
Justisprotokoll Helgøy 1745
Denne igiennemdragen, og af mig forseiglet Bog, Som indeholder Et hundrede, halvfemteSindsTive
og et Blade authoriseret till en Ting Protocoll for Kongl: Majts Sorenskrivere udj Tromsøe fogderi, 
Sr Wilhelm Thomessøn; Og naar denne Ting ? eller Justitz Protocoll er brugt i 3de aar, maae hand 
Sig med en anden igien forsiune.

Storfoshengaard d 12 Aprilij O. Schelderup.

1745.

9.

Dend = 14de Junii nest efter blev paa gaarden Elvevold holdet almindelig Sommer og ledings bergs 
ting paa Gaarden som melt er, for Helgøe Tinglavs Almue, hvor da Retten blev af mig 
Soerenskriveren Thomæsøn administreret tilligemed eftterskrevne Eedsvoren laugretts? mend, Ole 
Jonsen Engvigen, Gunder Haldorsen Schaarøen, Jakob Adams: ibm, Hendrik Rynildsen Tønsnes, 
Tosten Hans: Selnes, i steden for Petter Østberg, Anders Nielsen Grøtnes i steden for Lars Josepsen 
Maasvigen, Karel Andersen Svartnes og Knud Gamst Aarøen, 3die Ting. Ved Retten var og tilstæde 
Kongel: May'ts: Foged Sr: M: Ursin. Eftter at Retten var satt af Kongens foged blev først oplæst for
menige tilstædeværende almue den, Kongel: allernaadigste udgivne forordninger med viidere som 
er specificeret paa fol: 5. Derefter blev Skatternes oppebørselen foretagen. Dend 16 Ditto blev igien
Retten satt af fogden Sr: Ursin for at foretage hvad viidere her er at forrette hvor da blev oplæst de 
bøxelsedeler som her eftter paa fol: 8 er registeret. Dereftter blev Publiceret og oplæst et af Provsten
Herr Henning Junghans udgivne Skiøde af dato 5 oct: 1744 paa en Jægt som hand med samme 
Skiøde har solt og afhendet til Anders Kiil for summa 298 rd: Courant bemelte Skiøde er skreven 
paa Stemplet papiir til 1 rixdr: og er ordlydende udi Pant?bogen paa fol 1 ? indført. deretter blev 
fredlyst bem.

10.

Anders Kiils med bemelte oplæste Skiøde overdragen bøygde fars Ret, saafremt ingen anden har 
lovligen adkomst dertil end hand. ? Dereftter blev Sagerne forhandlet: ? Fogden Sr: M: Ursin havde
til dette Ting ladet indstevne Hans Abrahams: Maasvær, Eilert Pedersen, Hans Peders: og Jakob 
Clemmed samt Henning falks dræng, under faldsmaal at møde og giøre en Endelig forklaring om 
den Hval de har funden paa flot Søe, eftter Pintze tiid som var en Søndag, udenfor alle Skiær, og 
samme med Rasmus Hans: og Iver Christensens hielp oproed paa Nord Grøtøens land, hvor den 
skal være opskaaret. foreskrevne personer fremkom for Retten og tilstoed at være lovlig til dette 
Ting Stevnet, undtagen Jakob Clemmedsen, som er Henning falks dræng, mødte ikke, men Søren 
falk mødt paa Hans vegne og svared og tilstoed Stevmemaal. Fogden som ved Retten var tilstæde 
som Citant, forlangede at de indstevnte personer maatte Eedfæstes; saa blev og eftter fogdens 
forlangende udi Eed tagen dem som dertil var indstevnet neml: Eilert Peders: Hans Pedersen 
saavelsom Rasmus Hans: og Iver Christensen som ved Retten mødte og som med opragt fingre, 
efter at Eeden for dennem af lovbogen var oplæst, at de ville sige deres Sandhed om alt hvis de 
bliver tilspurt om denne Hval, hvoreftter Eilert Pedersen blev først qvæstioneret og de andre 
inndcretied udvist Derefter tilspurd fogden Herr Eilert Pedersen, hvor for omroet Hval fandtes, og 
enten paa Flot Søe, eller land dertil svared: at de fandt Hvalen omtrendt 1 1/2 miil ude paa Havet 
paa Søen, saa den ikke rørde ved noget land

2det Hvad land Hvalen blev opbragt og opskaaren? svarede den blev opbragt og opskaaren paa 
Nord Grøtøe landet

3die: Hvorleedes de med maalingen er forholdet, hvor lang den haver været? svared: at hand ikke 
maalte Hvalen.

4de Hvor meeget Spæk deraf er udkommen? svared hand viste det ikke.



5te: tilspurd fogden, om hand ere viidende hvormeget Tran eller lyse af fornemte hval kommen 
Svarede: at hand ikke vidste det.

6te: hvor Kiækerne og bardene af denne Hval er afbleven, om de vare tienlige til noget og 
hvormeeget de af Verdi kunde have været? svarer hand vidste ikke enten der var gavn i Kiækren 
eller ikke men lensmanden fremkom nu for Retten og sagde at de er her paa Gaarden, baadene 
angaaende, da sagde

11.

Eilert at de var smaa, de Kunde ikke eftter hans formening være en allen lang de længste.

7de: hvorleedes Spækket af denne hval er deelt og hvo samme haver bekommet? svarede: at hand 
var med og deelte Spækket og det blev deelt i tvende parter eftter at de havde bekommet sit findings
spæk som fandt den, neml: 2 faune i hver Kandt, viidere for klaring Kunde man ikke faa derom af 
denne under examen staaende Eilert Peders: som tilfor landl: Kund være, formedelst hand befandes 
af en taabelig Constitution hvorfore hand, for at ikke sige noget imod sin Eed, gav hannem 
demission fra Retten. Dereftter fremkom Hans Peders: og eftter at hand aflade Eeden, spurde 
fogden ham om lige det samme som nest forestaaende Eilert Pedersen, hvorpaa hans svar var det 
selvsamme som nest forestaaende til bemte: Eilert i alle Poster, undtagen den 7 Post, hvortil hand 
ikke allene svarede: at Spækket blev deelt i 3 parter, men end og at de som opskaar hvalen fik 1 
part, Kongen en part og den som landet ejer der den blev opskaaren, neml: Nord Grøtøen fik den 
tredie part, som er Baron de Pettersen.

Fogden spurde hvem Hans Maysts: part annammede? svarede: at lensmandens sine folk annammed 
Kongens del, hvilket og lensmanden her inden Retten tilstoed. ?

Viidere spurde fogden ikke denne Hans Peders:, hvor fore Retten hannem henviiste. Søren falk 
fremkom for Retten og foregav at hans foster Søn Jakob Clemmeds: som og af fogden er indstevnet,
maatte forskaanes at indkalde til nogen Endelig forhør herom, saasom hand er et barn og er u?
myndig. ?

Dernest blev frem kaldet Rasmus Hansen, som blev forelæst hvad som forhen er om spurdt, 
hvorpaa hans forklaring var det samme som den anden første Eilert Pedersen forklaret haver, sagde 
og dertil at Spæket blev deelt i 3 parter, den ene part bekom de som skar, den anden fik Kongen og 
den tredie til den som landet Eier hvor hvalen blev opskaaren, viidere spurde fogden ikke hannem 
her om, hvorfore man gav hannem fra Retten forlov.

Dereftter fremkom Iver Christens: Løkvigen, og eftter at hand havde aflagt Eeden, blev hand 
qcæstioneret om det samme som den første, neml: Eilert Pedersen er tilspurt, hvorpaa hans Svar var 
det samme som den førstes saa og at Spæket blev delt i tvende parter

12.

til Kongen, Landdrotten og de som arbejdede derpaa, viidere spurde fogden hannem ikke om, men 
blev saa fra Retten henviist. ? Peder Pedersen Elvevold fremkom for Retten og var begierende at 
Retten ville tilspørge for bemelte Personer, og der ikke fandes noget merket Jern i hvalen da de 
fandt den, eller om der ikke var noget hul eller Saar i Hval hvor af man kunde slutte at det har været
Veidet eller Skudt, saasom denne Peder Peders: beretter at have Skudt Hval, og formeent at kunde 
være den samme, hvilken hans begiering blev eftterkommet og blev da samtlige tilspurt og der ikke 
fandtes Jern i Hvalen eller saadant Saar som Jern kunde have giort? Derpaa de svarede: at der 
hverken fandtes Jern i Hvalen ikke heller kunde de see at noget Jern havde dræbt Hvalen. Eftterdi 
denne hvals Kiækbener her paa steden beroende, saa tilbød fogden Almuen om nogen af den ville 
kiøbe samme hval kiæker, derpaa indfandt sig Hans Jul som giver 14 sk for disse been, eftterdi de 
befantes af ingen nøtte, eftter som de blev fremviist her for Retten. Fogden sagde at det kunde beroe
dermed til Viidner. Toknen eller barderne angaaende da blev forklaret af Laugrettes mendene som 
saae dem at de vare til ingen nøtte. Baron de Pettersens Ombudsmand Sr: M: Hvid vilde ikke svare 
til noget desangaaende. Lensmanden Daniel Hansen fremkom for Retten og foregav at hand haver 



smeltet det Spæk som kom paa Kongens part hvor af kom 2 tdr: tran, som blev ført til Bergen og 
solt sidste Stevne 1744, hvor fore hand har indgivet til fogden Regning, hvad trannen er solt for, og 
erbød sig at give fogden en Speciel Regning over Omkostningerne derpaa. Ellers forklarede 
lensmanden at hand fik for de 2 tønde tran i Bergen 7 1/2 Rdr: tønden er 15 rd:, hvorpaa 
omkostningerne i alt beløber eftter lensmandens fremviste Regning 8 rdr: ? 4 sk. Herover begierede 
fogden Tingsvidner. Fogden som nærværende ved Retten sagde, at saasom hand er kommen i 
erfaring at udi indværende aar og dette tingsted skal være funden en Hval paa Fladvæhrs land og 
samme Hval er bleven besigtet og maalet af lensmanden Daniel Hansen tilligemed Hans Tostens: 
Jørgen Jørgens: saa var fogden

13.

Fogden begierende paa Embeds vegne for at faa oplysning, i fald Hans Maysts: af samme Hval skal 
være noget beretiget, at bemelte Lensmand tilligemed med havende mend som samme Hval besigtet
og maalt haver Endelig at forklare hvor mange allen hvalen været haver, saa og hvor mange husner?
Spæk der af er bleven foruden hvorleedes samme Spæk er bleven deelet, hvilket er, for det første. 
og for det andet at de som hvalen fundet haver nemlig Ole Hans: og Anders Davidsen, Endeligen at 
forklare, paa hvad sted og hvad grund de hvalen fundet haver. Derpaa fremkom Hans Tostens: og 
Jørgen Jørgens: samt Ole Hans: med Lensmanden Daniel Hansen og blev tilspurdt om de nu her for 
Retten ville aflegge forklaring under Eed om hvis de bliver tilspurdt om denne Hval som de siger at 
have funden paa Fladværs Grund, derpaa de svared Ja, at de uden viidere Stevnemaal viile godvillig
aflegge sin Eed om hvis de tilspørges. Derpaa aflagde de deres lovformelig Eed paa at ville sige 
Sandhed, og blev da enhver af dennem i sær examinieret; som følger: Daniel Hansen blev tilspurt 
hvor Hvalen fandtes svarede: paa Fladværs grund. hvor lang Hvalen var svared: omtrent 7 1/2 allen 
Knap maal fra hovedet og til gotboeren som er skierendes Spæk, svared paa tilspørsel at de deelt 
den i trj parter til Kongen, Landrotten, som er fogden Tønders arvinger, og den tredie del beholt de 
for deres arbeide, det øvrige blev eftter deres beretning ført til Sorenskriver Kiergaard i Sennjen 
som var paa Kongens og landrottens part 72 huner Spæk. dereftter fogden Sagde, at siden hand af 
de navnegivende deres forklaring, erfarer, at de 2 parter af Hvalen, neml: de 72 st? Spæk er bleven 
ført til landrottens arvinger; saa reserverer fogden sig Hr: Msts: Ret, at Arvingerne i følge af loven 
Skifte holden med Hr: Mst:, saaledes som de, om skulle forlanges hvilket henstilles til Det Høyl: 
CammerCollegie nærmere decision, med Ed ville bekræfte, at naar de 72 hunn Spæk er bleven 
hakket og smeltet og siden halveret, at der da ikke mere paa Hr: Msts: part er falden. dereftter blev 
Hans Tostens: fremkaldet og eftter tilspørsel forklaret det samme som Daniel Hansen. Iligemaade 
blev

14.

