og 
opskaaret, og til Langesund, som Er ? 3 Miile, sagde hand, at have anvendt Eftterskrefne 
omkostning, Nemlig først for fem Mand, som hand leiede, at føre spechet fra bemeldte fladvær og 
til Langesund der som Meldt Er ? 3 Miile, har hand bet: for Miilen, a' 8 sk:, er tilsammens for alle 
fem Mand ? 1 dr: 1 mk: 8 sk:, for det 2det har hand dertil Brugt Baad og Segl som hand har lejet og 
derfor betalt ? 1 mk: 8 sk: 3die leiet fire Mand, at hache og smelte spechet, hvilchet Arbeide varede 
udj sex dager og til hver Mand betalt paa Deris Egen kost, a': 1 ort for dagen Er ? 6 rdr:

4de. for et tauv som til hvalens belegning og Ellers desforuden Brugt til dette Arbeids fornødenhed, 
hvilchet derved er blevet ganskee bedærvet, paastaaes i Minste derfor ? 3 mk:,

5te Kiøbt 3de Egetønder til den udkomne Tran, at paafylde, a': 4 mk: 8 sk: Er 2 rdr. 1mk: 8 sk:

6te. Noch kiøbt En Ege Ancher for 1 mk: 8 sk:, tilsammens ? 10 rdr 3 mk:, Hvilche omkostninger 
hand haabede at blive ham af Fogden, som Nu er fraværende got giordt.

Endnu forklarede Bondelensmanden, at den 8de. Junij indeværende Aar har fire udRoer eller 
fiskerbaader fundet ude paa Torsvog havet, Ungefær ? 1 1/2 Miil fra landet, En liden Dog ganskee 
fersk hvalunge og af det slags som kaldes Sejrøer,
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Som lensmanden sagde, at have udj Mange folches Paasiun Maalet den, og befandt at være af knap 
fem Allen lengte, og lidet eller got som intet spech paa, men Meest kiød, hvilchen hval de som fandt
den, Begierede at maatte Beholde til lives ophold, saasom de formedelst Trang af Anden lives 
underholdning den var behøfenden hvilchet dennem og blev Bevilget, saasom der for, Intet deris 
Kongl: May'st: var at tilføre.

Sluttelig sagde lensmanden, at hand har hørdt, at der for kort tiid siden skal værre funden En gl. 
forRaadnet, hval paa gaarden Melvigen her i tinglauvet, Men som hand sagde, at ham intet derom 
til denne tiid er Bleven oplyst, saa harhand ej heller derved Noget kundet ladet udRette. Hvorforre 



hannem af Fogdens fuldmegtig thienner En Skriftlig ordre blev Meddelt, hvor eftter hand sig paa 
Stædet skulle Indfinde, og der af tage de fornødne ting i observation. Til En tilstrechelig 
eftterRetning i sin tiid.

Flerre eller Andre hvaler sagde Almuen og lensmanden ej at være fundne, hvilchet herom som ind 
bemelt Inden Retten Er bleven talt og forklaret. Det bevidner Sorenskriveren tillige Med lauvRettet 
Med deris under tings Vidnes trycte Signeter.

Justisprotokoll Helgøy 1742
370

Anno=1742 Den 2den Juny blev paa Elvevold holdet det Sædvanlilge Sommerting Med Helgøe 
tingsteds Almue. Ved Retten Presiderede udj Kongl: Mayts: foget Sr Andreas Tønders Absens, hans 
Beskiechede fuldmegtig Tienner Mons: Knud Aslou, Saa blef og i Retten tilligemed Sorenskriveren 
Asmus Rosenfeldt betiendt af Eftterfølgende laugRet, Nemlig Hans Jørgens: Reinsvold, tommis 
Roels: Snarbye, Peer lars: findkraagen, Svend Niels: Stoersteenesset, lars Olsen Noerleenanger, 
Antonie Olsen grøtnes, sad for Jørgen Niels: Burresund, Anders Niels: Grøtnes og Jacob Povels: 
Burresund.

Eftter at deris Kongl: Mayts: Ret var sadt blev allerunderd: læst for meenige Almue de Kongl: 
allernaadigste forordninger, og andre høy Øfrigheds Anordninger, som paa folio 189 Specialiter 
Exstraheret findis indførdt.

Dernest Blef sagerne forretaget, En Ung Persoen af Nafn Johannes Olsen af Engvigen og Egla 
Bersvendsdatter af Brevigen, var til dette ting Indstefnet for de udj løsagtighed haver aulet Barn 
tilsammens
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De Indstefnte Personer Blev paaRaabt men var iche ved tinget tilstæde; Mens paa Johannes Olsens 
vejne møtte hans fader Ole Jons: og qvindfolches vejne hendes fader Bersvend Jens: hvilche Begge 
tilstoed paa deris vejne at det desvær er vist Noch at lejermaalet er Begaaet;

Sagsøgeren Sr Michel Hvid tilspurde forældrene som svarede for sagen, hvad de haftte at betale 
deris bøder med, derpaa Olle Jons: svarede at hand ville svare til bøderne for denne sin Søn; mens 
hendes fader svarede Nej at hans hvilchor var iche at betale Bøderne; her om Dømt og afsagt, Det 
Er ved Olle Jonsen af Engvigen, og bersvend Jens: Brevigen, som Indfandt sig Begge her for 
Retten, tilstaaet, at den Indstefnte Johannes Ols: og Egla Bersvendsdatter har begaaet lejermaal og 
aflet Børn sammen; saa og at de iche Egter hverAndre. thj bliver da deris bøder derfor Eftter loven 
at tilsvare, Nemlig Johannes Olsen - 12 rdr, som hans fader tilbød sig at ville svare. og hvad 
qvindfolchet angaar da er hendes bøder at betale 6 rdr og saafrent hun iche samme bøder kand 
tilvejebringe, da straffes hun paa kroppen med at stande udj halsjernet En Søndag Naar Prædigen 
forRettes paa Helgøen, Nemlig En timme for og 1 timme Eftter tienesten.

En Ung Persoen af Nafn Petter Niels: som er niels tostesens Søn, huusmand i Tromsen, og Margrete
Pedersdatter tiennende hos bemte: Niels tostes: De var til dette ting Indstefnet for begaaet lejermaal 
tilsammen.

De Indstefnte Blev paaRaabt men befandes iche her ved tinget tilstæde. ej heller Nogen paa deris 
vejne.

hvorpaa StefnesMendene Blev fremkaldet og da fremkom Niels Olsen qvæn Andersdal, og beRetter
at hand tilligemed Haagen Goutesen Kalslet haver lovlig Indstevnt de her for sagen tvende 
Personer, til dette ting at møde. sagsøgeren var paastaaende forleg til Neste ting at møde.
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Denne gang eragtet, Eftter som Petter Niels: og Margrete Pedersdatter iche til dette ting eftter lovlig
stefnemaal haver Indfundet og sin sag at tilsvare; saa forelegges De Eftter lovlig stefnemaal til 
Næste ting at møde, saafremt de iche vil have skade for hiemmesidelse, Da derom sagen skal gives 
Endelig Dom.

En Ung Persoen af Nafn Morten larsen værende hos sin fader som har huus paa Reinen og Rebecha 
Olsdatter tienende hos Niels Niels: tommisJord, de vare til dette ting Indstefnt for begaaet lejermaal 
tilsammen, og derfor at svare til dette ting. iligemaade hafde og Stefningsmendene Nemlig Niels 
Olsen qvæn og haagen Goutessen Indstefnt til dette ting at møde Kirsten EdiasDatter tiennende hos 
hans hansen paa Berrig, som udj løsagtighed haver aflet Et Barn, og forregivet at Carl Jens: En Ung 
karl skal verre fader til, og hand i afvigte vaar henReiste til findmarken;

Disse Indstefnte Personer møtte iche ej heller nogen paa deris vejne; thj blef da derom denne afsagt.

Saasom Morten larsen, og Rebecha Olsdatter, der er befunden for lejermaal til sammens, ligeledes 
den Indstefnt Kirsten EdiasDatter som haver udlagt Carl Jens: som er henReist til findmarken, hand 
at være fader til det barn hun i løsagtighed haver aflet; hvilche beviset? Personer iche til dette ting 
har villet Indfundet sig at svare til sin sag, saa forrelegges de alle at møde til Næste ting eftter lovlig
Stefnemaal, saa fremt de iche vil have skade for udeblivelse.

Hans hansen og Karen Pedersdatter Begge tienende hos Daniel hansen Elvevold, De var til dette 
ting Indstefnet for begaaet lejermaal tilsammens. Den Indstefnt Karen Pedersdatter møtte for Retten
og tilstod gierning, saa og sagde at de iche Egter hverandre, og Paa hans hansens vejne saasom hand
iche var tilstæde svarede hans hosbond Daniel hansen at hans hansen benegter iche gierningen, hvor
paa de og Begge har Staaet aabenbare skrift.
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De for sagen Indstefnte Personer blev omspurdt hvad de til deris bøder havde at betale. Dertil 
Daniel hansen som drengen tienner hos sagde sig at ville svare for hannem hans bøder, Men 
qvindfolchet viste sig Ingen Raad til bøderne at betale, herom Dømt, Hans hansen og karen 
Pedersdatter der Er befunden at have udj løsagtighed aflet barn tilsammens og de iche Egter 
hverAndre, Saa tilfindis de Da derfor Eftter loven at bøde, Nemlig hand 12 rd; og qvindfolchet - 6 
rd: og saafremt qvindfolchet iche kand tilveyebringe samme Bøder, da at straffes paa kroppen med 
at staa udj halsjernet ved Carlsøe kirche En søndag Naar tiennisten der forRettes. En time for og En 
timme Eftter tienesten.

Rejer Mortens: find af Lyngen hafde til dette ting Nu anden gang ved Bondelensmanden Daniel 
hans: og Anders Erichs: Skibotten og Johannes Johans: skindElfven ladet Indstefne, Michel Niels: 
qvæn boende udj stoerfiorden i Lyngen for hand haver frataget ham sin fiskeliine som laa i Rejer sin
baad Da hand laa til udRoeds Inde i fiorden hos Michel qvæn.

Michel qvæn blev 3de ganger paaRaabt Mens befandes iche at være tilstæde, ej heller Nogen paa 
hans vejne.

Bondelensmanden fremstoed og Eftter loven afhemlede Stefnemaalet at vere hannem lovligen 
forkyndt.

Forvalteren Sr Michel Hvid tilspurde laugRettet om de iche kunde ErRindre sig, at denne sag var 
omtalt her for Retten ved Nestholdende Sommerting og at forvalteren paastoed, at Michel qvæn for 
denne sin formastelse imod Reier Mortens: skulle give ham 1 tønde Meel udj forligelsemaal. 
Derpaa laugrettet svarede, at de vel erRinder det at derom blev omtalt; Mens Michel qvæn ville iche
tilstaa at give Nogen tønde Mel mens ville ichun give ham - 2 dr: Mens beholde hand linen saa ville
hand give ham - 3 dr:,

374

Ombudsmanden Sr Michel Hvid, i denne sag sin interæssion give tilkiende, at da hand afvigte Aar, 
da Ingen Ret formedelst Sorenskriverens Svaghed blev holdet, anhørte denne Sag, og fornam, at 



Michel qvæn hafde formastet sig paa den fattige, og gamle find Reier Mortens:, og frataget ham 
hans line i fiskeries tiid og den samme beholdt, og hafde da for at hielpe finden Rejer Mortens: til 
prompte Justitz proponeret, at Michel qvæn skulle give den fattige find Reier 1 tønde Mel for sin 
skadeslidelse, og da finden intet Endnu haver bekommet hos Michel qvæn som fornemmis, Saa 
ville hand iche at finden skulle være opholdt med udflugter, da qvænen iche Møder, og sagen lenger
kunde udhales, Men lod fornemme hvad 1 tønde mel hos Borgeren her paa tinget kunde Nu koste, 
da hand ville lade finden faa den omtalte tønde Mel, som beRettes at koste i det Nøyeste betinget - 3
1/2 rdr: her paa Stæden, hvilchet blev hannem leveret tilligemed 1/2 rdr udj stefningspenger, og 
Ombudsmanden igien haver Sagens tiltale til Michel qvæn Eftter lovlig tiltale. Josep larsen qvæn 
tilholdende paa ytterhamre hafde til dette ting ved Bondelensmanden Daniel Hansen ladet Indstefne
Michel Nielsen qvæn boende i Lyngen, for hand skal have ved afvigte Sommerting sagt at Josep 
larsen skal have giordt et Barn udj Carlsøe Kirche. Item og at Michel qvæn skal have Beskyldt 
Josep larsen, at hand skal have frastaalet ham sine penger.

Den Indstefnte Blef paaRaabt, men Befandes iche at være tilstæde.

Hvorpaa lensmanden fremkom og beRettet at hand Eftter Joseps begier til hannem haver stefnet 
Michel qvæn for den sag hand havde til Michel qvæn, Da Eftter saadan beskaffenhed findes Ingen 
rigtig og lovlig Stefnemaal er bleven Michel qvæn forkyndt, Saa afvises sagen til Næste ting, Da 
Citanten haver sin Sag lovligen at lade Indstefne.

Daniel Hansen Elvevold hafde til dette ting ladet Indstefne Anders Andersen qvæn tilholdende i 
Tromsen, og det for hand iche eftter sit
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kom til Daniel da hand sende sine folch til ham i Tromsen for at arbejde paa hans Jegt.

Den Indstefnte befandis iche her ved tinget at være tilstæde. ligeledes beRettede lensmanden Daniel
hans: at hans Stefnings iche Nu var her ved tinget tilstæde. Denne gang Eragtet. Efttersom den 
Indstefnte Anders qvæn iche haver befunden sig at svare til sagen; saa forrelegges hannem lovdag 
til Næste ting eftter lovlig stefnemaal at Møde. til hvilchen tiid denne sag opsættes.

Aamund Siursen find af Sør Grundfiord, der inden Næste holdende høsteting hafde sag at føre mod 
lars Peers: find Stoersteenæsset, selv? Indleverte det forleg udj sagen, som paa Høstetinget falden 
var. Hvilchet forlæg StefningsMendene Nemlig: Jon Wormhus tilholdende i Ulsfiorden, og 
Anders ?? tilholdende paa Svensbye, fremstod for Retten og afhemlede forlegget at være ham 
lovligen forkyndt.

Den Indstefnte lars Peers: blev paaraabt, mens befandes iche her ved tinget at være tilstæde, ej 
heller Nogen paa hans veine tilbød sig at svare til sagen,

Aamund siursen var begierende at hans prov fremkaldes for Retten at udsige hvad de om sagen 
viste.

Derpaa Aamund Siursen Blev tilspurdt om hand haver ladet Stefne lars Peers: til at anhøre? hans 
vidnesbyrd, svarede Nej, iche heller ?vises i foregaaende agt, saavelsom forlægget at han iche er 
Stefnet til at føre nogen vidne, Citanten tilsagdes at Nefne sine? Prov. hvor hand da? opnefnte 
Anders Anders: find Ulsfiorden, och Michel hendrichs: find Kallefiorden. Denne gang Eragtet.
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Saasom det iche eftter forregaaende agt i sagen, saavelsom og af Stefnemaalet til dette ting bevises 
at den for sagen Indstefnte lars Peers: Er stefnet til at hørre vidnesbyrd, Hvorudinden vidnerne iche 
kand forretages, helst som lars Peers: er absens; Saa paalægges da Citanten, til Næste ting lovligen 
at lade ham indstefne, at anhøre hans vidner, og dernest at anhøre hans i Rettesættelse imod 
hannem; hvor Eftter da sagen til Endelighed skal vorde udførdt, til hvilchen tiid sagen opsættes.

Dernest Blev forkyndt En Bychsælsædel udstædt af forvalteren Sr Michel Hvid d=2 July-1741 Til 
Anders Ols: paa 9 markes leje i Norleenanger som Niels Anders: afvigte aar haver opsagt.



til tugthuuset betalte hand - 4 sk, saa blev og Copie deraf i Retten fremviist.

En ditto af Bemelte Sr Hvid udstædt Den - 7de Juny - 1741, Til Knud Johanness: Paa 18 marks leje 
i SøerEide, som Jørgen Matis: tilforn har besiddet, til tugthuuset betaler hand - 4 sk: saa blev og 
Copie deraf i Retten fremviist.

Noch En ditto af Bemelte Sr Hvid udstædt 1741 paa Langesunds Sommerting til Anders Baarsen 
paa 18 markes leje udj Snarbye som Jens Jens: er fradødt; til tugthuuset betaler hand 6 sk, saa blev 
og Copie der af i Retten fremvist.

Dernest blev Eftterskrefne tingsvidner inden Retten tagne, Nemlig:

1st tilspurde fogdens fuldmegtige tienner Monsr: Knud Aslou, om her i tingstædet dette aar 1742 og
til dette Sommertings datto, Er forefaldet Nogen Nye forandring med Bygseler paa deris Kongl: 
Mayts: tilhørende Jorder? Dertil laugRettet svarede Nej, at intet deraf er falden.

2det tilspurde hand laugRettet om her i tingstædet siden Sommerting var holdet 1741. Er bleven 
Nogen Nye Rødninger lagte for landskyld, Derpaa Laugrettet svarede, at udj Nest afvigte Sommer

377

Er bleven af Sorenskriveren og 6 dannemænd vorden lagde Eftterfølgende Rødninger Nemlig udj 
Ulsfiorden, En Rødnings plads kaldet ytter Laxelfnesset, En kaldet Søer Laxeelfnesset. 3de Er 
kaldet stoerdalen, 4de En kaldet Schonnes, og for det 5te En kaldet Nachen; derforuden blev og 
samme tid Eftterskrefne Rødningspladser Beliggende udj Balsfiorden og lagde for landskyld.

Nemlig 1st En Rødnings plads kaldet Kartnes. 2det En Rødning kaldet Sellie Elvenes. 3de En ditto 
kaldet Hamnes; 4de En ditto kaldet Marche Næsset. 5te En ditto kaldet Holmenes; 6te En ditto 
kaldet Tennes. 7de En ditto kaldet Sannes. 8de En ditto kaldet Hestenes. 9de og Endelig En ditto 
kaldet Sletnes. om samtlige Rødninger vil de formode, at den af Sorenskriveren og Mendenes 
forRetning, som med fogdens allerunderdanigste Regnskaber følger, Giør Derom fuldkommen 
forkaring.

3de Tilspurde hand laugRettet og ganskee Almue, om Nogen dette Aar 1742, har eller bruger Noget 
af Kongens Alminding, og derfor svarte Noget, Item om Nogen samme aar har betalt til fogden 
Nogen Arbexpenger? Til Begge disse deler Svarede alle Nej.

4de tilspurdes laugRettet om her i tingstædet dette Aar-1742 Er falden Nogen heele Eller halve 
Bodslaads forbrydelse, samt forbrudt Oddelsgods. 6te og 10de penger for udenRiges Meedlers 
udførelse, førlodsPenge for Arfs bortførelse, 60ti lod Sølfs bøder, vols multer, eller andre deslige 
Item arfveløs gods. Til alt dette og til Enhver post i særdelished svarede de Nej, at Intet deraf at 
være falden.

5te Tilspurde hand Postbynderne her i tingstædet om dennem iche af hannem paa fogdens vejne var 
betalt deris penger for Postens førelse dette aar -1742? Derpaa de Alle svarede, at dennem var hver 
bleven betalt - 2 ort, undtagen hans Ottesens Enche
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Som sagde sig allene at være betalt - 1 rdr for Postens førelse dette Aar 1742.

6te: tilspurde hand om her i tingstædet findes Nogen Sauver, eller qværner hvor af skattes Bør; 
Dertil laugRettet svarede nej, at intet deraf findes her i tingstædet.

7de Tilspurde hand Almuen om her i tingstædet er ankommen Nogen Borgere for her at Handle, 
Eller og om her Er eller haver været nogen Peppersvenner, eller Andre for at handle her om 
Sommeren. Item og hvor mange Bøydefars Jegter her findes og hvor dem tilkommer? Til det første 
svarede Almuen Nej, at Ingen dette Aar 1742 er hidkommen her til tingstædet for at handle. og hvad
bøydefars Jegter angaar, da Er her Sal: Jeremiassen Enche paa Qvitnes, Morten hansen Jegervatten, 
Søren hans: Elvevold og Daniel hansen ibid:, Hvilche hver holder En Jegt til bøydefar for Helgøe 
tingsteds Almue.



Mens hvad Prousten Hr Henning? Junghans, som forhen og haver holdt En Jegt her i tingstædet til 
Bøydefar, da berettede de, at hand ? Nu haver solt til Anders Kihl boende paa Bensjord i Hillesøe 
tingstæd, thj skal da derom giørris vide forklaring udj tingsvidnet som tages paa Hillesøe tingstæd.

8de: Tilspurde hand Almuen om Nogen dette Aar 1742 har eller bruger KildEngs Laxceelf, som 
Rinder i Søen udj Lyngsbotten? Derpaa de svarede Nej, at Ingen har eller Bruger den dette Aar.

9de: Fogdens fuldmegtig Spurde Almuen om her i Tingstædet siden sistleden høsteting, Er funden 
Enten vrag Eller Drivhval, hvorpaa Almuen svarede, at Intet deraf dette Aar funden Er.

dernest tilspurde hand bondeLensmanden Daniel hansen om hand Eftter den ham i afvigte høst 
given ordre har Indfundet sig paa gaarden Melvigen og Eftterseed den hval, som der skal verre 
funden, og hvad beskaffenhed den dermed haver.

Hvortil Bondelensmanden svarede, at hand strax Eftter høstetinget med bekostning, møye og største
livsfare indfandt sig paa Melvigen at erkyede?
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sig derom. Da hand der ankom, blev ham af opsidderen Haagen Ifvers: BeRettet at hand i afvigte 
høst hafde funden en gammel for Raadnet hvalkrop paa et Skær uden for landet, og giorde hand 
strax anviisning paa 2de tønder opskaaret spech, som hand beRettede deraf at være udkommen med 
undskyldning at hand, at hand iche tilforn har kundet giordt Noget Bud derom formedelst Idelig 
Indfaldende haarde veirlig, hvorforre hand ej videre der ved kunde giøre; Men har til dette ting 
indkaldet Bemte: Haagen Ifversen, som hvalen fundet haver, Derom at giøre sin Eedlige forklaring. 
Ligesaa er og Indstefnet Niels Siursen Sandvær, som var med og Roede hvalen i land, saavelsom 
Olle Jons: Engvigen, hans Peers: itm:, lars Josepsen Maasvigen, Christen Christens: Skovsfiord og 
Brynneld Michels: itm:, samtlige Inden Retten under Eed at udsige hvorledes med samme hvals 
opskærrelse tilgaaet Er. De møtte alle og tilstoed lovlig at være Stefnt, Derpaa Blev da Eedens 
forklaring dennem af lovbogen forrelæst hvor Eftter Haagen Ifvers: Melvigen med Eed og opRagte 
fingere, eftter at de Andre fra ham vare Ceparerede, forklarede hand, at sistleden høst Ungefær - 14 
dager for Micheli tider fandt hand En forRaaden, hvalkrop som spechet tilforne var afskaaret, 
udenfor Melvigen, paa et lidet skiær, Samme hvalkrop blev Da formedelst haart indfaldende veirlig 
liggende paa samme skiær udj 2de dager, Saa hand iche saae, at det kunde være giørligt, at faa den 
derfra, hvorforre hand imidlertiid foer didhen og med møye og livsfare formedelst Den største 
Søeboer skar føre smaa støcher Spech af bugen ved Ørebeenet, og førde med sig i land; Imidlertid 
Drev hvalen der fra hen til et Næs ved landet, hvor den i Nogle Dager udj haart stormende vejer 
blev liggende. Da samme veir bædrede sig, kom hans grande Niels Siursen Sandvær, og Brynnild 
Michelsen skarsfiorden til ham for at hielpe ham med et Nøst at Bygge, hvilche Mænd hand da tog 
med sig til hielp, og roede dem op i En liden viig eller Bugt, i tanche der at komme til at faa
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Noget af den, Mens da de kom til landet var de U=mueligt goed for at faae den paa landet, Saasom 
den ganskee fremmer part laae Needsiunchen i havet, hvorfore hand sente bud eftter sine grander, 
lars Joseps: Maasvig, Olle Jons: Engvigen og Christen Christens: Skarsfiorden, saa alle kom ham til
hielp, og saae de da at der slet Intet spech var paa den uden en liden smal Rem ungefær en half favn
bred og toe fauner lang, hvilchet de maatte af Baaden skiære fra den, saasom de iche som meldt 
kunde faa den paa land; Ved sporen sagde hand og at der var lidt spæch, som de og afskar, Men 
Enten der var høfvet ved hvalen eller iche kunde de iche see, saasom fremmerparten, som Melt laae 
Nedsiunhen i havet, førend de Mænd kom som hand sent bud eftter, kom hans Peers: Engvigen did i
Et ærende, Saa de og tog hannem Med sig i Arbeide. Det spæch som de da afskar byttede de strax 
imellem sig sielv, saasom de iche holdt det af Nogen værdj, og sagde hand at af alt det spæch som 
Paa hans part kom, fich hand iche meere paa 3de lotter End Ungefær - 1/2 tønde tran. Imedens 
hvalen laae ved landet, skar de Noget af det Raadne Kiød og tarmene og kogede fettet af, Men var 
intet til gavns uden at Breende, da den hafde ligget Der Nogle dager, drev den af et Stært veir fra 
landet og kom saa aldeles bort; videre forklaring kunde hand iche giøre der om, og sagde hand at 