Jørgen Jørgensen frem kaldet og eftter tilspørsel forklared lige det samme som de tvende nest 
forestaaende. for uden dette sagde Hans Tostens: at end fik for deres umage for at føre dette Spæk 
til de berettiged = 2 rd: viidere Eftterspurd fogden inden Retten laugrettet og almuen om her i 
Tingstedet siden nest holdende ting er funden fleere driv Hvale eller Vrag? Svared: at ingen Driv 
Hvale er funden, Vrag vidste de heller ikke at være undtagen et Skibs ? Roer som Niels Siursen 
Sandvær har funden, hvorom hand fremkom for Retten og forklared: at hand i Høst 1744 fandt et 
Skibs Roer paa sit eget Land Sandvær hvor af hand har aftaget Jernet og ført med sig her til tinget, 
som her for Retten blev Vejet og befandtes at være 6 w: 1 p:, samme blev af Mænd Vurderet for 4 
mk 8 sk vogen, dereftter blev det opbuden om nogen ville kiøbe det for den priis som er sat derpaa, 
men ingen bød meere derfor end Stifttskriveren Sr: M: Hvid som blev solt dem høystbydende til 4 
mk 8 sk vogen, er ? 4 rd: 4 mk 8 sk, deraf bekom beirgeren Niels Siursen 1/3 part som er 1 rd: 3 mk
8 sk: hvilke penge 1 rd: 3 mk 8 sk blev Niels Siursen her for Retten Leveret, af fogden, Viidere 
Vrag var ikke funden her i Tingstedet. her om bekom fogdens Tingsvidner. ?

1 dag blev for Retten oplæst der mig i hende leverede fæstebreve som ere følgende, og af Provsten 
Herr Henning Junghans udstæd, Johan Larsens bøxelsedel paa 1 punds landskyld i Gaarden 
Tønsnes, Joen Nielsens paa 12 mk. i Sør Kaarvig, Villum Nielsen paa 18 mk i Nord Kaarvig, Ole 



Joensens paa 12 mk i Andesdahl og Joen Hansens paa 2 pund i Huchøen, ligeleedes blev forkyndt 
en bøxelsedel udsted af Ombudsmand Sr: Hvid til Anders Andersen paa Marchenes i Balsfiorden 
skylder 2 punds landskyld, til tugthuset 6 sk. ? og endelig blev oplæst Hans Jul Figenschovs 
fæstebrev udgiven af Sorenskriver Kiergaard paa egne og med?arvingers Vegne, paa 2 pund 12 mk 
fiskes landskyld udi gaarden Vandvog. Til Tugthuuset betalt 6 sk. da det nu var aften blev Retten 
opsatt. ? dagen dereftter d: 17 Junij blev igien Retten satt af Kongelig May'ts: Foged

15.

Sr: Ursin, for at forhandle de Sager som ere indstevnede. ? Peder Tønder som arving udi Sal: 
fogden Tønders Stervboe, havde til dette Ting ladet til indstevne Hans Grønbek, Jakob Adams: og 
Gunder Haldorsen af Skaarøen, til nærmere oplysning om den Hval som 3 eller 4 uger før mechelj 
1742 er funden i en Viig ved Skaarøen, tilligemed andre fleere som skal have været med at opskiære
bemelte Hval.

Endelig at aflegge deres forklaring om dens længde, hvor meeget Tran enhver har bekommet, hvor 
meeget de derfor har bekommet, hvor hvalens Kiæker og barder ere afbleven og at svare til Viidere 
Spørsmaal, Jakob adams: som var nævnt i dette Stevnemaal, vigede sit Laugrettes sæd, og Jakob 
Povelsen Buøsund sad i hans sted. Persohnerne mødte for Retten og tilstod Stevnemaal, saavelsom 
Peder Figenskov, som og der udi var Intresseret. Citanten Peder Tønder mødte ikke; men hans 
Svoger Sr: M: Hvid mødte paa hans vegne og svarede til Stevnemaalet. ?

Sr: M: Hvid fordende persohner frem for Retten, eftter Stevnemaalet, til at aflegge eftter 
RenteCammeretz antegnelser Endelig forklaring om det som RenteCammeret reqvirerer. dereftter 
blev de indstevnte personer tagen udi Eed pa at sige deres Sandhed om hvad de bliver tilspurt om 
denne Hval, saavelsom Hans Figenschov som uden foregaaende Stevnemaal goedvillig aflagde Eed 
paa at hand havde dræbt Hvalen i Skaarøen. derpaa blev de tilspurdt om hvalen laa og flød paa 
Søen, eller laa tør paa land da de fandt den? svarede: at den flød paa Søen da de fandt den, dog nær 
ved land udi en Viig, men naar det var fiære sagde de at den falt tør, dog ikke aldeeles, men noget af
den.

2. Omspurt, hvor med de dræbte den? svarede: med en liaa, som hand hug laaret af og band den paa
stang og dermed stak hvalen.

3 hvad tiid det skeede? svared: det var ved Meches. tiider 1742.

4 Om de kand mindes hvor meeget tran der er kommem af hvalen? svarede: at de ikke kunde 
mindes det.

5. Om de veed hvor lang den var? svarede: at de mindes ikke rettel: hvor lang

16.

den var, meen 17 eller 18 allen mente at være dens længde.

6. hvoraf det kom at eftterdi hvalen var saa lang, at de ikke fik meere Tran deraf? svarede: at den 
var vel lang, men ikke got Spæk derpaa, hvoraf all bugen maatte bort kastes, der ikke var til nogen 
nøtte. Peder Figenskov som sagde at have til sig annammet den halve deel af denne hval, fik der af 
3 tønder Tran hvor af en tønde er leveret til afg:, fogden Tønders Kiøbmand i Bergen den anden 
tvende tønde siger hand at have sælt i Bergen sidste Stevne 1743 for ? 14 rd: til Friderich Ehlers, 
over

Om kostningerne derpaa leverede hand i Retten, en Regning til 7 rdr: 4 mk, som hand for haabede 
at blive gotgiort, bemelte Regning er beEediget og følger med dette Tingsvidne. Viidere sagde 
Citentens fuldmægtig ikke eftter RenteCammerets antegnelser at Spørge, min forlangende 
Tingsvidne beskreven over det som Cassen er. ? Fogden Sr: M: Ursin sagde, iligemaade forlangede 
Tingsvidne eftter hvis som Produceret og udi Protocollen indført, siden hand af Baron de Pettersens 
fuldmægtig eller Ombudsmand Sr: M; Hvid for hen for meenet mig at qvæstioner om for anførte 
hval hvorfore fogden reserverer sig viidere Stevnemaal i Sagen, altsaa begierte Tingsvidner 



beskreven. ?

Sr: Hvid svarede: at hand ikke som Ombudsmand har Engasheret sig i denne Sag, men som en 
Svoger og fuldmægtig af afg: fogden Tønders Søn paa egne og medarvingers Vegne til at erhverve 
Tingsvidne eftter Høy: CammerCollegie befaling paa de reqrerede Poster, hvilket man ikke skulle 
formode fogden burde opponere sig imod, vil Retten tilstæde hannem at giøre fleere qvæstioner, 
skal det være for hans part uformeret saasom hand haver ført Tingsvidnet til Slutning til antegnelse 
Postens belæg og for Resten paa Sal: fogden Tønders Stervboes Vegne holder sig alt hvad fogden 
Sr: Ursin vil Movere uvedkommende som hverken Stevnet eller i denne Sag indragen. ?

Endnu fandt Sr: M: Hvid fornøden at spørge de indstevnte som blev forsømt formeedelst 
Intenuption, hvor kiækebenene og barderne af denne Hval er afbleven af hvad beskafenhed de have 
været? svared at Kiækerne og

17.

barderne vare aldeeles ikke til nogen nøtte, hvor af og her for Retten blev viist prøver paa. ? Peder 
Tønder havde iligemaade til dette Ting ladet indstevne Hans Peders: Engvigen tilligemed tvende 
drænger som skal have funden en Hval, Torsdagen eftter Kyndelsmisse 1743, for derom at giøre 
Endelig forklaring om samme hval alt i følge RenteCammerets antegnelser. Lensmanden Daniel 
Hansen var og Stevnet at forklare under Eed hvad hand ved sine folk af Spæk haver bekommet, som
og skal have være med ved bemelte Hvals opskiærelse. de indstevnte persohner mødte og tilstoed 
Stevnemaalet. dereftter begierede Citantens Svoger eller fuldmægtig Sr: Hvid, at de indstevnte 
persohner maatte samt: tilholdes at angive hvad Spæk og Tran enhver af den haver bekommet og 
hvad det er udbragt til.

derpaa forklarede de, at der over alt er udkommen af den ganske Hval eftter deres nøyeste sammen 
Regning ? 97 1/2 Kande, men paa det deres forklaring kunde ansees gyldig, blev persohnerne af 
Citantens Fuldmægtig fordret til Eed, hvilket ikke blev nægtet; derpaa aflagde samtlige persohner 
deres Lovformelig Eed. at de ikke retter mindes eller veed at der er kommen meere Tran af for 
ommelte Hval ved de angivne 97 1/2 Kander. Dernest forklarede de under samme deres aflagde Eed
at der aldeeles ingen nøtte var i Kiækerne og Toknerne eller barderne, hvilket og blev fremviist her 
for Retten prøve paa, Soren skriver Kiergaard af Sennjen var ved Retten nærværende og 
deClarerede at hvad som af Sr: Hvid paa arvingerne i fogden Tønders Stervboe, deres Vegne, 
hvorom haver indført, vil hand have hannem legitimeret og befuldmegtiget til, som en frænde eller 
Svoger. ? Baron de Pettersens Ombudsmand Sr: Michel Hvid havde til dette Ting ladet indkalde en 
Fieldfin tøs ved Navn Anne Johansdatter, som har fød et barn, til at udsige hvem der er fader til 
samme hendes i Løsagtighed aulede barn. qvindemennesket mødte for Retten og tilstod 
Stevnemaalet, dette menneske befandes, ikke at kunde tale ret Norsk, hvor fore Retten beskikkede 
hende Ole Svendsen Rebbenes, en laugrettesmand,

18.

til Tolk. Ombudsmanden Sr: Hvid loed tilspørge dend indstevnte Anne Jonsdatter, om hun ikke har 
aulet et barn i løsagtighed, og om det ikke er det samme barn som hun her for Retten bær paa sin 
arm? Dertil hun svarede Ja.

2. tilspurte, hvor gammel samme barn er, og hvor det er døbt og hvad tiid? svarede: at barnet er fød 
Torsdags aften før Mekelj afvigte aar, og at barnet er døbt i Løngens Capell, men hun veed Just ikke
hvad dag og datum det er døbt.

3 blev Præsten Herr: Hans Molde, som her ved Retten var nærværende, tilspurt, om hand kand 
erindre hvad tiid barnet er døbt, dertil svarede Præsten, at hand skal oplyse det af sin ministerial bog
naar hand kommer til sit Huus.

4. blev Præsten tilspurdt om hand ville oplyse hvem der er angiven for barnefader da hendes barn 
blev Døbt? Dertil svarede Præsten at hand reffererer sig til belovende attest af ministerial bogen 
som hand skal indgive.