hand slet Intet meere deraf faaet haver End nu forklaret Er, Derpaa blev hand af fogdens fuldmegtig
tilspurdt, hvor forre hand iche giorde lensmanden Bud derom? hvortil hand svarede: at væiret 
hindret hannem derfra, og at hand iche holdt det for Nogen vær; Men hafde det haab, at hvad de 
faaet haver, bliver ham og de andre af Øfrigheden forundt, saasom de sleed merre ondt End det var 
vær.

Niels Siursen Sandvær fremstod for Retten og med Eed og opragte fingre forklarede, at Ungefær 
14ten dager for Micelig sistleden kom hand og Bryneld Michels: til Haagen Ifvers: Melvigen for at 
hielpe ham med et Nøst; Da de kom did fortaalte Haagen Ifvers: dem at der laa en Raaden hval krop
ude ved et skiær lidt fra landet, mens som
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veiret da var haardt, kom de iche ud før den Anden dag, da de hialp ham, at Roe den op i en liden 
viig=bugt, og belagde den der indtil videre, saasom det var En lørfdagsaften, Nogle dager der eftter 
giorde haagen Ifvers: bud til sine grander, Olle Jons: Engvigen, lars Josepsen Maasvigen og 
Christen Christens: Scharsfiorden, som Da alle kom did, saavelsom hans Peersen Engvigen, 
Hvorpaa de da strax begav sig didhen som hvalen laae for at Skære af den hvad de kunde finde paa 
den; Men som hvalens fremmerpart var Nedsiunchen kunde de iche komme til at skiære Noget af 
den, uden hvad de kunde Naae af baadene, og fandt de da inhe Meere spech paa den uden En smal 
Rem langs bugen Ungefær 2de allen Bred, og 1 1/2 fafn eller saa omtrændt lang hvilchet de afskiær,
tilligemed noget u=tienlig Spech Nest ved sporen, hvilchet alt de da strax Byttede sig imellem, og 
sagde hand, at der iche kom Merre deraf paa hans part End Ungefær Eftter hans Meening paa 2de 
laatter End 9 a 10 kander tran. Der eftter blev et Meeget haardt Vejr, som sleed hvalen løs fra landet 
saa den Drev bort, Videre hafde hand iche at sige. Fogdens fuldmegtig spurde ham, om hand kunde 
see af kiøttet paa hvalen om Den hafde ligget lenge i havet siden spechet var afskaaren? hvorpaa 
hand svarede, at hand iche kunde slutte det, Men det saae hand at kiødet var ganskee slii=voxen, 
Saa det vel maa have været lenge siden Spæchet var afskaaren, Ellers sagde hand, at førend de 
Begyndte at Skiære spechet af, talte de med hin Anden om, at der skulle giøris bud til lænsmanden 
og lade ham det vide. Mens som veiret var haardt, og de iche holdt det of nogen verdj, giorde de 
intet bud til ham derpaa der om, Saasom de haabede, at det lille som de fich vorder dem af 
Øfrigheden forundt, Efterdj de leed Meere ondt derfor End det de fortiente kunde være af værdj.

Brynel Michels: Skovsfiorden fremstod for Retten og med opRagte fingre giorde Eed. og
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Forklarede, at den Ommelte tid, da hand og Niels Siurs: kom til Melvigen for at forfærdige det 
ommelte Nøst Blev dennem af Haagen Ifvers: fortalt, at hafde funden En hval liggende Udenfor 
landet paa et lidet Skiær, Men som veiret imidlertiid, var haart kom de iche derud førend den Anden
dag, da de hialp ham, at Roe den op i En liden Viigebugt ved landet og belagde den der, Nogle 
dager der Eftter kom Olle Jans: Engvigen, lars Joseps: Maasvigen og Christen Christens: 
Scharsfiord, som var sendt Bud Eftter, til Melvigen, tilligemed Hans Peers: Engvigen, som alle 
begav sig didhen hvor hvalenlaae, for at afskiære hvad spech de kunde finde Paa den, Men da de 
kom derhen fandt de hvalens fremmerpart, at være ganskee Nedsiunchet, saa se iche kunde Maae til
den af landet, Men Maatte staa i deris Baader og Skiære Det lille som var paa den, og saae de da 
iche Meere Spech paa hvalen, uden En Rem Under bugen Ungefær toe Allen Bred, og til toe fauner 
lang, Hvilchet de afskar tilligemed Nogle faa Stycher ved sporen, og byttede De strax spechet 
mellem sig, Hvoraf hand fich paa En log Ungefær 4reKander Tran, siden Spechet var afskaaren 
blev Et Meget haart veier, som drev hvalkroppen fra landet, Saa den kom Aldeles bordt. Før de 
afskar spechet talte de Med hin Anden om at Giøre bud eftter lensmanden, Men som de iche holdt 
det umagen vær skeede det iche siær Saasom veiret var ont og ustadigt. Paa tilspørsel sagde hand at 
Kiødet paa hvalen var ganskee Raaden og sliivoxen, videre hafde hand iche at sige.

Der Eftter blev Olle Jans: Engvigen Indkaldet Som med opRagte fingere ved Eedens afleggelse, 
forklarede hand dernest, at sistleden høst ungefær - 14ten dager for Micheli, kom der bud eftter ham



fra haagen Ifvers: Melvigen, at hand skkulle komme til ham for at besee hvad gavn der kunde værre
i En af ham funden hval krop, og hielpe til den at opskærre, hvor paa hand sielf anden foer didhen, 
og da hand kom til Melvigen fandt hand der, Niels Siursen, lars Josepsen
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Christen Christens:, hans Peders: og Brynel Michelsen, som alle tillige med ham og haagen Ifvers: 
fultes ad til det Stæd hvor hvalen laae, da de kom did, saae hand at der laae En gammel Raaden 
hvalkrop, som alt spechet var afskaaren og kiødet sleiivoxen, og den fremmerpart i havet var 
Nedsiungen, hvilchen de tog sig for at arbeide paa, og fandt de da iche Meere spæch paa den End en
liden smal Rand paa Bugen, Ungefær toe Allen Breed og omtrent toe faufne lang, saa velsom toe a: 
tre smaa støcher spæch ved sporen, der de med Møye afskar, saasom de iche kunde Naae til hvalen 
af landet, men maatte staa i Baaderne og skiære det af, samme Spech Byttede de strax Imellem sig, 
og sagde hand, at af det hand fich paa sine toe laatter blev der iche merre Tran En 10 a: 12 kander i 
det høyeste, det hand haabede, at Nyde for sin store Møye og Arbeide. Videre viiste hand iche 
herom.

Hans Peers: Engvigen forklarede ved Eed og opRagte fingere, at sistleden høst Ungefær 14 dager 
for Miecheli kom hand et ærende til Melvigen, hvor hand fandt haagen Ifversen ved Søen, som 
fortalte ham, at hand hafde funden En hvalkrop, sagde og til ham, vj vil Nu hen og skiære den op og
du kand være med om du vil og see du kand og faa Noget, hvorpaa hand da foer hen til den viig 
hvor hvalen laae, i selskab med haagen Ifvers: Niels Siurs: Olle Jans: lars Joseps: Christen 
Christens: og Brynnel Michelsen, Da de kom did siger hand at Der laae En forRaaden hvalkrop, 
som spæchet var afskaaren og kiødet slivoxen, hvilchen de strax tog sig for at arbeide paa, men som
de iche fandt meere End En liden Strimmel spech paa Bugen ungefær - toe Allen breed og toe 
faufne lang, saavelsom og - 2 a: 3 smaa Støcher Nest ved sporen, Byttede de det imellem sig, og 
siger hand, at hand Ungefær vil Meene at have faaet deraf paa sin part - 3 a: 4re : kander Tran, som 
hand dyre Noch betalte, i det at de iche kunde Naae til hvalen af landet formedelst at det fremmeste 
af hvalen laa Nedsiunchen
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I havet, men maatte med møye staae i deris baader og skiære det af, videre hafde hand iche at sige.

Lars Josepsen Maasvigen, blev dernest for Retten indkaldet, hand fremstod og med opragte fingere 
aflagde Eed, og dernest forklarede, at sistleden høst Ungefær - 14 dager for Michelie, fich hand Bud
fra Haagen Ifvers: Melvigen, at hand hafde funden En gammel Raaden hvalkrop, hand ville komme 
did og see hvad der var ved den at Giøre, Hvorpaa hand da foer til Melvigen. Imedens hand var der, 
Indfandt sig Niels Siursen Sandvær, Christen Christens: Skarsford, Brynnel Michels: item: Olle 
Jans: Engvigen og hans Peders: item: da de Nu alle vare samlede, drog De hen til det Stæd hvor 
hvalen laae for at begynde med arbeidet, og saae hand da at der laae En Nesten forRaadnet hvalkrop
ved landet som alt spechet var afskaaren, og Kiødet med sli overgroedt, paa hvilchen der ichun 
fandes En liden Strimmel u=duelig Spech Under Bugen Ungefær toe Allen Bred og toe fauner lang, 
hvilchet de tog sig for at afskiæere, men som de iche kunde Naae til den af landet formedelst at den 
fremmeste part af hvalen laa Nedsiuchen, maatte de med stoer møye skiære det af Medens de vare i 
deris baader, ligesaa skar de Och - 2 a: 3 smaa støcher spech Nest ved sporen, hvilchet alt de strax 
byttede sig imellem, og sagde hand at der kom paa hans 2de, laatter Ungefær - 10 kander tran, 
Hvilchet hand haabede at Nyde for sit store arbeide og Møye, Saasom derved ellers intet var at 
giøre, videre hafde hand iche at siige.

Christen Christens: Skarsfiord fremstoed her for Retten og Eftter aflagde Eed forklarede at sistleden
høst Ungefær - 14 dager for Michelie kom der bud Eftter ham fra haagen Ifvers: at hand skulle 
komme til Melvigen for at Besee den hval krop som hand hafde funden hvorpaa hand strax der 
Eftter begav sig did, da hand kom til Melvigen fandt hand der
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Niels Siursen Sandvær, Olle Jans: Engvigen, hans Peers: ibid: Lars Joseps: Maasvig, og Brynel 
Michels: som tilligemed ham og haagen Ifvers: begav sig til det Stæd hvor hvalen laae, da de kom 
derhen fandt hand der en Mesten forRaadnet hvalkrop ved landet, Som alt spechet var afskaaren, og
kiødet med slii overgrodt, hvorpaa ichkun fandes, En liden strimmel tynt spech under bugen, 
Ungefær toe Allen Breedt og toe faufner lang saa og Noget lidet spech ved sporen, hvilchet aldt de 
afskar mens som den fremste part af hvalen var Nedsiunchen kunde de iche Naae af landet at skiære
spechet af, men maatte med møye staa i deris baader imedens de skar det op hvad de da fich 
Byttede de strax, og kom Der saa meeget spech paa hans Ene laadt, at hand deraf fich ungefær 4re 
kander tran som hand haabede at Nyde for sit store Arbejde og Møye, videre Viste hand iche at sige.

Fogdens fuldmegtig tilspurde dem alle hvor lang denne hvalen var hvorpaa De svarede, at de iche 
kunde maale den men Eftter deris gisning var den En 8te Eller - 9 faufner lang, herom var fogdens 
fuldmegtig tingsvidne begierende.

Der Eftter blev Eftterskrefne Dannemænd tilNefnt, at betienne Retten tilkommende Aar, og der for 
har at Indfinde sig for Hr Laugmand, eller hans skichede at aflegge Eeden, hvis Nafne erre disse: 
Knud Gamst Aarøen, Petter Østberg Qvalvigen, Olle Jans: Engvigen, Lars Josepsen Maasviig, 
Søren Hansen Selnes, Carl Anders: Svartnes Gunder halfvorsen Skaarøen og Jacob Adams: itm:

Som da Intet Meere var ved tinget at forrette Blef Retten opsagt.

Justisprotokoll Helgøy 1743
418

Anno = 1743 d = 17de Junij Blev paa Elvevold holdet sommerting Med samtlige Helgøe tingsteds 
Almue, ved Retten præsiderede udj Herr fogdens absens, hans fuldmegtige thienner Mons'r: Willem
Mouritz Thomesen, saa blev og tilligemed Sorenskriveren Retten ad? ministreret og Betiendt af 
Eftterskrefne lauvRet, Sc: Knut Gamst aarøen Petter Østberg Qvalvigen, Lars Joseps: Maasvigen, 
Olle Jons: Engvigen, Jacob Lars: Schidenelf sad for Carl Anders: Svartnes. Jachob Adams: 
Schaarøen, Gunder Haldorsen ibid: og Christopher Niels: Balsnes, sad for Sørren hans: Selnes.

Eftter at Retten allerunderdanigste var sadt, Blef for Meenige Almuen Lydeligen oplæst de 
Allernaadigste udgifne forordninger og høye Øfrigheds befalninger og giorde anstalter, som alle ere
her forhen paa folio ? 210 og 211. Derom exstraheret Er Indførdt.

En Bøxselsædel læst, som af Prousten Herr Henning Junghans var udstædt d = 2 Novembr: 1742 til 
Olle Ols: Varden paa 1/2 pds. leje udj Raunefiord, som hans Peers: for hannem haver opladt, til 
Tugthuuset betalt ? 8 sk:,

En ditto af Bemelte Herr Junghans udstædt d = 14 Novmbr: 1742 til torlef Erichs: paa 1 pds leje udj
Tønsvigen, som Jens Jens: for hannem haver opladt. til tugthuuset batalt ? 12 sk:,

En ditto af bemelte Herr Junghans udstædt d = 2 Novmbr: 1742. til Peer Christophers: paa 1/2 vogs 
leje udj Hugøen, til tugthuuset betalt 8 sk:,
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Ved Retten blev Eftterskrefne Dannemand af mig udj Eed tagen, til at betienne Retten. Sc: Knud 
gamst, Olle Jons: Engvigen, Lars Joseps: Maasvigen, Petter Østberg Qvalvigen, Jachob Adams: 
Schaarøen og Gunder haldors: ibid:, hvilche alle haver betalt til Herr Laugmand Thoms: deris 
Contingent.

Eftter velærværdige Herr Prousten Junghans begiering var til dette ting Indstefnet Stephen lars: 
Tisnes, og Olle Jons: Hugøen for de skal have Negtet at føre hans Capelan Herr Klingenberg til 
heløen kirche. Begge møtte og tilstoed at verre lovlig Stefnet.



Stiftskriveren Sr Michel Hvid Paa Proustens vejne fremlagte hans Skriftlige Indleg af datto 
Tromsøe Præstegaar Botolshi dag ? 1743.

Sr Michel Hvid Paa Proustens vegne tilspurde de 2de. Indstefnte, om de Negter, at have Negtet 
førenskab til Heløe Kirche til hellesmis helgen afvigte vinter,

Derpaa de Begge svarede, at de haver Negtet hannem det, uden de fich betalning derfor.

Sr Michel Hvid Proustens Vegne Sætte her paa i Rette, at Eftterdj disse 2de opsiddere paa 
Præsteboles Jorder haver beviist saadan u=lydighed Som hverchen kand taales af Rette Sogne 
bønder og iche heller langt mindre af dennem der som Leilendinger besidder Præsreboeletz Eget 
godtz hvilche i dobelt ere for bundne baade til Præste forenskab til Anegset. og til landdrottens 
forrenskab eftter loven; thj Paastaas dom til deris fæstes forbrydelse, og denne Ibragte omkostnings 
erstatning hver ? 1 rdr.

Til dette svarede de Indstefnte, at de haftte Intet Noget at svarede Sagen optages til Doms
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Petter Niels: Schatøre og Margrete Pedersdatter samme stæd, disligeste og Morten larsen 
stoersteenNæset Med Rebeche Olsdatter samme stæd, hvilche Personer var Nu andengang Eftter 
forregaaende forleg Indstefnet for Begaaet lejermaal tilsammens

for Petter Niels: Møtte hans Moder Margrete Niels tostesens paa Schatøre, Men Morten larsen 
møtte sielv.

Bemelte Personer blev tilspurdt om de tilstoed gierningen, hvorpaa Margrete Paa hendis Søns vegne
svarede Ja, og at de iche Egter hver andre lige det samme svarede Morten larsen sielv her for 
Retten,

Sr: Michel Hvid tilspurde dem paa hvad steder disse legermaaler er begaaet,

Morten larsen svarede at hands lejermaaler Begaaet paa Hungeren Eller stoerstennesset der hans 
forEldre boer,

Til samme spørsmaal svarede Petters Moder Margrete, at hand var hiemme hos sine forEldre som 
boer paa skatøre da gierningen blev begaaet Med Margrete Pedersdatter som da tiente sammestæd.

Sr Michel Hvid herpaa satte i Rette, at saasom leiermaal Er beviist at være begaaet de da Eftter 
loven vorder dømte til deris bøder at betale, eller straffis paa kroppene. Herom dømt og afsagt.

Saasom disse Personer Nemlig: Petter Niels. og Margrete Pedersdatter, disligeste Morten lars. og 
Rebeche Olsdatter iche har kundet Benegtet Jo at have udj løsagtighed aflet Barn tilsammens og de 
iche vil Egte hver andre; Saa tilfindes de da derfor at bøde Eftter loven, Sc: MandsPersonen ? 24 
lod Sølv og Qvindts Personen ? 12 lod Sølv, ogsaa fremt de samme bøder ej kand betale, da straffes 
paa kroppen Med at stande En Søndag Ved Tromsøe kirche udj halsjernet, Naar tiennesten der 
forRettes. En timme før og En timme Eftter tiennisten. processens omkostning betaler Petter Niels: 
og Morten lars: hver med ? 3 ort.
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Kirsten Ediasdatter Nu tiennende hos Hans Hansen Raunefiord var Nu Eftter forregaaende forleg 
Indstefnet at til det lejermaal hun skal have begaaet med Carl Jens:

Qvindfolchet Møtte, og tilspurdt, hvem hun ved aabenbare Skrifttemaal har udlagt til sit Barns 
fader, som hun i løsagtighed haver aulet, Derpaa hun Nefnte En Person, af Nafn, Carl Jensen, som 
da var hiemme hos sin Moder boende paa Sletnes, Mens for to aar siden bort Reist her fra og til 
findmarchen hvor hand Endnu er;

Sagsøgeren paastod Dom, til bødernes betalning eller at straffes paa Kroppen. Herom afsagt.

Det Er af Kirsten Edisdatter bevist som herfor Retten haver tilstaaet at have udj løsagtighed aulet 



Barn Med den Nu herfra Reiste Person Carl Jens: og de iche befindes at Egte hverandre, saa 
tilfindes hun derfor at bøde Eftter loven ? 12 lod Sølv, og saafremt hun iche kand tilveje bringe 
betalningen da at straffes Paa kroppen Med staa udj halsjernet ved Tromsøe Kirche En Søndag, 
Nemlig 1 time for og En time Eftter tiennesten derforholdes. Hvad den beskylde Carl Jens: angaar, 
da som hand iche er stefnet, saa kand derom iche Noget paa hannem dømmis.

Endelig: betaler Kirsten Erichsdatter i denne processens omkostning Med ? 3 ort.

Rasmus Niels: og Ellen Jachobsdatter begge tilholdende hos Jachob Arentsen Svensbye

De var til dette ting Indstefnet, for begaaet lejermaal tilsammens; Begge Personer Indfandt sig iche; 
Men Jachob arensen som de tilholder hos Møtte for Retten. paa deris vejne at Svare.

Hand Blev tilspurdt om lejermaalet er Begaaet, og de derfor har staaet Aabenbare skriftt, Mens 
siden der Eftter har de Egtet hver andre.
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Derpaa hand svarede, at det er vist Noch at lejermaalet Er af dem begaaet, hvor for de og har staaet 
aabenbare skriftte udj Carlsøe Kirche, Mens siden der Eftter Er de af Præsten trolovet til Egteskab.

Sagsøgeren Sr Hvid paastoed dom til bødernes betalning eller at straffes paa Kroppene Herom 
afsagt.

Det Er Bevistgiordt at denne Rasmus Niels: og Ellen Jachobsdatter de at have begaaet løsagtighed 
tilsammens, og derpaa har staaet Aabenbare Skriftt; hvorforre de og eftter loven bør, at bøde Nemlig
Rasmus Niels: ? 24 lod Sølf, og Ellen Jachobsdatter ? 12 lod Sølv, og i mangel for af bødernes 
betalning tilfindes de at straffes paa Kroppene Med at staa En Søndag udj halsjernet ved Carlsøe 
kirche Naar tiennisten der for Rettes Nemlig 1 time for og 1 time Eftter tinnisten. udj processens 
omkostning betaler hand Med ? 3 ort.

En Ung Person af Engvigen ved Nafn Johannes Olsen, og Hendrichen Ævensdatter tienner hos Olle 
Jons: Engvigen, de vare til dette ting Indstefnet for begaaet lejermaal tilsammens.

Samme Personer Møtte iche; thi var Sagsøgern forleg begerende til Neste ting at Møde, Dennegang 
Eragtet:

Eftter som Johannes Olsen og HenRichen ævensdatter iche haver Indfundet sig sagen at tilsvare, 
hvor ud inden iche Endelig dom kand udgives.