5. Dernest blev qvindemennisket tilspurt, hvem hun angiver til barnefader? svarede: at en qvæn ved 
navn Erik Mortensen, som har tilhold i Enrotekes i Sverrig.

6. hvor dette leiermaal er begaaet? og paa hvad tiid det er sked? svared at lejermaalet er skeed i 
Jakob Pedersens huus i Dahlen i Løngensfiord og at, lejermaalet er sked strax efter Jul.

7. af dommeren spurt hvad aar det var? derpaa svarede qvindemennesket at det var i afv: aar 1744 
strax efter Jul.

8. Ombudsmanden spurd, om hun har haft Samqvem med anden mandsperson i dette lejermaal? 
dertil hun svarede: at hun med ingen anden har haft at bestille end den forhen opnævnte Erik 
Mortensen.

9. om den angiven person er giftt eller ugiftt? svarede: at, Erik Mortensen er u?giftt. amund larsen 
StorEngen i Løngen fremkom for Retten og sagde at hand har hørt det af Anne Jonsdatters mund 
udsagt, efter hendes barn blev føed, at Erik Mortensen er hendes rette barnefader.

10, ombudsmanden spurde hende, hvad hun kunde bringe til Veje til bøedernes betaling? svarede: at
Gregers larsen har lovet at betale 9 mk paa hendes bøder, men det u?agtet tilbød Sorrenskriver 
Kiergaard at gaa i fuld betaling for dette qvindemenniskes fulde bøder

19.

som er 6 rd: eftter loven, imod hand antager hende tilligemed barnet i sin tieneste, hvilken 
Sorrenskriver Kilsgaards Caution Ombudsmanden eller Sagsøgeren indgik, derpaa Sagsøgeren satte
i rette til doms over hende til hendes bøeders betaling eftter loven, for hvilke Sorenskriveren Sr: 
Kiergaard har Caveret, at hun bør være pligtig dennem igien hos hannem at optiene, til ligemed 
denne Processes Omkostning 1 rd: derpaa begierede hand Dom. af Dommeren spurte 
qvindemennesket Anne Joensdatter, om hun vil betale sine lejermaals bøder tilligemed Sagens 
omkostning 1 rd: og derfor at stige i tieniste til Sorenskriver Kiergaard til de bliver betalt: her til 
svarede hun Ja, at hun baade ville optiene sine bøeder hos Sorenskriver Kiergard, saa og 1 rd: som 
paa Sagen er anvendt, til de bliver betalt. ?

Herom blev da saaleedes afsagt: Det er befunden af den Sagsøgt Anne Joensdatter goedvillige 
tilstaaelse her for Retten, at hun vil Rette for sig, i det hun vil stige i Tieniste hos Sorenskriveren Sr:
Kiergaard for at optiene hendes bøder tillige med Sagens omkostning, 1 rd:, og altsaa kand og vil 
rette for sig, som melt er, Thi blev da af Retten ingen viidere Lovmaal stæd over hende. Dereftter 
blev lensmanden anmodet og befalet af Sagsøgeren, at indstevne Erik Mortensen til neste ting for at
blive straffet for sit lejermaal med ovenmelte Anne Joensdatter. ?

Baron de Pettersens Ombudsmand Sr: Hvid, havde til dette Ting ladet indkalde Ole Amundsen 
Elvevold, for lejermaal med Karen Pedersdatter. Ole amunds: mødte for Retten og tilstoed at være 
lovlig Stevnet. Sagsøgeren tilspurde hannem om hand kiender sig Skyldig i dette lejer maal med 
Karen Pedersdatter, Hvortil svarede hand Ja.

2. hvor barnet er, som de med hinanden har aulet? svarede: at barnet tilligemed Moderen er hendød.

3 Om barnet levede saa længe at det blev Døbt? derpaa svarede hand Ja at det levede saalænge at 
det Døbt i Carlsøe Kirke sidste Julehelgen.

4 Hvor dette lejermaal er skeed? svarede her paa gaarden Elvevold.

5. hvad eftterladenskab der er eftter hende til bøedernes betaling? der til Svarede lensmanden, for 
Retten, at der findes aldeeles ingen ting eftter den afdøde Karen Pedersdatter, til hendes bøeders 
betaling.

6. om

20.

begge Personer er giftt eller ugiftt? dertil Svarede Ole Amundsen, at den afdøede Karen 



Pedersdatter var ugift, men Ole Amunds: er en ægte giftt Mand, som har sin Hustru i live og er paa 
Carelsøen. Sagsøgeren tilspurde Præsten Herr Hans Molde som nærværende om Ole amundsens 
bekiendelse er saa rigtig som hand har bekiendt? der til Præsten bekreftede hans udsigende med Ja.

7 Sagsøgeren tilspurde Lensmanden, om Ole Amunds: er noget Eiende? dertil hand svarede: at hand
ikke er meere Eiende end de usle ringe Klæder hand har paa sit Legeme.

8. Omspurt, om hand da veed noget midel til bøeder for sit Lejermaal at opbringe? dertil hand 
svarede: at hand ikke kunde paavise nogen ting til bøders betaling. Dernest Spurde lensmanden, om 
hand noget for hannem vil betale til bøders erleggelse? derpaa svarede lensmanden, at hand ville 
aarl: betale noget for hannem, naar hand vil blive i tieneste hos hannem, 1 det øvrige overloed 
Sagsøgeren til Dommerens Kiendelse hvad hand finder forgot her udi at handle. Ole Amundsen 
overlod og Sagen til Rettens Kiendelse og havde ikke noget viidere at sige, end hand bad om en 
mild straf for sin forseelse, saasom hand er en gammel svag mand. Her om blev da for Retten 
saaledes afsagt. Det er her for Retten beviist af den Sagskyldige Ole Amundsens egen tilstaaelse, at 
hand har begaaet Horerie og barne auling med den afdøede og u?giftte Karen Pedersdatter, saa og at
hand er en ægte giftt mand, der har sin Hustrue i live. Da eftterdi det og her for Retten er beviist, at 
hand intet er ejende, hvoreftter hans yderste formue kand regleres, og loven ikke heller for saadanne
dilectes dicterer anden sær penge Straf; Saa indstilles til Høyere øvrigheds resolution at fastsette paa
Dommen, hvad straf hand neml: ole Amundsen skal udstaa paa kroppen som hand for sin forseelse, 
bør lide alt i følge af den Kongel: allernaadigste udgangne fororning af 6 Dec: 1743, dens 13 og 14 
punct. ? Ombudsmand Sr: Hvid havde til dette Ting ladet indstevne Peder Hans: Jægervandet for 
fortielig sammenleje med hans nu havende Hustru Dorte Jørgensdatter: Personerne mødte ikke, men
Morten Hans: Jægervandet mødte og

21.

sagde at de Finder sig Skyldig derudi, og bød at ville svare de bøeder for dennem som loven 
dicterer.

Fogden fremstillede disse som afv: aar 1744 var anordnet at gaae udi den Provisionelle grentze 
befaring fra Aokeborre field til Capo Jaure i kiølen, for at giøre afregning med dennem, for saa 
mange dage som samme haver været i denne befaring, Vidnerne var: Anders Larsen og Peder 
Johannesen, samt og besigtelses mend Lars Andersen og Joen Joensen, hvilke, have gaaet i 6 dager, 
i a' dagen pro persone 20 sk, er til sammen 5 rd: hvilken penge dennem inden Retten er leveret, 
neml: 5 rdr: og til beviis begierede attest herom. ?

Videre var ikke ved Retten at bestille, hvor fore Tinget blev ophævet.

24.

Anno = 1745 Dend 10de Novembr: Holdtes Høstting og Sage ? ting paa Gaarden Elvevold, eftter 
min Sorenskriver Thomæsøns berammelse, for at afgiøre de Sager som paa Sommertinget nestl: 
ikke formedelst mangel af tiden kunde blive afgiordt, Retten blev af mig Sorenskriver Thomæsøn 
administerit tilligemed eftterskrevne Laugretts mend: Gabriel Sørensen Hammer, Hans Abrahamsen
maasnæse, Jakob Povels: burrøsund, Amund Hansen Nord Lenangen og Lars olsen item, fleere var 
ikke tilstæde. Eftterat Retten blev satt, blev for de tilstædeværende oplæst Strandvrags forordningen
af 1705, forordningen om Kræmmer lejene i Nordlandene som mand fandt fornøden at oplæse paa 
denne tiid, saa som derover ikke bliver overholdt, ligeleedes blev oplæst Sabats forordningen af 12 
Martj 1735?, som mand fandt fornøden at oplæse formedelst den isvongaaende Sabats 
vanhelligelse. Nok fandt man fornøden at oplæse til almuens eftteretning det Kongl: resceipt af 12 
Februarj 1734, til at hæmne den uskik som begaaes af endeel naar de paa deres bryllupsdage lejer 
andre folks Klæder som de maa give leje af, hvilket er til den gemmene bondestandens ruin, i det 
ejerne udsuer af dem en ubillig leje deraf. Saa blev og opnævnt dem som ere døede her i tingstedet 
nylig, om nogen kand have noget at fordre eftter dennem, paa det ieg kand være uden ansvar naar 
Skiftebrevene udstædes, om nogen siden fremkommer med noget krav udi bemelte opnævnte 
Sterboe ? ? blev paaraabt



25.

Om nogen havde noget for Retten at andrage, og lensmanden Daniel Hansen frem kalde og tilspurte
om de Sager ikke var indvarslede som paa Sommertinget nestl: i mangel af tiiden ikke kunde blive 
afgiorte, hvorpaa hand berettede at dette tings berammelse har vel været forkyndt men ingen ind 
fandt sig som noget havde at kræve af de paa Sommertinget nestleden udsatte Sager. endelig blev 
tilnævnet saamange nye mænd her udi dette Tingsted som findes, til at være laugrettsmend og fare 
til Lovmanden eftter Loven, for at aflegge Laugretts Eed, hvilke ere følgende: Christen Christens: 
Reinsvold, Ole Mogensen Bratrein, Ole Hans: Nord Lenangen, Hans Guttormsen Sør Lenangen, 
Jens Guttormsen item, Hans Sørensen Bacheby, Niels Endresen ytter Laxenes i ulsfiorden, Peder 
Einersen Skougnes item. Christopher Arentsen Oldervigen, Anders Sørens: item, Torlev Eriksen 
Tønsvigen, Ole Baardsen item, Niels Baardsen Tønsnes, Bent Hansen Kalleslet, Hans Hansen 
Ravnefiorden, Abedias Jakobsen Selie Elvenes, Sylvester Larsen item, Hans olsen Findnes, Hans 
Samuelsen Gaasvæhr, Anders Rasmusen Brevigen, Rasmus Hansen Nord Grøtøe, Iver Christens: 
Løchvigen, Ole Hansen Nord Skar, Elias Mikkelsen Fagerfiord, Jørgen Jørgens: Helgøen, Anders 
Davidsen Inderby, Henning Falk Nordgrundfiorden, Adrian falk Sandnes, Reinholt Reinholtsen 
Sletnes, Jakob olsen item, Jørgen Jeremiasen Qvalhuusen, Mikkel Mortensen Kammen og Sander 
Joens: Toervog. Disse tilnævnes og anbefales at fare til lovmanden at aflegge deres Lovretts Eed, 
paa det de kand være i beredskab til Rettens betiening naar paafordris, følgelig lovens 1t bogs 7de: 
Cap: 2den art: Og som intet meere var ved Retten at bestille og ingen eftter paaraab indfandt sig 
som noget havde at andrage; Saa blev Tinget for denne gang ophævet. ? ?

Justisprotokoll Helgøy 1746
34.