Saa forrelegges da Indbemelte Personer Eftter Stefnemaal til Næste ting at Møde sagen at tilsvare, 
da der skal vorde Endelig Dømt udj sagen,

Den sag som er her Under Retten beroede Imellem Aamund Siurs: Grundfiord og lars Peers: find 
storsteen Nesset om
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2de Reiner som den første beskylder den Anden for at have skudt fra hannem, befandes af saadan 
beskaffenhed, at Sagen ere af stoer betydende, og herskabes fuldmegtige Besverget sig over at 
saadan vigtig Sag Reises imellem fattige Enfoldige finner uden hans forre vidende. Som de 
hverchen forstaar eller formaar at udføre, Hvorforre Hand paa sit Ombuds Mands Embedes vegne 
motte slaa Imellem, og for at Conservere begge de fattige Enfoldige Finners ære og velfærdt, holde 
for billigt, at Lars Peders: strax Betaler til Aamund Siurs: for giorde de Bekostninger i sagen ? 3 
rdr:, Hvormed Sagen ophæves, og de passerer for Erlige folch paa Begge sider uden Nogen slags 
bebreidelse. Eller æris forkleinelse, Hvor med de og paa begge sidder vare fornøyede.

Mens som lars Peers: iche kunde fremskaffe de 3 rdr., saa blev hand da her ved tinget straffet paa 
kroppen.

Stiftskriveren Sr: Michel Hvid hafde til dette ting ved Petter Østberg Qvalvigen, og Jachob 
Nyensteen Schifiorden laadet Indstefne Michel Nielsen qvæn KeelEng for hand skal have frataget 



Reier Mortensen fiskeliine

Den Indstefnte Michel qvæn befandis iche at være her ved tinget til stæde.

Citanten var begierende at stefnes Mænden Motte fremkaldes at afhemle stefnemaalet.

Derpaa Petter Østberg, og Jon Nyensteen fremstod og Eftter loven afhemlede Stefnemaalet at de 
lovligen til dette ting haver Indstefnt Michel qvæn, at svare til denne sag, saavelsom at føre de Prov 
som udj denne sag skal vide.

Aamund Christophers: Qvalvigen, som Er Stefnt til vidne i denne sag blev fremkaldet for Retten , 
og Eftter aflagte Eed med opRagte Fingere: siger hand at for toe aar siden om vaaren da Reiner 
Mortens: Roed til fiskerie I lyngs botten
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og kom i land med sin baad, Da saae vidnet at Michel qvæn tog Reiers fiskeline af hans baad skaat, 
og Bar den op i sine Egne huuser, men Reier var iche da hos Baaden;

Citanten spurde vidnet om hand iche hørde at Reier Bad Michel qvæn om linen tilbage igien og 
hvad hand da svarede.

Vidnet svarede, Jo hand hørde det, Men Michel qvæn svarede Nej, Ingenlunde.

Vidnet Blev tilspurdt om han iche viste hvad aarsag hand forregav til at tage linen Bort;? vidnet 
Svarede: Michel qvæn forregav, at Reier hafde solt ham 4re Sperrer fisk, og de samme beskylde 
hand hannem at have staalet fra sig igien hvor for hand tog linen.

Videre Blev vidnet tilspurdt, om hand viste at Denne Michel qvæns Beskyldning var sandt svarede; 
at det var iche sandt, fordj Reier Rode i følge Med vidnet, Ind i fior botten og da saae vidnet, at 
Reier hafde de 4re spr. fisk udj sin Baad.

Johan Johans: qvæn Schindelfven var og stefnt Til Prov i denne sag, hand fremstod, og eftter at 
hand med opRagte fingre hafde aflagt Eed siger hand: at da Reier var der i Lyngsbotten til udRores, 
da saae hand samme tiid som forrige vidne har vidnet, at Michel qvæn tog Reiers fiskeliine af hans 
Baad, under sin arm og gich dermed hiem. og da Michel Møtte Dette vidne paa Søe veien, spurde 
vidnet ham hvad det var hand giorde, da svarede hand, Jo Jeg tog den til tinget, for Mine 
fiskesperrer som mit Merche stoed paa, og hand hafde kiøbt dem om Morgenen for 9 mk: Mel at 
Reier Bad om sin line tilbage igien, hørt vidnet iche.

Knud Gamst som var lauvRettes mand ved Retten fremstod for Retten og Vidnet at hand var samme
tiid hos Michel qvæn da dete skeede, og saae at Michel kom op fra Søen Med linen som ham
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hafde taget fra Reier, og sagde Michel da, at dette Skulle hand have fordj hand hafde staalet fra 
hannem de 4re Spr. fisk som hand kiøbte sig Mell for, hos Michel, og derfor ville hand beholde hans
line Intil tinget Bliver holdet.

Men det Er Vitterligt, at Intet sageting samme aar Blev holdet formedelst Sorenskriverens 
paakomne Svaghed.

Sr. Michel Hvid tilspurde Reier Mortens: om hand iche forhen haver beklaget sig for hannem; over 
Michel qvæns adfær, imod ham Med at fratage ham sin fiskeline! Dertil Reier svarede Ja at hand 
haver beklaget sig derom for Sr Hvid

2det tilspurde hand Reier, om Michel qvæn Iche haver givet hannem Noget for sin skades lidelse 
siden Sagen begyendes? svarede Nej.

Sr Michel Hvid forre stillede om Fogdens fuldmegtige paa sin principals veigne ville opnefne En 
mand i tinglavet at svare for Michel qvæn I denne sag, om Retten anseer det Nødig eftter 
foraarningen om Justitien.



Fuldmegtigen Der til svarede,at Efttersom Sagen iche til dette ting Naaer sin Udgang, saa kand 
herom da hvile Indtil Neste ting, I fald Michel qvæn da iche sielv forsynner sig med et forsvar.

Ombudsmanden lod herpaa Indføre, at Saasom den arme fattige find Reier Mortens: haver beklaget 
for ham, den u=Ret og overlast hand af Michel qvæn er skeedt ved hans fiskelines fratagelse og 
forholdelse, Hvorved hans fiskerie blev spildt, Saa haver hand Iche kunde lade det U=paatalt 
Særdeles da Denne Michel Qvæn tilforen og Endnu øver grumhed, og over last imod de fattige 
Finner i Lyngen, som OmbudsManden refererer sig at Beviise med forrige her fra Retten passerede 
agt og Dom, hvor ved Michel qvæn Er dømt til sine ? 3 mark for hand Hafde forbrendt En finds 
huus, Med Mangen anden udskæl, som for vidt løstighed skyld maa forbjgaas, Sette derfor i Rette 
iche allene til
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Strav over hannem for denne Misgierning eftter lovens 6te Bogs 15de: Cap: 4de art:, og at betale 
skaden og fiskee spildet eftter lovens 5te bogs 11de. Cap: 22 art; men End og at hand Michel qvæn 
som et saadant u=Roligt menniskee maa Blive Dømt, at for føye sig bort af landet, og Endelig at 
batale denne processis omkostninger Med ? 2 rdr:, Hvor paa er dom Begerrende.

Sagen opsættes til Nermere Michel qvæns svar til Næste ting. Sr Michel Hvid Hafde ogsaa ved 
Petter Østberg og Jacob Nyensteen til dette ting ladet Indstefne Michel qvæn for at Møde til dette 
ting, at forklare hvorledes den Ild blev antendt i Schibottens Skouv i Nestleden Sommer, da hd 
samme tid var der tilstædt at høre vidner og dom der om.

Den Indstefnte Blev paaRaabt, mend befandis iche her ved tinget at være tilstæde.

Citanten var begierende at Stefnemaalet motte afhemles. Derpaa fremstod de benefnte Stefnismænd
og Eftter loven afhemlede Stefnemaalet, at være Michel qvæn lovligen forkyndt.

Jacob Nyensteen Schifiorden fremstod, og aflagte Eeden, og dernest siger at da hand kom herfra 
inget i avigte Sommer, og til sit hiem i Lyngen, da kom Nu Sal: hans Erichs: Hammervig til vidnet, 
og leigte ham til at hugge tømmer for hannem, og da de kom til Anders Erichs: udj Skibotten, hvor 
de da saae at Skouven var afbrendt, og derpaa ombad Anders Erichsen Dem, at de skulle gaa derop 
og see hvor Ilden var tendt, og hvor vidt den hafde begrebet sig, og der de opkom saae de at Ilden 
hafde været tendt, Ned En Bache og var saa gaaet op Eftter ungefer til En halv Miil omkring og 
beRettet vidnet, at paa den stæd hafde Været det Nermeste vej ved Elfven og der den bæste 
tømmerskouv. Vidnet siger og at nogen tiid eftter hand kom der fra og hiem, haver Michel qvæns 
dreng, Michel Michels: og hans tøs Ane Nielsdatter sagt, at det var paa det samme
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stæd som Michel qvæn hafde Ild paa, som vidnet før hafde sluttet at Ilden var begyndt. Mens førend
vidnet foer fra Schibotten igien, ombød Anders Erichs: qvæn vidnet, at de ville Efttersee om nogen 
Tegn kunde sees at hans? qvæg hafde været der i marchen; Mens de fandt slet Intet saadant, videre 
hafde vidnet iche at sige.

Anders Erichsen qvæn som var stefnt at vidne i denne sag fremstod, for Retten og Eftter hand hafde
aflagt Eed, udsiger hand, at afvigte Sommer, da hand kom hiem her fra tinget, da saae hand, at der 
var Ild i Skouven, og brende En fire Dyng der Eftter, og haver Vidnet Eftterseedt at det er afbrendt 
til En half mil, og da samme tiid fandt hand der oppe ved Ilden Michel qvæn, Med sin søn Niels og 
En tieneste dreng Michel Michels: og En tøs Anne Nielsdatter, Vidnet tilspurde da Michel qvæn om 
hand iche viste hvor fra den Ild var kommen, derpaa svarede hand aldelis iche hafer hand sadt 
derpaa Ild, men kandskee fieldfinnerne Maa have giordt det.

Vidnet tilspurdes om der var field finner der i Marchen? derpaa vidnet svarede at der var vel Nogen;
Mens iche saa Nær ved den stæd hvor branden var.

Videre tilspurdes Vidnet, om hand saage Nogen anden stæds hvor Ilden kunde komme fra. Derpaa 
vidnet svarede Nej hand viste det iche. Sagen opsettes til Neste ting til Nermere under søgning.



Der Eftter Blev Eftter skrefne tings vidner inden Retten tagne,

1 først Eftterspurde fogdens fuldmegtige tienner, om her i tingstædet dette aar er forrefaldet Noget 
vrag og drifvehvale,

Til det første svarede Almuen Nej at intet deraf var dennem forrekom; og til det andet fremkom 
hans Pers: Engvigen, og beretter at torsdagen Eftter kyndels mis var hand med 2de gutter udRoen, 
hvor de da udepaa Søen fandt En liden hval, hvilchen de opRode paa vester fueløen, hvor hand da 
dereftter
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giorde Bud til lensmanden derom, og de kom til lensmanden var hand sielv iche hiemme, Men der 
Blev skichet hans folch der ud da de kom der laa hvalen paa landet mens formedelst Søeboren var 
saa stoer kunde derfor iche faa tiid til at Maale den, Mens maatte opskære den det snareste de 
kunde; Mens Ellers beRettet finneren, at hand maalte Den det første den kom til landet, hvor den da 
Befandes at være fra Ørebeenet og til gotboren En fafn. DerEftter siger finneren at hand bekom En 
fafn spech udj findingsløn; det øfrige af hvalen som de ansaae det af liden verdj. Byttet de sig det 
imellen, som arbeidede paa hvalen som varetilsammens ? 9 Mand. Ellers BeRetter finneren at hand 
siden maalte Den heele hval med touv, da befandes hand Med hovet og spore at være iche fult 4re 
fafner lang

landdrotten Sr. Michel Hvid Paastod laadt der af for landet, som hans herskab tilkommer.

Paa tilspørsel af Fogden tienner Svarede Olle Jons: Engvigen, at hand paa 2de lotter fich noget 
bædre end En halv heltønde Som hand slutter til En Ancher lyse at være,

Hans Peers: Engvigen siger og at hand af sine 2de lotter tilligemed finnings spechet fich der af 1/2 
tønde lyse;

Lensmanden som hafde 3de lotter udj spechet som befindis der af at verre til 3 deeler lyse udj En 
tønde; saa og af tiendespechet er udkommet til En ? 5 a' 6 kander lyse.

Dernest fremkom hans grønbech, Jacob Adams: og Gunder haldors: alle 3 boende paa Schaarøen, 
og Be Rettes at de fandt en hval 3 eller 4 uger før Michelsdag udj en viig ved Schaarøen hvor den 
laa levende og flød paa Søen og kunde iche falde tørr i fiære uden en liden part af den, og saa snart 
disse folk kom til dend belagde de dend med touv det beste de kunde, men støtte samme touver af 
og blev siden igien af dem belagt med bedre touver, Fogdens tienner spurde dem hvor lang
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denne hval var? hvorpaa de svarede: at de ikke kunde viide saa næt dens længde med 17 eller 18 
allen med hovedet og stærten, menet de at være dens længde, Fogdens tiener til spurde dem 
hvorfore de ikke tilsagde Kongens Ombudsmand at de havde funden saadan hval? hvorpaaa de 
svarede: at saasom de Dræbte hvalen selv der de fandt den i Wiigen ved Schaarøen haabede de at 
dend skulle blive deres, og aller helst siden hvalen med høy vande havde afdrevet dersom de ikke 
hafde kommet og belagt den saa stærk. De blev og tilspurdt om hvor mange mand de vare ved 
dends opskiærelse, og hvor meeget enhver af den fik paa lodt? Hvorpaa de svaredee at de vare 19 
mand og de fik ikke meere end omtrent 3 tp. tran af kiød og spek til deling af den halve hval, dend 
anden halve part har Peder Figenskov til sig annammet, og fik deraf 3 tp: tran, hand blev derpaa 
tilspurdt af fogdens tiener, hvad Ræt hand hafde til at bemegtige sig den halve hval? hvorpaa hand 
svarede: at Lensmanden ikke ville betakke sig dermed, hvorover hand formaarde tvende upartiske 
mænd til at bræde dette kiød og spek, og erbød sig til at giøre god rigtighed der fore til dend som 
grunden ejer, som er Herr Fogden Tønder

Fogdens Fuldmægtig tilspurde Laugrettet og Almuen, om her er kommen nogen borgere eller andre 
i denne Sommer til at handle? hvortil de svarede Nej! at ingen saadanne har været her.?

Hvad bøydefar angaar, der paa tilsørsel svarede Almuen, at herren Sal: Jeremias Figenskovs Enke 
Qvittnes, Søren hansen Hegelund Elvevold, Daniel Hansen ibid: og Morten hans: Jegervatten, 



hvilke holder hver en Jægt for dette tingsteds almues bøygdefar, ellers berettede Morten hansen 
Jegervatten at hands Jægt ikke, formendelst slet fiskeries til hand har været paa gang forgangen aar, 
og ikke heller kand faae den paa gang dette aar 1743 ?

3 die: blev Laugrettet og Almuen, om nogen har brugt Kiil Engs Laxe Elv svaret noget
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derforr hvorpaa de svarede at der ikke dette aar bleven brugt af nogen. = Saa blev og om spurdt om 
alle de Poster som findes Specifiseret paa fol: 218? hvortil blev for klaret at intet noget af saadant er
falden eller skeed i dette tingsted.

Enda Blev læst En Bøxselsædel af Prousten Herr Junghans udstæd d= 14 Novembr: 1742. til Olle 
Baarsen Paa 1 punds lejejord udj Tønsvigen som Niels Jens: Er frafløttet. til tugthuuset betalt ? 6 sk.

Noch 1 ditto forkyndt og udstædt af forvalteren Sr Michel Hvid dateret Langesunds Sommerting 
1743: til Hans Sørens: Heggelund, paa Bachebye jord, og 1 pds leje udj Brevigen, som Sal: Morten 
Sørens: Enche haver fra sig sagt. til tugthuuset Betalt ? 8 sk: ?

Udj Den sag som Prousten Herr Junghans fører imod Stephen lars: Tisnes og Olle Jonsen Hugøen, 
Er derom saaledes Dømt og afsagt.

Det Er af de for sagen Indstefnte Personer ved deres Egen tilstaaelse giordt Beviisligt, de at have 
Negtet deris Sognepræst den Eftter loven tillatte førenskab til hans fraliggende kirche Ja End og 
iche beviist ham den plict med førenskab som lovens 3die bogs 14 Cap: 19de art: omformelder, 
Mens End og ydermeere Er funden opsetsig imod deris Jorddrot som samme lovens Cap: 10de art: 
for byder En leilending. Saa kand da derom iche Rettere kiendes End at Stephen larsen, og Olle 
Jons: for det første for deris førenskabs benegtelse Eftter den der om i saa maader af velbaarne Herr 
Amtmands giorde anordning, bør at betale for hver miil de var tilsagt, at skulle føre hver ? 16 sk. 
danske og derforuden at betale til skole Cassen hver ? 3 mk:, dernest for Den opsettighed og 
u=lydighed de imod deris Jordrot haver beviist sig. tilfindes de derfor Eftter den allegerede lovens 
3de bogs 14de Cap 10de art:, at have deris Gaars fæste forbrudt. udj denne processens omkostning 
betaler de hver med ? 3 mk,
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Saasom tiden Er forløben og Reise dagen er i dag til Neste tingsted, Saa at derfor iche kand 
forretages fleere af de Indstefnte sager, og at Bekoste Nogen udsættelse Er Ingen af Parternes 
hvilchor eller leilighed til. Saa opsettes da de øfRige Sager til Neste ting, da Parterne haver at Møde
for Retten uden Nogenvidere StefneMaal.

Justisprotokoll Helgøy 1744
446.

Anno = 1744 d. 9 Junii Blev paa Elvevold holdet et Sædvanligt Sommerting Med samtlige Helgøe 
tingsteds Almue. Ved Retten præciderede Kongl: May'ts: foget Edle Sr Michael Ursin, saa blev og 
Retten administreret af Sorenskriveren Asmus Rosenfeldt, og betiendt af Eftter skrefne lauvRet, Sr: 
Jacob Adams: Skaarøen, Gunder haldors: ibid: Peer lars: Selnes, Carl Andors: Svartnes, Hans 
Joseps: Maasvigen, Olle Jons: Engvigen, Petter østberg hvalvigen og Knud gamst Aarøen.

Eftter Kongl: Maysteds foget hafde sadt Retten, Blev formenige Almue oplæst alle de Kongl: 
forordninger, Placaters og ordres, som paa folio ? 127: 28: og 29vede findes exstraheret anførdt.

Dernest blev Eftterskrefne tingsvidner tagne Postbønderne i dette tingsted alle tilstod dennem at 
være af Fogden hver 3 mk:, undtagen hans ottesens Enche, som Er betalt ? 1 rdr: for Postens førelse
dette aar.



2det. Er Ingen Nye bøxeler falden paa kongens Jorder,

3de. Er Ingen Nye Rødninger dette Aar bleven lagt for landskyld.

447.

4de. Benegtede Alle, at Ingen dette Aar haver brugt Noget af Kongens alminding, og derfor ej heller
svaret Noget til Nogen, ligeledes Ingen svaret til fogden Nogen arbezpenger.

5te. svarede lauvRettet, at udj dette aar er iche faldet Nogen hele eller halve Boeds laads 
forbrydelse, samt Odelsgods forbrydelse, 6te og 10de penger for uden Rigers Medels udførelse, 
førlods Penger for arvs bortførelse, 60 lod Sølvs bøder, volsmulter eller andre deslige Item arfveløs 
gods.

6te: Blev svaret at her i tingsstædet findes Ingen Sauver eller qværner, som Eftter forordningen Bør 
skattes af.

7de: svarede Almuen at her i tingstædet dette Aar Er hid kommen Nogen Borgere Enten fra Bergen 
Eller trundhiem for her at handle iche heller har her været Strandsiddere elle Andre for her at handle
om sommeren, og hvad Bøydefar angaar da er her Sal: Jeremias sin Enche paa Qvitnes, Søren hans:
Elvevold, og Daniel hans: ibid:, som hver holder En Jegt til bøydefar for dette tingsteds Almue,

8de: Blev svaret, at Ingen dette Aar bruger KiilEngs laxe Elf, og derfor ej heller Er svaret Noget.

9de: Tilspurde Sal: fogdens Sterboes fuldmegtige Wilhelm Thomesen, om Adrian Jørgens: Sannes, 
aar 1740 haver brugt Nogen handel, derpaa lauvRettet svarede, at hand det aar, og alt siden iche 
haver brugt Nogen handel, men Er En fattig Jordmand paa bemelte Sannes.

10de: tilspurde bemelte Thomesen lauvRetten, om Niels Niels: qvæns Enche udj aaret 1739 og 
siden den tiid, bruger Meere End ? 9 markes leje udj den finnejord Bergenes; derpaa de svarede at 
de iche er vidende, at hun bruger Meere End 9 markes leje,

11 ? Enda Eftter spurde hand om Nogen huusmand har Nedsadt sig paa den plads som Olle Jonsen 
udj Aaret ? 1740 er fraflødt, eller om Nogen har benøttet sig af hans eftter latte huuser, og der for 
svaret, hertil Blev svaret Nej.

448.

12 ? Enda var hand begierende tings vidne, om de Nye lagte Jorder udj Uls = og Balsfiorden er 
beliggende, om de ligger Neden ved Søen udj Bøyde Almindingen, eller de ligger oppetil fields, 
derpaa lauvRettes svar var at de Alle ligger tædt Neder ved Søen udj Bøyde Almindingen.

Dernest Blev Eftterskrefne Bychselsædeler Publicered. 1 Bøxelsædel udstedt af Stifttskriveren Sr 
Michel Hvid datteret Langesunds sommerting 1743 til Elias Michels: paa 1/2 Vogs leje udj 
fagerfiord, som hid Indtil har ligget øde, til tugthuuset betalt 8 sk:,

1 ditto og af bemelte Sr Hvid udstædt d = 10de Junj 1744 til Johan Wormhuus paa 1/2 pds leje udj 
Koppnes og tytbærvig, som hans Svoger Niels Johans: for hannem haver opladt, til tugthuuset betalt
8 sk./

1 ditto af Prousten Herr Henning Junghans var udstædt d = 27 Julij ? 1743. til Lars Aamunds: Paa 
18 markes leje udj Nor Korvigen, til tugthuuset betalt 8 sk./

1 ditto udstædt af bemelte Herr Proust d = 2 Septr. 1743 til Olle hans: paa 1 vogs leje udj Norskar, 
som Sal: Sørren Christensens Enche har forladt. til tugthuuset betaler hand ? 8 sk:/

1 ditto af bemelte Herr Proust udstædt d ? 31 octobris. 1743 til Ole Jons: paa 1 pds leje udj Hugøen 
som afgangne Jon Jachobsens Enche er fra dødt, til tugthuuset betalt ? 8 sk:

Fogden giorde ilige Maade Inden Retten tilspørsel til Almuen om vegt og Maal, Derpaa de alle 
svarede at have batalt til Sal: fogden Maal og Vegt; og fremviste da lensmanden her i Reten, 1 tin 
kande, 1 half kande og 1 tiin Pel, saa og 1 Jern Allen tillige med 1 Jern Bismer.



449.

Fogden gav tilkiende paa dette Helgøe ting ? ligesom Paa forrige Scherføe ting Angaaende den 
Respective ordre af Amtmanden Herr Etz. Raad Schelderup, om Herr Major Schnitter som 
grænseskields Committeret om hans Anstalt til for Retningen, og til den Begierte opnefnelse til 2de 
Norskee besigtelse Mend, ligesom paa forrige ting, Hvor til paa Dette ting af dette tingstæd 
opnefnes: Anders Erichsen qvæn Schibotten og Johannes Johansen qvæn SchindElfven, at være 
lappe Skolemæsteren følgagtig Naar paafordris til at følge hannem og Vidnerne op I fieldene til den 
forRetning, som Herr Majoren haver informeret lappe Skollemesteren om og haver fogden eftter 
høy bemelte Herr Etats Raad Amtmandens ordre leveret 4er Rixdx. 4 mk: til deris underholdning 
for Retten til lensmandens fuldmegtige Knud Gamst, til at levere dennem Naar de antræder deris 
Reise.