Anno 1746 dend = 9de Junii, Holdtes almindelig Sommer og Leedings? bergs ting paa gaarden 
Elvevold med Helgøe Tinglavs Almue, hvor da Retten blev administreret af mig Sorenskriver 
Thomæsøn, tilligemed efterskrevne Eedsvorne Laugrettemend neml: Ole Jons: Engvigen, sidder for
Haagen gautesen Kalleslett, Lars Josepsen Maasvigen, sidder for Haagen Iversen Meelvigen, 
Gunder Haldorsen Skaarøen sidder for Jacob Povelsen Borøesund, Lars Olsen Nordleenangen, 
Svend Larsen VanderEid, sidder for Gabriel Sørens: Hammer, Amund Hansen Lenangen, Hendrik 
Ryneldsen sider for Anders Pedersen Ravnefiorden og Hans Abrahamsen Maasvæhr;

Ved Retten var og nærværende Kongl: Maysts: Foged Sr Ursin. Efter at Retten af Fogden var satt, 
Blev for meenige almue oplæst de mig i hende leveredt forordninger, Placate og andre ordres som 
paa fol: 14 er Specificerit. Eftter at foreskrevne breves Publication var skeed blev leedingen inden 
Retten lignet paa Almuen, efter at leedingen var lagt blev Skatte oppebørselen foretaget. Dend 11t: 
ditto blev igien Retten satt for at forhandle hvad viidere som ved Retten forefalder. efterfølgende 
festebreve blev Tinglyst for Retten som af Soreenskriver Sr. Kiergaard paa egne og med ? arvingers 
vegne er udstæd sig? til Sander Joensen paa 1 p. 6 mk. i Toersvog til de forrig 1 p 6 mk som hand 
forhen beboer bet: tugthuset. til Friderik Hegelund paa 1/2 vog udi Wandstuen til tugthuuset betaler 
8 sk: Til Anders Joens: paa 1p: 6 mk: i WanderEide, til tugthuuset bet. til tugthuuset 4 sk. Til Sal: 
Søren Hegelunds Enke paa 1/2 vog i Wandstuen, til tugthuuset bet. 4 sk.

Til Ole Pedersen paa 2 p: 12 Mk: i Sletnes, intet betalt til tugthuuset. Til Morten Pedersen Paa 1 
punds landsk.i Burøesund, til tugthuuset 8 sk. betalt. Andor Jørgens: lod lesse sin bøxelsedel paa 
Giivigen skyldende 1 pund udstæd af Kongl: May'ts. Foged Ursin, til tugthuuset bet: 8 sk. Thomas 
Pedersen lod lesse sin

35.

bøxelsedel paa 6 mk. i Helgøe med Daafiorden, udstæd af Baronens Ombuds mand Sr. M: Hvid. til 
tugthuuset bet: 6 sk. ? Thomas Haagens lod lesse sin bøxelsedel paa 1 pund i Balsnes, udstæd af Sr; 



Hvid, til tugthuuset betalt 8 sk. ? Daniel Povelsen lod lesse sin bøxelsedel paa 18 mk i Andammen 
udstæd af Herr Junghans, til tugthuuset 4 sk. betalt. Fogden spurde Laugrettet og Almuen, om her i 
tingstedet siden nest holdende Sommerting er falden enten Vrag eller drivhvale? svared: at ingen 
saadanne hvaler er funden, hvad Vrager angaaende, da er deraf ej viidere funden nogen Rød Viin 
som er her paa tingstedet, hvilken Vin Ole Jonsen Engvigen forklarede at have funden forgangen 
Høst, ligeleedes forklarede haagen Iversen meelvigen og at have funden noget Rød Vin i forgangen 
Høst, samme viin er i alt 2 1/2 tønde, men som der var forskiel paa vinen blev det som var paa den 
ene tønde taxeret for 8 sk Kanden, og 6 sk Kanden af det som var paa den anden tønde og den halv 
tønde, derefter opbød fogden denne Viin til auction, om nogen samme ville kiøbe, med Condition at
de straxen her paa tingstædet samme betaler, den tønde beste vin blev opbuden for 8 sk pr Kande, 
men ingen bød, den blev indsatt for 6 sk, derefter bød Sr. Hvid 6 1/2 sk pr Kande, som høyst byden,
hvilket bud fogden approberede, siden vinen er ganske bederved og ej lenger kand taale at henligge.
den anden vin som er paa de 1 1/2 tønde blev opbuden for 6 sk pr. Kande men ingen bød, den blev 
indsatt for 4 sk, derpaa bød Peder Figenskov 5 sk, fogden bød 5 1/2 sk, men bem'te: Figenskov blev
den høystbydende til 6 sk Kanden, hvilket fogden aproberede, siden det befandtes en ganske 
bedervet Rødvin og ej lengere kand henligge. Hans Abrahams: Maasvæhr fremstod for Retten og 
forklarede at have funden i vinter noget hvid vin paa et fustagie, samme vin blev afhentet af tvende 
mend Knud gamst og Morten Hansen Hegelund, men de forklarede at de ej kunde Taxere den for 
noget siden den aldels ej er til nogen nøtte og har været paa et i Søen sønder slagen fad, ikke des?

36.

mindre blev dog denne vin opbuden alsammen for 1 rd. men ingen bød, den blev indsatt for 4 mk, 
derpaa bød fogden 5 mk, siden indfandt Peder Figenskov sig og bød 7 mk, endnu blev den opjaget 
ved auctions bud til bemelte Figenskov bud som høyeste bud 2 rd 4 mk, meere kunde forestaaende 
vin ikke opbringes til, fustagen som denne viin har været paa befandtes af ingen nødte. Mikkel 
Mortens: Kamm? fremkom for Retten og sagde at hand forgangen Høst fandt noget Vin Edike paa 
et fustagie, samme vin Edike blev efterseet og af Knud Gamst og Morten Hegelund Taxeret for 13 
sk pr Kande, derfor blev den opbuden til auction, og blev Herr Hans Molde dertil Høystbydende til 
13 sk pr Kande, meere kunde den ej opbringe til. angaaende de tønder som den Røde vin var paa da 
bleve de af fogden opbuden, men som de befandte af ingen nøtte efter findernes beretning, saa var 
der ingen som bød derpaa uden Sr. Hvid som bød 1 mk. for dem begge, meere var ingen som 
bød, ??? ??? Henrik Hegelund havde til dette Ting og holdende Rett ladet indstevne Jørgen 
Pedersen og Lars Danielsen (uklart)

eller Reinsvold, for de ikke haver villet Rædde hendes Sal mand og tvende Sønner da de skal have 
seet dem i Livs fare paa Søen og omkommet formedelst deres ubarmhiertige forhold udi det de skal 
have staaet paa deres land og seet dem sidde paa Qvælven, saavelsom Peder Jørgensen som og har 
seet derpaa? Stiftskriveren anmeldede sig for Retten og antog Enkens Sag, saasom hendes Svoger 
og paarørende Jørgen Pedersen og Peder Jørgens: mødte for Retten og tilstod at være Lovlig 
Stevnet, men Lars Danielsen mødte ikke ej heller nogen paa hans vegne. derpaa blev de mødende 
personer tilspurdt om de saaledes ere skyldige udj at de Sal: mennesker omkom i det de ikke ville 
Rædde dennem da de saa dem kuldseigle? derpaa de svarede at de giorde deres største flid for at 
Rædde dennem, og at de strax Roede ud paa Søen og ville Ræde dem, men da de kom til qvælven 
fandt de ingen af dem men allene, fandt baaden paa Qvælve, ellers beretter Peder Jørgens: at da de 
ville fare ud at Rædde de kuldsieglet da biede de paa Lars Danielsen saalænge hand

37.

Klædet sine Støvler paa sig, det samme sagde og Jørgen Pedersen, og da de saa en baad kuldsægle 
uden for deres land, gik og Jørgen Peders: selv i sit kiøken som hand selv beretter, for at Klæde sine
Støvler paa. Præsten Herr Hans Molde berette og at Jørgen Peders: forhen har bekiendt for ham, at 
hand neml: Jørgen Peders: saae to menneske side paa qvælven af den Kuldsiglede baad, og at hand 
hørt Raab af de i Livsfare værend Sal: Frederik og hans tvende Sønner, hvilken bekiendelse Jørgen 
Peders: nu benegted, bemelte Jørgen blev tilspurdt af mig hvad som tvinger hannem til at fragaae 



den første bekiendelse til Præsten, derpaa hand svarede: at hand ingen anden bekiendelse har giort 
forhen, enn de nu for Retten siger Jørgen Peders: blev og tilspurt om hand og ikke tilstaar at de 
biede paa Lars Danielsen da de skulle fare ud at Redde de Kuldseglede? dertil hand og svarede at de
biede paa Lars Danielsen saalenge hand Klæde Støvler paa sig. Jørgen Peders: blev tilspurdt hvor 
Lars Danielsen var da de først fik see at Sal: Frederik og hans børn Kuldseglede? svarede: at Lars 
Danielsen var i Stuen, neml: Jørgen Pedersens Stue, de blev endnu af mig tilspurdt hvorfore de 
biede paa Lars Danielsen? svarede, at vejret var sterkt, saa de Kunde fornødige hannem med, men 
dog stoed vinden af Landet. herpaa Lod Sr. Hvid paa Enkens vegne indføre: at det er nok af Jørgen 
Pedersens og Peder Jøgensens egen bekiendelse bevist, at de ikke haver skyndet sig saa fort til at 
redde de kuldseglede som saadan nød og fare udfordrede, hvorforre hand indstillede til Rettens og 
Dommerens overvejelse om de ikke bør straffes andre til Exempel, og den fattig Etterlevende Enke 
og faderløse barn til nogen husvalelse, saa og at de maa erstatte hende denne Sags omkostninger. 
Herpaa er saaledes i Sagen denne gang forafskeediget: Sagen opsettes til en anden belejlig tiid, som 
skal gives parterne til kiende, da de indstefnte Jørgen Peders: og Peder Jørgensen paalegges at møde
uden anden Stevnemaal tilligemed Lars Danielsen som og i Sagen er indragen, har da vidre dennem
at examineres og Confronteres, og

38.

det under anseelig straf efter loven da Sagen lovlig skal blive behandlet og udført, iligemaade 
forelegges Peder Jørgensen qvinde at møde til samme tiid som og om denne ham skal være vidende,
for derom at blive overhørt. Ombudsmanden Sr Hvid havde ladet indstevne Jacob Clemmes: 
grundfiorden for lejermaal med Maren Siursdatter begge personer mødte og bekiendte deres 
forseelse at de har begaaet lejermaal med hin anden, og Peder Figenskov vil Cavere for drengens 
bøeder og for tøsens bøeder vil Evert i Hertzøen Cavere, Sagsøgerens ombudsmand Sr Hvid satte 
derpaa i Rette, at efterdi begge personer tilstaar deres forseelse, de da maatte blive dømte til deres 
lejermaals bøder at betale, eller optiene dem hos vedderhæftige folk, som kand udlegge dem for 
dennem, hvortil allereede folk sig haver anmeldet. Herom er dømt og afsagt: Som de indstevnte 
personer tilstaar deres lejermaal med hinanden; Saa bør de, efter lovens 6te bogs 13 C: 1 art. hand at
bøede 12 rixdr: og hun at bøede 6 rd, og efterdi de har Cautionister for sig hos hvem de samme der 
bøder vil opteine, saa bliver de derved, og personerne i saa maade imangel af bøderne ikke kand 
ansees til straf paa Kroppen. Sr Hvid havde til dette ting ladet indstevne Einer Anders: Sandnes for 
lejermaal med Egl? bersvendsdr, personerne mødte ikke, altsaa blev de forelagt og givet Laugdag til
neste ting at møde Sagen at tilsvare, da derom paa Lovl: maade skal blive forhandlet. Ole Nielsen 
Andersdahl havde til dette Ting ladet indstevne Søren Hans: Selnes for skielsmaal ved Kirken udi 
Tromsen den 14de Søndag efter Trinitatis, Citantens fader Niels olsen mødte paa sin søns ole 
Nielsens vegne og Eedskede Sagen i Rette, dend indstevnte Søren Hans: blev paaraabt men var ikke
tilstæde, ej heller nogen paa hans vegne, altsaa paastod Niels olsen at hans søns Contrapart maatte 
Gives Laugdag til neste ting at svare til Sagen, saa og at hans vidnesbyrd Hans Haagens: balsnes og 
Christopher Joens: balsnes, derpaa gives til afsked, den indsstevnte og udblivende Søren Hansen 
Selnes gives laugdag til neste ting at møde sin Sag at tilsvare

39.

eller have skade for udeblivelse, hvad de indstevnte vidnesbyrd angaar, da om enskiøndt de nu har 
mødt og vil vidne i Sagen; saa bliver de paa Rettens vegne forelagt under fals maals straf 10 rd for 
hver at møde til den berammede tiid at aflegge deres vidne, siden skal bemte vidner blive tilkiendt 
hvad betaling de for deres første Reise til tinget kand nyde. Mikkel qvæn i Løngen var indstevnet af 
Amund Larsen, Knud Knuds: og Raste Pedersen for hand skal have taget deres baad og børse fra 
dennem da de var i hans Skog at ville skyde Biørn. Bemelte Mikkel Qvæn havde stevnet Amund 
Larsen og Knud Knudsen for de ville skyde hans folk. Mikkel Qvæn var stevnet af Amund Larsen 
for hand skal have skieldt Amund for Troldman, personerne mødte forRetten, og Amund fordred 
Sagen i Retten, men som tiden er forløben, saa bliver denne Sag opsatt til en anden Belejligtid som 
dennem skal blive betiendtgiort, til hvilken tid partene kand og bør møde Sagen at tilsvare eller 
have skade for udeblivelse, vidnes byrder i denne Sag var Mikkel Mikkels: og Anne Eriksdr: som 



og forelegges at møde til samme tid under faldsmaals straf at aflegge deres vidne, da derom i Sagen 
skal blive forhandlet som Lovgemæs.? M? Peder Joens: var og at vidne i denne Sag. Derefter blev 
paaraabt om nogen havde noget meere ved Retten at bestille, men som ingen indfandt sig, saa blev 
tinget for denne gang ophævet. ? ? ?

44.

Anno = 1746 dend 2 Novembr:, indfandt ieg mig Sorenskriver Thomæsøn i Langesund, for at 
bievaane dette udsættelses ting, som holdtes for at afgiøre efterskrevne Sager som paa indeværende 
aars Sommerting formedelst mangel af tiiden ikke kunde tilendegiøres. Fogden havde ladet 
indvarsle endel bønder som har opskaaren en hval der 1744 efter Pindtze tiid blev funden paa flot 
Søe for at fra sig legge den 1/3 deel som de har beholt af samme Hval, hvilken de opskar paa 
Nordgrøtøens land, hvorom Viidere er forhandlet paa fol: 6. og som de ikke mødte, dels formedelst 
ondt veierlig, blev de forelagt at møde paa 1747 aars Sommerting, da under Eed at forklare enhver 
af dem, hvad de kand have faaet af den 1/3 deel hvalspæk. ligeleedes var og efter Fogdens ordre, 
indvarslet endel andre bønder som har fundet en hval paa Andammem her i Tromsen, og der 
sammes ladet den afspækket, men ingen af

45.

dennem mødte til det berammede udsættelses ting dels formedelst ondt Vejerligt: thi blev de af 
Sorneskriveren forelagt at møde til nest anstundende leeding ting, 1747, hvilke tvende foreleggelser
blev givet lensmanden skriftlig, og da at forklare denne hvals beskaffenhed under Eed, Sr Anders 
Moursund havde ladet til dette Ting lovlig indstevne Jacob Gundersen for at erholde dom paa noget 
meel og brendevins forbrydelse, efter Trundhiems borgernes Prævilegium, som bemelte Jacob 
Gundersen har ført her til Tromsen for at ville sælge, paa Moursunds vegne mødte Kiil, men paa 
Jakob Gundersens vegne mødte ingen; altsaa blev Stevnevidnerne Niels Cardin og Anders Pedersen
Holmeslet, som mødte ædfæstet og examineret om Stevnemaalets rigtighed og lovlig forkyndelse 
og Jakob Gundersen givet Laugdag til neste Ting at møde sin Sag at tilsvare. Johan Nielsen af 
ulsfiorden var indstevnet for Sabatensvanhelligelse, men som hand ikke mødte eller nogen paa hans
vegne, blev hand givet Laugdag til neste ting at møde denne Sag at tilsvare saa og tvende 
Vidnesbyrd som derom skal have været Viidende. Og som ingen Laugrettes mend indfandt sig til 
Rettens betiening denne sinde, saa maatte Sorenskriveren forsynesig med vi tvende mends 
underskrift udi sin Protocoll paa forestaaende saaledes at være posteret . Til laugrettes mend at 
betiene Retten til Sommertinget 1747, blev opnævnt Hans Sørensen bakkeby Niels Endresen ytter 
Laxnes, Samuel Samuels Pollen, Anders Eriksen Skiibotten, Tollev Eriksen Tønsvigen, Hans Hans: 
Ravnefiorden, Jørgen Jørgens: Heløen, og Henning Falk Grundfiorden. Test: efter Sorenskriverens 
anmodning og begier = Daniel Hendr:? Hveding Henning falk.

Justisprotokoll Helgøy 1747
53.

1747 Dend = 5te Junii nest efter blev paa Gaarden Elvevold holdet almindel: Sommer og 
ledingsbergs ting med Helgøe tinglavs almue, Retten blev administeret af mig Sorensk: Thomæsøn 
tilligemed efterskrevne Eedsoevne laugrettesmænd, nemlig Hans Sørensen Bakkebye, Niels 
Endresen ytter Laxnes, Samuel Samuelsen

54.

Pollen, Anders Eriksen Skiibotten, Tollev Eriksen tønsvigen, Karl anders: Svartnes, sidder for Hans 
Hansen Ravnefiorden, Jørgen Jørgens: Helgøen og Henning Falk Grundfiorden. Ved Retten var og 
nærvarende Kongel: Mayst: Foged Sr: Ursin. efter at Retten var lyst af fogden, blev kundgiort de 
samme forordninger som paa fol: 24 ere mentioneret, dernest blev kundgiort amtmandens Skrivelse 
til fogden af 20 Dec: 1746, angaaende om nogen ville forpagte Hans Maysts: Hval rettighed. Nok 



blev kundgiort en bøxelsedel af Baron de Pettersens Ombudsmand Sr: Hvid udstæd til Christopher 
arentsen paa et støkke jord som skal ligge under oldervigen i Ulsfiorden, skyldende 12 mk. 1. ditto 
af ham udsted til Christen Christens: paa 1 vogs leje udi Rensvold. 1 ditto af Provsten udstæd paa 1 
vogs leje i Risøen til Iver Haagens:, til tugthuuset betalt 4 sk. Trundhiems borgeren Sr: Anders 
Moursund havde ved den af mig afv: Høst den 2den Nov: udstedet laugdagsforeleggelse lade 
indvarsle Jakob Gundersen, formedelst hand har ført her til fogderiet endeel brendeviin og 
Kornvahrer hvilket hand formeener at faae dømt til Confiscation, hvor om paa fol: 23 er indført. 
Citanten bemelte Moursund mødte og ædskede Sagen i Rette, og fremlagde den bemelte af mig 
udstædede laugdag med forkyndelses paaskrift af de tvende mend Niels Cardie og Niels Nielsen 
tommasjord samme befandtes at være forkyndt for Jakob Gundersen lovl: og forsvarlig tiid, den 
blev og inden Retten af fogden autioenheret til 12 sk. paa Jakob Gundersens vegne mødte hans 
broder Christopher Gundersen, som svaret til Sagen. Sr: Moursund fremlagde sin skriftlig paastand 
at det gods hand havde anholt og arresteret for Jakob Gunders: maatte blive dømt Confiscabel og at 
erstatte Sagens omkostninger med 16 rd: viidere protesterede hand og for Længere ophold og 
udsættelse i Sagen; samme paastand bliver ordlydende i acten indført. Jakob Gundersen blev tilspurt
hvad hand hafde til forsvar for sin broder? svarede: at hand formoeder at saasom hans broder J: 
Gunders: ikke er befunden at handle dermed, at hand da maa beholde samme gods: Sr: Moursund 
blev af Retten tilspurt om hand har nogen arrest forretning, over samme af ham anholte gods, at 
producere i Retten, svarede: ikke vidre end hand sagde at tvende mend som giorde arresten, var nu 
ikke nærværende, saasom de ere sygelige, men en mand ved navn Erik Nielsen sagde at hand havde
hørt

55.

af den ene mand naul: Lars Knudsen, at hand sagde at have giort arrest paa godset, og den anden 
mand som arresten havde giort nemlig Kristopher kieldsen som nu er i findmarken, havde hand hørt
at hans Hustru sagde at hendes mand Kristopher Kieldsen var med Lars Kieldsen at giøre denne 
arrest. nok af mig spurt Erik Nielsen om hand ikke havde hørt af dem hvorleedes de arresterer 
godset og hvor de det arresteret, svarede Nej, hand det ikke havde hørt, men Citanten sagde derpaa 
strax at det blev arresteret da det var opkastet af Jægten og var kommen i baaden, nok spurt 
Moursund hvormeeget godset er og hvad slag: svarede: at det var 3 tdr: brendevin og 21 tønde Korn
af Rug, malt og byg, nok spurte Citanten hvor godset er beliggende? svarede hos ham sielv i hans 
egen huus. Parterne blev begge tilspurte om de havde noget viidere i Sagen at svare eller indføre 
lod? hvorpaa de begge svarede Nej men Jubmitterede denne Sag til Rettens kiendelse, og moursund 
formoedet at de den af Kongens givne privilegier maatte blive haandhævet. udi denne Sag er da 
saaleedes dømt og afsagt: Jakob Gunders: bør at beholde det af hannem afv: 1746 aars første Stevne
udi A: Kils Jægt norførte Korne vahre og brendevin, som hannem af Sagsøgeren skadesløs bør 
tilbage leveres, efterdi J. Gunders: ej virkel: er befunden med sine vahre at handle eller dermed i 
bøndernes Gaarde omstrippet, og der afhent: betrædet, men i den sted paa Bentzjordens 
Kræmmerleje er bleven straxen ved ankomsten anholt, og der beroende; eller og, ombemelte J: 
Gundersen paa foregaaende lovformelig Interdictum erkyndigelse om de trundhiems borgerne 
allern: forunte prævilegie des, u?agtet havde erklæret sig med sit medførte gods at handle og 
vandle, hvorom entet til beviis udi Retten er produceret, da det billigen i følge den Kongl: allern: 
udgagne forordning af 7 aug: 1697 kunde have været ved Rettens Middel Seqrehtreret uden dermed 
paa en egen maade at have omgaaet, saasom desangaaende ingen af Rettens Middel forfattet 
ordentz arrest forretning ved Sagens procedur er incinueret, saa at denne arrest ikke kiendes 
Juragemæs: men bør ophæves. Derimod, for at haandhæve de af Hr Mst: trundhiems borgerne 
allernaadigst meddelte prævile?