Fogden Inden Retten tilspurde lauv Rettet og tilstædeværende almue, om her i tingstædet siden Nest
holdende Sommertinge er forre faldet Noget Vrag, eller Drivhvale, som deris Kongl: Maysteds Er 
tilhørende. Til det første Svarede Almuen Nej, at slet Intet Deraf Er faldet eller dem forrekommet.

og hvad hvale Angaaende, Da fremkom for Retten Hans Abrahams: Maasvær, og beRettet, at Nu 
Nestleden Eftter Pindtze tiid som var Fredagen, haver hans Stif sønn Eilert Peers: og hans Peers: 
tillige med Henning falchers dreng Jachob Clemmes: funden En drivhval paa flag? Søe uden for 
helle?skiær, hvilchen hval de Med Rasmus hansen Norgrøtøen og Ifver Christens: hielp opRode den
paa Norgrøtøe land, som Rasmus hans: beboer, Der eftter foer henning falch hen til hans Abrahams:
og fich dreg og touv til at belegge Den. Der eftter foer de til lensmanden Daniel hansen, Mens hand 
iche var hiemme, sende hans kone bemelte henning falch paa hendes Mands vejne derhen;

Videre blev tilspurdt hvem som hafde Maalt hvalen, og hvor Mange der var at opskærre den. 
svarede

450.

Henning falch som fremkom forRetten at den var Med hofvedet og sporen 14 1/2 faufn, Mens ichun
skærredes spech fire fauner lang, og BeRetter hand at finnerne hafde paa Søen afskaaret Noget 
spech i deris baader, saasom de iche trøstet sig til at Roe den i land førend de fich hielp hvilchet 
spech de beholte for deris finnings spech, og siuntes paa hvalen at være skaaren 3 fauner fremmen 
for gotbaaren, og En fafn bagen for som var over alt i breden En fafn, det øfrige af hvalen blev 
byttet i tre parter, hvor af de folch som arbeidede derpaa fich den Ene part, den anpart til Kongen, 
som er levert til lensmanden, og den tredie part til landrotten Sr Michel Hvid, og videre forklarede 
hand at det var paa enhvers part = 54 huner, og der iblandt var paa hver part 4re hunner sylte, som 
de tog hiem til ????.

Fogden tilspurde videre hvor Meget tran der af samme spech er udkommet.

Derpaa de svarede at spechet findes her paa stæden, u=hachet og u=smeltet.

Fogden dernest tilspurde Dem om det er saaledes som Melt Er, at de med Eed vil beekreftte,

Der til Henning falch og hans Abrahams: svarede Ja,

Til det Andet svarede Henning og hans Abrahamsen, at de var 18 Mand med finnerne indbeRegnet, 
som arbeidet og skar paa hvalen.

Noch tilspurde fogden Dem hvor keftterne og Barderne er af bleven, hvor til de svarede at keftterne 
og Barderne paa denne hval ej var Nøttig til Noget. Hvorforre de ej heller til Nogen verdj kunde 
blive udbragt.

Fogden til sagte lensmanden, at opsmelte spechet og derfor at Indlevere Regning.

Ombuds Manden Stifttsskriver Sr Michel Hvid som var tilstæde for Retten tilspurde, at som her er 
af finnerne skudt hval, som paa Næste forrige tingsted er forClaret, saa tilspurde hand disse folch, 
om denne hval er Skudt eller iche, og om der er funden saadan Merche der Ved.



Derpaa Henning svare at hand fandt iche Noget saaledes Merche i den da de opskar den.

451.

Søren hans: heggel: fremkom for Retten og beRettet at der skal være funden En hval paa 
Andammens Skiær, En af Tromsøe Præsteboels Jorder, i dette tingsted.

1 ? blef hand tilspurdt hvem som haver fundet samme hval,

Derpaa Blev svaret at Niels Niels: Jon Niels: og Einer Niels: alle paa tofttefiord boende, haver 
funden den paa landet liggende.

2det tilspurdt hvor Mange Mand samme hval haver opskaaret; og hvor ledes de haver Maalt Den. 
Samt hvor lang den var,

Derpaa svarede benefnte Søren hans: som paa lensmandens Vejne var hensendt at Efttersee hvalen, 
tillige Med Peer fienskouv, Olle Aamunds:, lensMandens dreng, svarede at De var ? 16ten Mand 
over alt som opskar hvalen, og beRetter de at hvalen var 7 faufner Med hofedet og sporen.

3de Hvor meget spech der af Er udkommen svarede ? 105 Hunner,

4de. Hvor samme Hunner er af bleven, og hvor meget tran det af Er udkommen, Dertil Søren hans: 
svarede, at de deelte samme spech udj tre parter, Hvor af den trede part blev byttet de folch imellem
som arbeidede derpaa, og de to parter blev lovet til lensmandens kone saasom hand iche sielv var 
hiemme.

Videre beRetter hand, at Prousten Herr Henning Junghans, har til sig annammet 1/3 deel part, og 
den anden 1/3 part som skal høre Kongen til er af lensmanden smeltet, og i denne førstefne førdt til 
Bergen at selge.

Videre blev Søren hans: tilspurdt om hand er vidende, hvor eftter Prousten haver tilEgnet sig 
foranmelte 1/3 deel af denne hval.

Derpaa hand svarede iche derom at vide det, Mens formeener Prousten vel sielv der om giøre 
forklaring.

452.

Stifttskriveren Sr Michel Hvid, som var ved Retten tilstæde og anhørte dette spørsmaal, fandt sig 
anlediget Paa sit Embedes vejne, at tilspørge Søren hansen heggelund, om denne omspurte hval var 
fun? det Paa landet eller paa Søen.

Derpaa hand svarede, at den fantes fastliggende Paa landet.

Endelig tilspurde fogden dem, hvor Keftterne og Barderne Vare afbleven;

Der paa de svarede at der var intet gafn der udj og tilmed, blev hovedet af vejer og Søe afslagen, og 
bort drev.

Hvorpaa Stifttskriveren Paa Embedes vegne som Kirchens og Præstens forsvar, føyede sin ymyge 
Begiering, at da det befindes, at hvalen haver været ind drevet og fundet paa saadant stæd, som Er 
Kirchen og Præstens gods, da den deel deraf som lovens 5te: bogs 12 Cap: 4de: art:, Maatte være 
Prousten som Pastor paa Stæden, som og allerNaadigst er Sogne Præsten forundt uden Disput 
følgagtig.

af Continuation af det forrige; Eftterspurde Fogden om der er funden fleere hvaler her i tingstedet.

Derpaa Jachob Ols: Elvejord fremkom og beRettede, at hand tilligemed Johan Johans: SkindElf og 
fleere, hafde Skuttet En hval Paa Lyngens fiord tre uger for Paaske eller Noget før, og der eftter er 
den døe funden paa gaarden Hamnes land tre dager der eftter, Da de Den haver opskaaret og tilholte
sig den deel deraf, som dennem tilkom eftter loven.

Fogden tilspurde videre, hvor lang samme hval var, og hvor Meget spech der af var udkommet.



Stiftskriveren som ombudsmand paa sit herskabs landbynders vejne svarede, at som det var deris 
veidede hval, saa hafde de iche givet sig tanche om hverchen at Maale den eller Regnet hvad spech 
der var paa.

453.

Fogden tilspurde Dem hvad Beviis de haver for at de samme hval haver skaatlet,

OmbudsManden svarede, at det Aldrig er draget I tiulv, at de Jo sielv har skaatten hvalen, Dersom 
fogden agter dem anderledes at over bevise staar det til hannem sielv.

Fogden Begierte Endnu som til foren deris svar Paa hans spørsmaal.

Ombuds Manden refererede sig til loven og Paastod, at da disse bønder er hverchen stefnet eller 
kaldet til Nogen spørsmaal at svare paa, de da maatte være forskaanet derfor.

Fogden som fornemmer, at OmbudsManden eller fuldmegtigen Paa Baron de Pettersens gods, at faa
den Indstefnte Jachob Ols: svar paa den ommelte hval; saa reserverede fogden sig til videre 
stefneMaal i sagen. Fogden begierte tingsvidner om disse ommelte hvaler. Dernest Blev sagerne 
forretagen,

Thommes Roels: paa Snarbye, En Ecte giftt Mand, var Indstefnet for lejermaal Med Ellen Olsdatter 
af Musvær; Begge Møtte for Retten, og tilstod Stefnemaalet.

Sagsøgeren tilspurde Begge Personerne som vare tilstæde for Retten, om de tilstoe lejermaalet, eller
iche,

Hand Negter iche at hand Jo haver begaaet løsagtigheds gierning Med hende men siger sig iche at 
være barnefader til hendis barn:

Sagsøgeren tilspurde hannem om hand iche haver staaet Skriftt udj kirchen for denne sin Synds 
forseelse.

Hand tilstod det at hand haver staaet skriftt for denne gierning.

454.

Sagsøgeren tilspurde ham videre hvor paa hand har staaet skriftt. Svarede hand fordj hand haftte 
begaaet løsagtigheds Gierning Med dette Indstefnte qvindfolch, som hand siger ichun at have været 
Engang.

Hand blev tilspurdt hvad tiid hand samme gierning haver begaaet, svarede at det var 8te: Dager 
eftter Hellemis 1742.

4de: tilspurdt paa hvad stæd det var, svarede at det var udj Musvær, da hand var der til huuse udj 
hendes forEldris huuse,

5te tilspurdt hvad tiid at Barnet Er født og om hand iche ved Barnes Daab er angivet for Barnefader.
Svarede, at tre uger eftter Olai ? 1743 er Barnet født, men var vel ved kirchen, Men? i kirchen da 
Barnet blev Døbt; ved derfor iche Der om Men klocheren Villum Jens: som var her ved tinget 
tilstæde svarede, at tommes Roels: var ved daaben angivet for Barnefader.

6te tilspurde om hand kand sige og bevise at Dette qvinde Menniske, haver haftt legemlig 
omgiengelse, Med andens Mands Person End hannem.

Derpaa hand svarede, at hand kand iche sige Det, men hun faar sielv forklare det. Der eftter 
tilspurdt qvindfolchet Ellen Olsdatter,

1 ? om hun tilstaar at have begaaet lejermaal Med tommes Roels:, svarede hun derpaa Ja.

2det Naar det Er skeedt, og paa hvad stæd, Derpaa hun svarede, at det er skeedt i hendes forelders 
huus udj Musvær 8te dager eftter Hellemis 1742. og beRetter hun at den første gang var om 
onsdagen, og anden gang om lørfdagen der eftter, at hand bedrev den gierning med hende.



455.

Dertil tommes svarede, og tilstod tiden at være Ret, mens iche at have begaaet synd med hende 
oftere End Engang.

3die: tilspurdt hande hvad tid Barnet Er født, svarede ? at det var 3 uger eftter olai tiid 1743.

4de. tilspurdt hvem hun i sin BarnsNød, og ved Barneds Daab har angivet for Barnefader, Svarede 
Ingen anden end tommes Roels:

5te: tilspurdt om hun da Med god samvittighed kand sige iche at have haftt Med anden Mands 
Person legemlig omgiengelse, End tommes Roels:

Dertil hun svarede Nej, at hun Med En god samvittighed, kand sige, iche at have haftt med anden at 
bestille i saadant fald End Tommes Roels

Til Sluttelig tilspurdt om Barnet lever Endnu og hvor det Er, dertil hun svarede at det lever, og 
fremviste det her for Retten, og at deds Nafn var Rovina.