56.

gier og friheder, og for at forsvare borgernes Lovlige handel og næring; saa bør benefnte J: 
Gundersen aldeles ikke hverken lidet eller meeget her i fogderiet med sit gode at handle, men hand 
bør enten at føre det af districtet igien, eller for billig værd at sælge det til de handlende, hvem 
hannem selv Lyster, for dermed hvad Korne vahrene angaar, om vinteren at undsætte fattig folk i 



følge forordningen af 7 aug: 1697, naar ingen undsætning i Borgerlejerne er at bekomme, paadet 
hand med samme sit gods og handling ikke i nogen maade skal være Sr: Moursund til mindste 
fornærmelse udi hans prævilegeret handling og lovlige næring. i det øvrige kand J. Gunders: som en
løs person, nære sig af sit forrige Søevæsen, og ej, som en løsgænger her i fogderiet at præjudicere 
andre i det som de alleene er forundt og prævilegeret at nære sig af. Sagens omkostning angaaende, 
da bliver ingen af parterne heri anden noget skyldig. Sr: Moursund begierede Dommen beskreven. 
Fogden havde til dette ting ladet indstevne Haagen Goutesen Kalleslet for sin forsømmelse at 
besidde Retten som Laugrettsmand afv. Høsteting 1746 bemelte Haagen Goutesen mødte ikke, men 
befandtes dog af lensmanden Lovlig stevnet, thi blev hand forrelagt at møede til neste ting, Sagen at
tilsvare.

Fogden havde ladet indstevne endeel bønder som fandt en Hval paa nord Grøtøens land for nogen 
tiid siden, af samme hval paastod fogden efter CammerCollegiie antegnelser at de maae fralegge sig
den 1/3 del af samme hval som de for deres arbejde har taget, og under Eed forklare hvor meeget 
tran af samme hvals 1/3 deel har bekommet, samme bønder mødte og sagde at de ej kunde mindes 
saa næt hvad enhver af dennem har bekommet, saasom de ikke har tængt at de skulle miste den 
tredie part af denne hval, som alletiider efter sædvane har følget dem som tilforn har arbeidet paa 
Hval, derimod formoedede at blive gotgiort efter følgende omkostning og arbejds løn, neml: af den 
1/3 deel som de for dens umage bekom, kand de slutte at være 2 tønde i alt, efter som andre tvende 
parter neml: Kongens Landdrotter skal og være 2 tønde tran paa hver part, for tvende tønder tran 
sagde de at kunde have bekommet i Bergen 15 rd: der fra afgaar fragt, førring og Consumption?

57.

1 rd, er 14 rdr: naar de bliver gotgiort for at afspekke hvalen i 2 dage er for 18 mand som skar paa 
den, propersona 2 mk 8 sk om dagen paa deres egen kost, for saa slemt et arbejde, er 15 rd, 
derforuden prætenderer de 24 sk. propersona for den dag som hengik for dennem da de roede fra 
hvalen hvor den laae, og heeri er 4 rd 3 mk, og naar disse fiire Rixdr: tillegges de 15 rd, sees deraf 
at intet bliver i behold, men den tilkommer meere end den tredie deel af hvalen kand beløbe, altsaa 
formoeder de at det maae forblive med det tvende tønde som de har bekommet af hvalen hvor med 
de vil være fornøyet. Den Sag som Trine Blix har Reist imod de Reensvold mend, som ikke har 
Reddet hendes mand da hand kuldseglet uden for Reensvold landet, hvorom paa fol: 19 er begyndt 
at forhandles, er nu afgiort, hvorudi bliver saaledes dømt og afsagt:

i hvorvel den Sag, som Trine Sal: Friderich: Heggelunds har reist imod Jørgen Peders:, Peder 
Jørgens: og Lars Danielsen formeedelst de ikke har Reddet hendes Sal: mand og tvende sønner da 
de kuldseglet paa Søen uden for Høestoklandet, da dog bemelte tvende personer samme steds paa 
Landet, denne ulykke skal have seet, ikke af Sagsøgersken er paadreven med den Iver og de 
omstendigheder som saadan en Casus fortiener, efter det af mig til det berammede udsættelses ting 
afv: Høst 1746, udstedde forleg, ikke heller fornemmes at Sagen til dette ting er paatalt som skee 
burde; saadog, paa det de forhen kuldseglede og af Søens Voldsomhed formordede menneskers 
døds angest, ikke skal raabe hævn over dem som Retten i hænderne er betroet, at de som dennem 
fra døden kunde have reddet, ikke skulle blive anseet til vedbørlig straf, saavelsom, efterdi 
Stiftskriveren Sr: Hvid, paa Enkens Trine Blixes vegne paa Sommertinget afv: aar har giort sin 
irettesættelse over Jørgen Pedersen, Peder Jørgens: og Lars Danielsen at blive straffet for deres 
seendrægtighed og ufliid i at Redde de kuldseglede; saa er paa Justitiens vegne til hævn over dem 
for deres forseelse og til Public exempel for andre at efterkommme Christenpligt i saadanne 
ulykkelige hendelser, saaledes Dømt og afsagt at aftiene det er no som her for Retten paa afv: 1746 
aars Sommerting af den indstevnte Jørgen Pedersens meeget vitløftige tale og forklaring beviist, at 
di saae Sal: Frederik Heggelund med sine tvende

58.

sønner uden for hans gaard paa Søen at være kuldseglet og at de har taget det temmel: længe i 
betænkning førend de har faret udpaa Søen, de kuldseglede og i døds angest bestedde mennesker at 
redde, i det den ene af dem som paa landet stod, har sagt og meent at de vare kuldseglede, og den 



anden af dem har sagt at de ikke kuldseglede, men meente at have strikket Segl og roede, hvilket de 
som melter at have tilstaat for Retten, saa man deraf klarlig kand fornemme at de har gaaet i beraad 
enten de skulle fare ud at see om saadan ulykke var skeed eller ikke; dernest er det og beviist af 
Peder Jørgensens tilstaaelse, at de biede paa Lars Danielsen saalænge til hand havde været gangen i 
Jørgen Pedersens stue for at drage støvler paa beenene førend der foer ud paa Søen at Redde de 
kuldseglede;

Iligemaade har og Jørgen Pedersen under examinationen tilstaaet at hand og selv gik op i sit kiøken 
for at klæde sine støvler paa sig førend hand foer ud med Lars Danielsen og sin søn Peder 
Jørgensen, thi kand og deraf fornemmes deres seendrægtighed i saadan ulykkelig hendelse som 
udfordrer allerstørste fyrrighed og snarhed som et menneske i dødsfare fornødiger, i den sted at 
Jørgen og Peder burde strax, da de begynte at tvile om denne ulykke at være skeed, og uden at have 
biet paa Lars Danielsen og uden at give sig saa lang tiid at klæde Søe Støvler paa, at fare strax ud at 
erfare om denne ulykke var skeed eller ikke, og da selv at Redde de kuldseglede mennesker, om det 
end skulle have skeed med nogen Livs vare, og det uden nogen Raadslag og betænkning. hvad sag 
deres sagnede er angaaende, nemlig at de ikke strax kunde fare af Landet, uden de fik Lars 
Danielsen med, og at de endelig maatte give sig tiid at drage i Søe Støvler, formeedelst det var hort 
vejer, da kand denne deeres proposition ikke befrie dennem, saasom de selv har tilstaaet at vinden 
stoed af landet, og ulykkken skeede strax ved landet, saa at det er nok beviisligt at Søe ? baareen 
ikke har hindret dennem at de jo kunde have faret ud paa Søen selv anden efter en fornuftig 
slutning, saa og, uden at hæfte sig saa længe med at klæde Søe støvler paa, saa det som meldt er, 
øyensynlig, har været deres pure seendrægtighed. Og enskiøndt enhveer af de Sagsøgte

59.

personer i anledning af lovens 6 bogs 6 Cap: 13 art:, saavelsom Ditto bogs 8 Cap: 7 art: vel kunde 
have været dømt til fuld mandebord 27 rd, efterdi de ikke har forekommet denne ulykke; saa dog, 
efterdi man ikke kand troe at deres forsætt har været saa ugudelig at de jo har villet Redde de borte 
blevne mennesker, men kand sluttes at ikke mindre langhed og forvirrelse end dovenhed har 
forvoldet deres seendrægtighed; saa i den henseende limiteris de fra saa stoer straf, men for deres 
forseelse, saa og for at overbeviese deres Samvittighed at de har giort ilde, bør de at afsohne deres 
Misgierning hver af dem med 4 rd foruden Sagens omkostning, som de til den afdøede friderik 
Mikkelsens arvinger inden 15 dager efter denne doms lovlige forkyndelse bør at betale, eller i 
mangl af bøederne at atraffes enten paa Vand og brød i 8te dage, eller at staae i halsjernet ved 
Carlsøe kirke en Søndag, en time for og en time efter prædikens forretning der samme steds. 
Fogden havde til dette ting ladet indstevne endeel bønder som har funden en hval paa Andammen 
for nogen tiid siden, for at fralegge sig den tredie deel som de af samme hval for deres arbeide haver
bekommet, da de derimod skal blive gotgiort arbeidsløn for deres umage, persohnerne blev for 
Retten fremkaldet og da forklarede at de vare 16 mand i alt som skar paa hvalen og deraf bekom 
105 huner Spæk, deraf de tog tredie parten, for deres umage som var 35 huner spæk, af disse 35 st?:
Spæk bekom de 2 1/2 tdr: tran, som blev solt i Bergen for 18 rd: 4 mk: 8 sk:, derfra afgaar fragt og 
Consumption a' tønden 3 mk: er 1 rd: 1 mk: 8 sk:, nok 2 1/2 Eege tønde som de kiøbte at føre tranen
til Bergen udi, a' 4 mk: 8 sk:. er 1 rd: 5 mk: 4 sk: Bliver saa beholden af tranens verdi 15 rd: 3 mk: 
12 sk: derimod paastaaer de bemelte 16 mand for 3 dags arbeide med afspekning paa hvalen a' pro 
persona 3 mk: er i alt 24 rd:, som de formoeder ikke at blive dennem nægtet for saadant uhumsk og 
slemt arbeid, saasom baade

60.

klæderne af saadant arbeide opraadner, saa og deraf kand faae svaghed. efter denne deres forklaring 
kommer dennem tilgoede 8 rd: omtrent som de formoede endnu at blive gotgiort. anden og 
sandfærdigere forklaring kunde de ikke derom giøre, enten man vilde paastaae Ed af dem eller ikke.
Fogden fremkaldede endel som har været til fields med Grændse Commisharierne, og betalte dem 
deres penger, hvor over en beregning blev forfattet og af Retten attesteret. Karel anders: lod læse sin
bøxelsedel paa Svartnes, skyldende 1 pund, til tugthuuset betalt 8 sk: Anders anders: lod læse sin 



bøxelsedel paa Tennes, skyldende 18 mk:, til tugthuuset bet: 6 sk:. disse fæste breve er udstæd af 
Ombudsmanden Sr: Hvid. Trundhiems borger konen Madame Helmer Buschmans, fremkom for 
Retten og begierede at maatte fra Retten medeeles en tingattest om hvor mange øde borgerlejer der 
findes her i tingstedet? hvorpaa nogle gamle folk iblandt almuen svarede: at paa efterskrevne steder 
har været borgerlejer i gammel tiid, nemlig i strømmen, som har været sidst befaret af Tygge 
Christensen, som endnu lever og er Klokker i Senjen, paa Sandnes har været er leje, befaret af Peder
Svends: i Finkraagen sagde de og at have været et borgerleje men hvem dette leje har befaret kunde 
de ei vide, siden det er saa mange aar siden og paa Rensvold er ej længesiden at der var borgerleje, 
som befaredes af Stephen thomasen, fleere kunde de ej mindes, disse borgerlejerne er nu øde og 
ubebygt. Bemelte Madame Buschman spurde dem om ikke de opnævnte øde lejer ere alle norden 
for Bentzjorden beliggende? hvorpaa svarede at de alle ere norden for Bentzjorden beliggende. Nok
tilspurt, om de kunde vide at de borgere, som i forrige tid har befaret de nu ødeliggende lejer, har 
holdet sig i deres egne districter eller om de har faret hist og her om hinanden? svarede: at de veed 
og kand mindes at de har faret vit og bret i flæng om hinanden; herom begierede hun udtag. Joen 
Joens: Steigervigen har nu i disse dager funden en liden hval i Steigervigen 7 1/2 faun lang, som nu 
blev opbuden til de høystbydende, hvo vit Kongens halve deel angaar, Peder Figenskov blev dertil 
den høystbydende til 16 mk: fogden opbød Kongens hval rettighed, men ingen bød meere end

61.

de tvende mends lensmand Daniel Hans:, Peder Figenskov og Hans Jul Figenskov som holt 
sammen om dette bud og bød 20 rd: for Kongens hval Rettighed her i fogderiet og at samme deres 
bud staar fast i 3 aar, da de hver aar svarer Kongen 20 rd. ? Fogden spurde inden Retten om de 
sammme poster, som paa Rotsund tinget blev omspurt, hvor efterdi sædvanlige tingsvidner blev 
udstæd. Derefter blev tvende gange paaraabt om nogen havde meere ved Retten at bestille? men 
ingen fremkom som havde meere for Retten at sige, hvorpaa tinget blev ophævet.?

Justisprotokoll Helgøy 1748
78. 

Dend 5te Junij 1748 blev holdet Sommerting paa Elvevold med Helgøe Tinglavs almue, hvor 
Retten blev administreret af mig Sorenskriver Thomasøn tilligemed efterskrevne Eedsvorne 
Laugrettesmend, neml: Hans Sørensen bakkeby, Niels Endresen ytter Laxnes, Samuel Samuelsen 
Polden, Anders Eriksen Skibotten, Hendrik Rynildsenn Tønsnes i steden for Torlev Eriksen 
tønsvigen, Hans Hansen Ravnefiorden, Jørgen Jørgensen Helgøen, Henning Falk Grundfiorden var 
ikke tilstæde ej heller nogen paa hans vegne. Ved Retten var og tilstæde Kongl: Mts: Fogd Sr: M: 
Ursin; efter at Retten var satt blev de breve og

79.

og Documenter for Retten oplæst, som paa Rotsund ting fol: 33, er Specificeret,

angaaende den Repartition som er af amtmanden giort over Nordlands amts almue, at betale de 
omkostinger som paa Tyven Hendrik Jacobsen af fogden Petter Brok Angel er anvendt, hvor om 
Velbt: amtmandens Ligning blev herfor Retten oplæst, Datt: 4 april = 1748, (da almuen hørte dette 
blev de noget utaalmodige over disse omkostninger som skulle betales af dennem, efterdj det er 
bekiendt at den ommelte Tyv Hendrik Jacobsen, er nogle gange af arresten paa Helgeland, undvigt, 
bad derfor fogden at hand ville være af den godhed og forskaane dennem dette aar, intil de har giort 
underdanig forspørgelse til høye øvrighed om ikke udi denne paaleg kunde blive giort nogen afslag,
thi de var i den formeening at den omkostning som er giort paa Tyvens forflegning siden hands 
undrømmelse af arresten, maatte komme paa dennem selv at erstatte som har været aarsage i hans 
udrømmelse af arresten tvende gange, som er en aarsage i tyvens Længshensiddelse)? NB dend 
Laugrettesmand Henning falk, som foran meldes, ikke var tilstæde, var nu ved Rettens betiening. 



Efter at leedingen var lignet paa almuen og Skatte oppebørselen var forrettet, blev igien i dag den 
7de Junii tinget satt for at afhandle de Sager som kand forefalde.

Trundhiems borgerne Niels andersen Moursund, Anders Moursund og Hans Petter Giæver, giorde 
skriftlig begiering til Sorensk: at hand inden Retten ville tilspørge Laugrettet og almuen, om nogen 
kunde vidne dennem over at de har givet mindre disse trende aaringer 1746, 47 og 1748, for en vog 
fisk end 3 mk: og om de ikke

80.

saa mange som de har kiøbt fisk hos har givet ud aaret 1746 for en vog Rundfisk 2 mk: 8 sk: og for 
en v: Raadskier 2 mk: 4 sk:, pro 1747 gae de naar den var god; men udi dette aar 1748 har de givet 
for en vog Raadskier 2 mk: 8 sk: og for en vog Rundfisk = 3 mk. Dette bejorde laugrettet og nogle 
af almuen som var nærværende. Nok giorde borgerne qvastion til almuen, om nogen kunde sige 
dennem paa, at naar nogen mand er død og udlæg paa Skifte er giort til borgerne for deres fordring 
efter dend afdøde, om de da har krævet deres gield hos dend som har kundet komme efter dend 
afdøde enten i ægteskab eller til den samme gaard, som den afdøde har paa boet, uden saa er at 
eftermanden har indgaaet at svare sin formands Gield imod at hand har indgaaet at beholde det 
udlæg som er skeed til borgerne efter dend afdøde, naar eftermanden samme udlæg kand have haft 
fornøden til sit fornøden brug? derpaa svarede Laugrettet og almuen at de ej veed saadant er begaaet
af borgerne; herom begierede borgerne Tings vidne.

Jacob Winter, boende i Reisen, havde til dette ting ladet ind? Citere en Person ved Navn Jens ols: 
som tilholder her i Langesund, formeedelst bemelte Jens olsen skal have talt nogle ord om Jakob 
Winters Koenes Søster, Rebekke Jørgensd:, som skal anrøre hendes ære og goede Navn, dend 
indstevnte Jens olsen mødte ikke, efter at hand var paaraabt, ej heller nogen paa hans vegne, paa 
Winters vegne mødte hans Svoger Daniel Hansen Hveding, som fordrede Sagen i Rette og begirede 
at Stevne vidnerne maatte afhiemle Stevnemaalet, thi fremkom Søren Hans: Hegelund og hans Søn 
Lars Sørens: Heggelund og afhiemlede Stevnemaalet saaledes at de har Stevnet Jens olsen til dette 
ting og for denne Sag, samt at anhøre vidne, Hveding begierede at, som tvende vidne var
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indstevnet til at vidne i denne Sag, nemlig Torlev Eriks: Skulgammen og Erik Eilersen, huesmd. her
i Langesund maatte tages i Eed og forhøres om hvad de veed om denne Sag; Det ene vidne Torlev 
Eriks: var ikke tilstæde, men det andet vidne Erik fremkom for Retten og erbød sig at sige sin 
sandhed om hvad hand veed i Sagen; Derpaa blev først Eeden for hannem af lov ? bogen oplæst og 
formanet at ikke vige fra sandhed. Efter at Erik Eilersen havde aflagt Eeden med oprægte fingre, 
sagde hand at hand havde hørt at Jens ols: sagde/: da hand afv: Sommer var med Jend olsen Sør i 
Reisen hos Jakob winter et ærinde, da de var forne derfra, var de i Rasmus Rasmusens Huus paa 
Hemmingsjorden:/ at hand havde haft med Rebekke Jørgensdatter saa meeget at bestille som en 
Mand med sin ægte Koene. vidnet blev af mig tilspurt om hand har hørt noget viidere tale om 
Rebekke af Jens olsen? hvorpaa hand svarede Nej. viidere spurde Hveeding ikke vidnet om, men 
begierede at det andet vidne maatte blive paalagt at møede til en anden tiid at vidne sin sandhed. 
Efter at dette var forhandlet, blev tagen Ting ? attest om de samme poster som paa Rotsunds ting. 
Daniel Hans: Hveding leverede inden Retten 14 rdr: i penge som skulle være af en Hval forhen 
funden i Fladvæhr afv: aar = 1746, hvilken udkommende tran bemelte Hveding har leveret penge 
for nemlig de ommelte 14 rdr:, og annammede fogdens fuldmægtig Sr: Hiort dennem til leverantze 
til vedkommende. ?

Fogden spurde inden Retten, de mend som har funden den Hval i Fladvæhr 1745, om barderne og 
Kiekerne er kommen til nogen nøtte deraf? hvor paa lensmanden Daniel Hansen, som havde 
afspækket denne Hval, forklarede; at der var ingen barder i hvalen, og kiækerne var adskilt og borte
fra Hvalen førend de fandt dend.

Fogden frem kaldet de Mend som haver
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fundet den wiin 1745, som blev solt paa Wang, og tilspurde denem om de ikke er gotgiort 
biergerløn af samme wiin med = 2 rdr: 64 sk:, om fustagien var af nogen værdi, herpaa tilstoed 
biergerne at de har bekommet deres biergerpart, og de bevidnede og at fustagien ikke var af nogen 
værdi.

Fogden lod tilspørge Kongens bønder her i Tinglavet, om de har betalt nogen Arbejdspenger til 
Fogden? svarede Nej.

Nok spurde fogden, om Oxevigen i Løngen, udi de aaringer ? 1745; 1746, og 1746, samt 1748, har 
været beboet af finner eller Qvæner; svared, af finner.

Om KilEngs LaxeElv i Løngen har været brugt af nogen, svaredes Nej. Om alt forestaaende bekom 
fogden Ting ? attester.

Derefter blev paaraabt om nogen havde noget ved Retten at bestille, men som ingen indfandt sig, 
blev Tinget ophævet. ?

Justisprotokoll Helgøy 1749
95.

Dend = 3die Junii 1749 nestefter blev paa Elvevold holdet almindelig Sommer og ledingsbergs ting 
med Helgøe Tinglavs almue, Retten blev administreret af mig Sorenskriver Thomæsøn
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tilligemed de samme Eedsvorne LaugRettesmend som betiente Retten afv: aar 1748, see fol. 40. 
Ved Retten var og tilstæde Kongel: Mayts: Foged Sr: Jørgen Wang. efter at Tinget var sat, blev først
leedingen og andre skatter lignet paa almuen, derefter blev skatte opebørselen forrettet. Dend 5 ditto
nest efter blev Tinget igien satt, og som da almuen var kommen allesammen tilstæde, blev de 
samme forordninger oplæst, hvorom er indførdt paa fol. 46. nok blev forkyndt efter ? skrevne af 
Provsten Herr Junghans udstædde fæstebreve, neml: til Povel Larsen 2 pund i Laugvold, til 
tugthuuset 8 sk.

Til Even Andersen 1/2 vog i Andammen, til huuset 4 sk.

Til Anders Larsen 18 mk. i Sør Kaarvig, til tugthuuset 6 sk.

Til Haagen Gautesen 8 mk. i Kallesletten, som ole Andersen forhen beboet.

Til Søren Jakobsen paa 2 p 15 mk i Engvigen, til tugthuuset 6 sk.

Til Tarald Eriksen paa Skiulgammen, skyldende 2 pund. bet. 8 sk til tugthuset.

af ombudsmanden paa Baronens Gods M: Hvid, udstæd en bøxelsedel til Erik Lork paa 2 pd 6 mk i 
Svensby, til tugth: 8 sk.

Til Erik Gabrielsen paa 6 mk i Nord Lenangen, til tugthuuset 4 sk. endnu blev Kundgiort 
efterskrevne af Herr Henning Junghans udstædde bøxelbreve: Til Hans Tostens: paa Skougsfiorden, 
skyldende 1 vogs Landskyld. til tugthuuset 8 sk. af Sorensk: Kiergaard i Senjen udstædt fæste 
breve, blev Publiceret følgende fæstebreve:

Til Anders Hans: paa 1 p 6 mk i WanderEide, til huuset levert 6 sk.

Til Jens bærsvendsen paa 1 p 6 mk i WanderEide, til tugth: 4 sk.

Til Hans Peders: paa 2 pd 12 mk i Toersvog, til huuset leveret 6 sk.

Til Abel Joens: paa 1 pd 21 mk i ytter Hamer. til tugthuuset 6 sk.