Endnu tilspurde Sagsøgeren tommes Roelsen om hand iche er Egte giftt Mand og om hans kone 
iche lever Endnu. og levede da lejermaalet var begaaet, og hvad hendes Nafn Er,

Hvortil svarede hand at hand Er en Egte giftt Mand og Anne Olsdatter lever Endnu, og er den 
samme kone hand haftte da dette lejermaal er begaaet.

Sagsøgerens Ombuds Mand satte i Rette, at Eftterdj tommes Roels: og Ellen Olsdatter haver for 
Retten tilstaaet deris lejermaals forseelse, og at have derforre staaet aaben bahre skriftte i Kirchen, 
og om Endskiøndt hans bekiendelse imod hendis skiller saa hvidt, at hun haver udlagt hennem for 
2de: ganger legemlig omgiengelse Med sig, og hans tilstaaelse ichun er for Engang, hvilchen dog 
udfalder til den tiid, som Barn

456.

Eftter saadan omgiengelse Narturlig fødes; thi paastaaes at hand som En Egte giftt Mand, bør 
straffes Eftter loven paa Yderste formue, og hun Iligemaade sine lejermaals bøder at betale og Ifald 
af bødernes Mislighed at straffes paa Kroppene. Hvorpaa dom er begierende.

Derpaa blev af Retten dem tilspurdt om de haver Noget her imod at svare.

Hand tommes Roels: svarede at Være Meere forførdt End gierningen Er,

Men hun svarede hun har ingen anden at bekiende paa, End hannem. Sagen opsettes til Doms 
afsigelse til i Morgen.

Christen Christens: En Egte giftt Mand udj Scharsfiord var til dette ting Indstefnet for begaaet 
lejermaal Med Enchen Siri Stephensdatter udj Sandvær. Begge Møtte for Retten og tilstod 
Stefnemaalet.

Ombuds Manden som Sagsøgere tilspurde Dem om de har aulet Barn tilsammen Dertil de svarede 
Ja, og fremviste samme Barn her for Retten som var et drengebarn og at det heder Stephen, og at 
det der 7 uger gammelt

2det tilspurdt Begge Personer hver i sær om der er Nogen tvil udj denne sag, om iche qvindfolchet 
Siri Stephensdatter udlegger Christen Christens: Skarsfiord til Barnefader til dette sit u=Egte barn, 
og om hand iche tilstaar at være fader til samme u=Egte Barn.

Hertil svarede hun Christen Christens: er hendes Barns fader, Hvilchet og hand sielv tilstod saa at 
være.

3die: tilspurte Sagsøgeren dennem om de haver staaet skriftt for deris forseelse. Derpaa de begge

457.

svarede, at de hellig trefoldigheds Søndag Nestleden Begge tillige stod aabenbarre Skriftte udj 



Tromsøe Kirche.

4de tilspurdt Christen Christens: som En skattebonde i tingstedet, om hand er giftt eller u=giftt 
Mand.

svarede dertil, at hand er giftt, og hans kone heder Dorthe Sørensdatter, og lever Endnu, og var giftt 
med hende da leiermaalet skeede,

5te Tilspurdt qvindfolchet Siri Stephensdatter om hun er giftt eller udgiftt? derpaa svarede hun at 
være Enche, og at hendes Sal: Mand hede hans Sørens: og bode udj Sandvær, og Er paa 3de aar 
siden hand var døed.

6te tilspurdt ved hvad leilighed eller Anlednig de erre komne udj denne leiermaals forseelse, dertil 
hand svarede at da hand laae til udroers udj hendes huuse udj sandvær, da er dette leiermaal skeedt, 
hvilchet hun tilstod

7de tilspurdt hvor lenge de da har holdt samme u=teerlige lefnet, svarede hand at det iche har været 
lenger End den u=lychelig tiid som var 8te dager for Olai dag 1743, det samme hun og tilstaar.

Sagsøgerens OmbudsMand eftter saadan sagens beskaffenhed, og da ingen Anden oplysning var at 
faa, satte i Rette, at hand som en Egte giftt Eftter loven Maatte Dømmes til strav paa yderste 
formue, og qvindfolchet til sine leiermaals bøder, og om iche formue Er til bøderne, de da at Maatte
straffes paa kroppene, og for videre forargelse at forekomme, de da i anledning af loven Maatte 
tilholdes, at forføye sig fra hver Andre ud af kirche Sognet, hvor paa Dom var begierende. Dertil De
svarede Intet at have derimod at Indføre.

Sagen opsettes til Doms til i Morgen Da de kand Møde for Retten at anhøre Dom.

458.

Hans Einers: værende hos lensmanden Daniel hans: udj langesund, og Margrete Nielsdatter af 
Grundfiord, vare Begge til dette ting Indstefnte for begaaet lejermaal tilsammen,

Begge blev paaRaabt Mens Ingen af dem var her ved tinget tilstæde; thi opsettes sagen til Næste 
ting, til Hvilchen tiid de forrelegges at Møde og, deris sag at tilsvare.

Den Sag som til forrige ting af ombudsmanden var Indstefnt imod Michel qvæn fordj hand hafde 
taget fiskeliinen fra Reier Mortensen find udj Lyngen var Indstefnt til Continncuation af første 
StefneMaalet, til at høre Dom som til forne og over hennem holden her fra Retten, for hand 
opbrente Johan Johansen qvens huuse, tillegeMed denne sag at anhøre Dom,

Den Indstefnt Michel qvæn blev tilspurdt om hand tilstod stefnemaalet, derpaa hand svarede Nej

Derpaa fremstod StefningsMand Petter ØstBerg Qvalvigen, og Samuel Samuels: Pollen hvilchen 
siste have hørdt stefningsManden Knud Jens: værende hos Aamund lasses: StorEngs ord, at have 
stefnt tilligemed Petter ØstBerg Michel qvæn til dette ting som før er Melt;

Derpaa Petter Østberg aflagde Eed; den anden Nemlig Samuel Samuels: var iche at formaa til at 
aflegge Eed, Men Knud Gamst aflagde sin Eed, at have hørt af Knud Jens: at hand tilligeMed Petter
Østberg hafde Indstefnt Michel qvæn til dette ting for denne sag, derPaa Knud Gamst aflagde 
Eeden.

Ombuds Manden Sr Michel Hvid i Continuation af hans Begiering paa forrige ting Begierede

459.

af Fogden ville behage at opnefne En Mand Paa Michel qvæns veine at svare i hans sag i følge af 
forordningen om Justitien af ? 1735.

Fogden Derpaa opnefnte Niels Olsen Raufnefiord, som Er kyndig baade i qvænst og Norsk sprog.

Den I stefnemaalet benefnte Dom over Michel qvæn, og er passeret Paa Sommertinget d = 16de 
Junij 1729, producerede Stiftskriveren Nu udj Retten, som blev i Retten læst udj Michel qvæns 



paahør.

Endda producered Stiftskriveren En Missive autoriseret fra forrig Missionario Herr Olle Hierrild, af 
datto Tromsøe Præstegaar d = 31de Maij ? 1742.

Hvor udj klages over Michel qvæns forhold i geistlige Sager, som begieris læst og agten tilføris saa 
vidt=insinueret Er.

Der Efter Continuerede ombudsManden sin forrige i Rettesettelse paa seenest ting, at Michel qvæn 
iche allene for sin over beviiste formastelse imod den fatige find Rejer Mortens: Mens End og for 
sine forargelse eftter Missionarens klageMaal, og den over ham tilforne Ergangne Dom, Maa blive 
tildømt at lide, først til den for u=Rettedes Sattifaction, dernest til herskabet, saa og til puplice Nøtte
at lide, og af Meenigheden at blive forviist. og Endelig prossens omkostning foruden de 2de Rixdr: 
til forrenMeldt Er, Nu til dette ting atter giorde Bekostning paa Stefnemaal og authoriceret Papiir at 
vederlegges. Derpaa begieres Dom.

Michel qvæn var her imod begierende at Sagen Maatte opsettes til Næste ting til høres besvarelse.

Eftter Contra Partens begier, opsettes denne sag til Neste ting, da Michel qven har at møde og 
fremføre sin besvarelse, og da at anhøre dom.

460.

Den Sag som til forrige ting af Ombudsmanden var Reist imod Michel qven, for skouvbrand udj 
Schibotten var hand og Indstefnt før, og blev tilspurdt om hand tilstaar eller fragaar at være skyldig 
i samme Brand,

Dertil Michel qvæn svarede, at hand der udj var ganske u=skyldig, og viste iche hvor den Brand 
kom fra.

Peer Fienschouv hafde til dette ting Indstefnt Michel Qvæn for skyld hand er skyldig til hans Sal: 
faders Sterboe udj Qvitnes;

Michel Qvæn svarede, og var begierende Regning paa fordringen, hvilchen Citanten lovede ham, til
Næste ting, til hvilchet ting sagen opsettes.

Udj forrestaaende Tommes Roelsens sag blev Derom saaledes Dømt og afsagt.

Det Er af denne Indstefnte Tommes Roelsen, Eftter hans Egen tilstaaelse her for retten 
fuldkommeligen beviist, hand at have udj sit Egteskab Begaaet horerie med det løsse Menniske 
Ellen Olsdatter; for hvilchen horeries gierning her af Sagsøgeren er Ed sket

Dom over dem Begge; Thj tilfindes da benefnte Tommes Roelsen udj følge af lovens 6te bogs 25de.
art:, at bøde eftter sin yderste formue, og i fald hans formue ej skulle tilstreche til ? 24 daler, da for 
Det Resterende at straffes paa Kroppen, Med at staa udj halsjernet ved Tromsøe kirche En Søndag 
Naar tiennisten der forRettes, En time for og En time eftter tiennisten, for denne processens 
omkostning betaler hand med ? 4 mk: Hvad qvindfolchet Ellen Olsdatter er angaaende, som er 
befunden udj denne løsagtige gierning, Da bliver her des bøder derfor at betale, 6 rdr: og i Mangel 
af betalningen straffes hun Paa kroppen Med at staa udj halsjernet ved Tromsøe kirche En Søndag, 
en time for og En time Eftter kirche tiennisten Naar den der holdes.

Udj Christen Christens: og Siri Stephensdatters Sag saaledes dømt og afsagt.

som disse for sagen Indstefnte Personer Christen Christens: og Siren Stephensdatter, her for Retten 
sielv haver tilstaaet, at de udj løsagtighed haver auflet Barn tilsammen, og det af sagen er beviist at 
hand Christen Christens: er en Egte giftt Mand der haver sin Egte hustrue Enda i live, Hvorforre 
hand for dette sit horeries begaaelse tilfindes eftter lovens 6te Bogs 13de Cap: 25. art: at bøde eftter 
sin yderste formue, og i fald at hans boe iche skulle tilstreche

461.

24 rdr: eftter forordningen, Da i mangel af den fulde betalning straffes hand paa kroppen Med at 



staa udj halsjernet ved tromsøe kirche 2de: Søndager Naar kirche tiennesten der forRettes, En time 
for og En time eftter tiennisten, udj denne processes omkostning betaler hand med 4re mk:, 
Belangende qvindfolchet Siren Stephensdatter der er befunden udj løsagtighed Med denne giftt 
Mand Christen Christens: haver aulet Barn, saa bliver hendis bøder derfor at betale ? 6 rdr:, og udj 
Mangel af betalningen tilfindes hun at staa udj halsjernet ved Tromsøe kirche En Søndag Naar 
tiennesten der forRettes, En time for og En time Eftter tiennisten.

Eftterskrefne DanneMend Blev tilNefnt at betienne Retten udj tilkommendes Aar ? Nemlig: 
Christen Christens: Reinsvold, Niels Jons: Koppernes, Reinert Reiners: Sletnes hans Svends: 
tønsaasen, Østen lars: Snarbye, Niels Siursen Sandvær, Bersvend Jens: Brevigen og Anders 
Rasmus: ibid: hvilche alle forrelegges at Indfinde sig for Herr Lauvmand eller hans beskichede til at
aflegge deris Eed. hvor eftter de kand betienne Retten.
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