Til Lars Hans: Grønbek paa den øe Spinnen, skyldende 1 vog. til tugthuuset intet kand erlegge. Til 
Anders Gunders: paa 2 p 12 mk i Skorøen, til tugth: 6 sk. Nok end ditto af Baronens ombudsmand 
udstæd til Christen Peders: paa 18 mk i Sør Eide. til tugthuuset 6 sk. Til Morten Hans: Heggelund 
paa 12 mk udi Svendsby, til tugthuuset 8 sk. af Jørgen Kiergaard udstæd et fæstebrev til Mikkel 
Mortens: paa 2 1/2 pd i Cammen, Til Arne Mikkelsen paa 2 p: 12 mk i Toersvog, til tugthuuset 6 sk.
Trundhiems borgeren Anders Moursunds Hustru fremkom for Retten at tilspørge tilstædeværende 
almue og LaugRette, efterfølgende Spørsmaal, og deres Giensvar begierede hvorpaa maatte 
erholdes et Lovskikket Tingsvidne. 1) tilspurt, om nogen af almuen har vært foruden undsætning 
begierende af Korn vahre og deslige, for saavit deres lejes destreict vedkommer,
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for billig Priis og uden Contant betaling, strax at erlegge, herpaa svarede almuen saa mange som 
vare nærværende at de ikke har begiert noget, og nogle arbesfolk sagde at have begiert og have det 
og bekommet.

2) om nogen af deres Kræmmer lejes almue, som har handlet og kiøbt af dem, kand i sandhed sige 
at vare skeed for nærmelse i Maal og Vægt? svarede at ingen beskylder dem for noget af dem som 
nu var ved Retten nærværende.

3) og endelig om Moursund ved omreisen i deres Kræmmerlejes ? district, for at indkræve hvad 
som de har tilgoede hos almuen for Crediterede vahre og undsetning, har imidlertid paabragt 
almuen brendevin eller unøttige Kramvahre, meer end almuen selv af egen fri ville tilkiøbe sig? 
svarede: at de som være nærværende, at de ikke har nød dennem noget paa viedre end de af deres 
egen villie har kiøbt.

4) om den trængende almue ikke haver faaet undsætninger med Penge til at betale deres Skatter og 
Contrib: paa tingene, saavelsom og baade paa Lejet og ellers ud i destrictet? de som være 
nærværende svarede at de har faaet penge til deres Skatter hos dennem, endel, baade paa Tinget og 
ellers i destrictet, uden nogen Pantsettelse.

5) om nogen af de folk som aarlig har handlet med Moursund, da af hans Handel er bleven forarmet
og kommen i yderst armod for hans ulovl: handelskyld? endel som være tilstæde svarede nej. endel:
for det 6te om de vahre borgerne med sig bringer ikke ere landet tienlig og nøttig? svarede ja at det 
er dem til nøtte. Een finne tøs ved Naun Kirsten Nielsdr: var indstevnet for lejermaal, tøsen mødte 
og svarede. ombudsmanden og Sags: Sr: Hvid spurde hende naar hun har føed det u?ægtebarn som 
hun er indstevnet for? svarede at fredagen før Pintze 1748. spurt hende om hun

98.

forstaaen Skrift? svarede Herr Molde som nærværende, at hun blev Public absolveret i Carlsøe 
Kirke den 1 Juli Mandag da der var tieneste i Kirken, afv: aar 1748. hvem hun udlagde til 
barnefader? da svarede Herr Molde: Peder Niels: Lodvig i Ulsfiorden. Sags: spurde tøsen naar hun 
har haft samqvem med denne Peder Nielsen Lodvig? svarede: den tid som Grændse officerne foer 
tilbage fra fieldet Høsten nest tilforn, og de var i fornskab med dem, og de gik frem med 
Skougnesbugten i ulsfiorden. og at hand hafde samqvem med hende en 14 dage eller 3 uger derefter
i en Høelade hos hendes fader Niels Larsen i Stor Skognesbugten eller Siursnes. og enda en gang 
siden ved Mecheli tider paa samme gaard i en fiøs. Drængen mødte og for Retten og nægtede at 
ikke have haft med hende at bestille, men efter nøye examen tilstoed hand dog at hand kunde ikke 
sige sig fri for hende den gang som hun bekiender i fiøsen før Meheli, saa hand ikke er ganske fri 
for hende. tøsen blev tilspsurt om hun har haft samqvem med nogen anden MandsPerson? svarede 
aldeeles Nej. Peder Nielsen omspurt om hand ikke vil ægte hende? Svarede Nej. Sags: paastoed 
Dom over dennem begge til bødernes betalning efter loven eller Straf paa Kroppen. i Morgen tiilig 
vil Sorensk: slutte Sagen med afsigt. Enken Margaretha Andersdr. Selnes i Balsfiorden havde til 
dette Ting ladet indstevne Kield Hansen, Ahlet Hansdr: og Maren Hansdr:, Holmeslet for noget som
de haver skrevet om hende til Tarald Eriksen Skulgammmen som hendes ære og goede Rygte 
angaar, den indstevnte Kield mødte ikke, Stevningsmenderne Niels olsen og Niels Nielsen 



Tommesjord fremkom for Retten og sagde at have Lovl: Stevnet bemelte Personer, for en 3 uger 
siden, den ene af indstevnte Qvindfolket mødte men de andre mødte ikke, men maa forelegges, som
Citantindens fader Anders Ols: Selnes for Retten begierde. thi bliver de samtl: tvende udeblevne 
Personer forelagt til næste ting at møede uden vider Stevnemaal at svare til Sagen, uden vieder 
Stevnemaal.

Josep Lars: i Løngen havde til denne Rett indstevnet

thomas Guttorms: Karrenes for hand ulovlig har taget hans baad som stoed under Eide hos Niels 
Johannes:, og Rest paa samme, den indstevnte mødte ikke, Stevningsmender Petter Østberg og 
Samuel Pollen Stevnings ?
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mend, som nok tilstaar Stevnemaalets Lovlighed, thi bliver dend indstevnte thomas Guttorms: 
forelagt at møede til nesteting, eller have skade for udeblivelse. Fogden Sr: Wang fremlagde i 
Retten en af de tvende her i Tinglavet boesiddende hussicante Mænd Sr: Daniel Hansen Hveding, 
Peder Figenschov og Hans Figenschov, udgivne Caution for velbet: Herr Fogden, paa 600 rd:, ifald 
hand noget til Hans Mts: Casse skulde skyldig blive, samme udgivne Caution blev læst inden Retten
og af mig paateignet, er datt: her paa Elvevold dend 5te Junj 1749. angaaende den Sag som er 
forhandlet paa fol: 41, Jens olsen og Rebekke Jørgensdr: imellem, formedelst hand har lederet 
hendes ære med nogen utilbørlig paasagn, da er nu Parterne bleven forligte, saaledes at Jens Ols: 
Erklærer benevnte Rebekke Jørgensdr: for en ærlig Piige og at hand har Løyet paa hende; hans 
Erklæring Skriftl: blev fremlagt i Rette, datt: 5 Junj 1749, underskreven af ham, og til vitterlighed 
underskreven af Daniel Hansen Hveding og Peder Figenschov, at det er Jens olsens egen haand. udi 
samme Skriftl: Erklæring igien tager hand sine, hendes ære anrørende, udtalte ord, og derimod 
kiender hende for en ærlig og brav Piige, som hand ingen føye eller anledning haver haft til at 
blamere. Lars Nielsen Rebbenes førte med sig her til tinget et fustagie med Rød vin, som hand fandt
paa Hertzøen samme dag hand vilde fare her til tinget, Viinen blev af fogden opbuden til auction til 
de Høst bydende, og befandtes at være ved udtapning 3 1/2 Anker slet og tynd viin. Den blev 
Vurderit af Morten Hans: Heggelund og Hans Sørens: Heggelund for 2 rdr: Ankeren efter deres 
skiønsomhed, eftersom den befindes ganske slet og daaven. Ankren blev opbuden for 2 rdr:, men 
ingen bøed, den blev indsatt for 1 rdr: 3 mk:, endelig blev den ved auctions bud ophøyet saa at 
Uldrik Kyhn blev den høystbydende til 2 rd: 2 mk: 2 sk: for en Anker. Peder Figenschov kiøbte den 
anden anker for 2 rdr: 2 mk: 8 sk. Den tredie anker kiøbte Stiftskriveren M: Hvid for 2 rdr: 1 mk. 
finderen
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Lars Nielsen bekom den tredie part af Viinens beløb om hannem inden Retten af Fogden blev levert 
= 2 rd 1 mk 14 sk. Peder Figenskov sagde at hans folk for nogle dager siden haver funden paa Søen 
1 tønde Ruslansk tiære, samme er befunden med temmelig deel vand udi, altsaa blev finderen selv 
den høystbydende dertil for 1 rdr 3 mk deraf bekom hand selv 3 mk udi biergeløn, som hannem 
inden Retten blev tilbage leverit. Nok betalte Fogden Peder amunds: 1 mk 8 sk for hans arbejde og 
umage med at føre den Røede viin til tinget med finderen Lars Niels: Nok blev tinglyst en 
bøxelsedel, af Sorensk: Kiergaard udsted til Hans Christens: paa 1 w 18 mk i ytter Hamre. til 
tugthuuset 6 sk. Til Laugrettsmend for tilkommende aar blev opnævnt Amund Larsen Stoer Engen, 
Miels Mikkelsen Hatten, Andor Jørgens: giivigen, Peder Einersen Skougnes. Joen Joensen 
Steigervigen, Elias Mikkelsen Helgøen, Anders Andersen tennes og Mathias Povelsen lannes. Paa 
det borgerne af Trundhiem som handler om Sommeren her i landet, ikke skal Roese sig af at de 
allene fournerer heele landet med livs ophold, da fremstoed for Retten, i anledning af forestaaende 
Poster som borgerne begierte Tingsvidner om, Sr: Daniel Hansen Hveding, Peder Figenschov, Hans 
Figenschov, Morten Hansen Hegelund, og Søren Hansen Heggelund, som bruger handling i dette 
Tingsted, og forklarede at de hver af dem fournerer en temmel: deel af almuen af de fattige, med 
fornøden livs ophold som ingen handling eller Credit har i Kiøbsteder og Hans Figenskov sagde at 
føre til landet i deres Jægter hver aar omtrent 500 tønde med mahlet og umahlet gods, foruden malt 



og Salt og andre nødvendige vahre, som de selv udborge til dette tingsteds indbyggere, derdi er og 
Morten Heggelund Intresseret. Søren Heggelund sagde at tage hver aar i Bergen 6 Læster Meel 
foruden umahlet godz som hand alleene fournerer finnerne med samt andre som trænger, det samme
sagde og

Daniel Hansen, Peder Figenskov sagde at have udeelet dette aar her paa tinget til fattige folk til 
deres Skatter og landskyld samt andre udgifter her paa tinget over 11 rdr. Hans Figenskov ligesaa.
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over 70 rd, Daniel Hans: og Søren Hans: sagde og at have giort det samme, hvilket de alle sammen 
vil viise Reigning paa naar paaædskes. forestaaende Personer paastaar og at om ingen borgere var 
til, da blev Landet alligevel ved magt, anføres og at ingen borgerlejer er i dette tingsted. og at 
Landet kand blive ved magt, som melt er, uden borgernes hielp det bekræftede Laugrettesmendene. 
Nok blev solt 1/2 anker af samme Røede wiin som Stiftskriver Sr Hvid blev høystbydende, til 1 
rdr:, fustagien blev opbuden og solt for 24 sk. finderen bemkom 2 mk igien af den ene 1 rdr.

angaaende de tvende finner som nu er examineret foran, for lejermaal, da er de indfunden sig med 
deres lejermaals bøeders betaling her inden Retten saa at Sagsøgeren er forligt med dennem og har 
ingen viidere paastand imod dem. Viidere blev udraabt iblandt almuen om nogen havde noget 
viidere ved Retten at bestille, men som ingen indfandt sig, blev Tinget for denne gang ophævet. ?

Justisprotokoll Helgøy 1750
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Ao 1750 dend 26de May nestefter blev paa gaarden Elvevold holden almindelig Sommer og 
leedingsbergs ting med Helgøe tinglavs almue. Retten blev administreret af mig Sorenskriver 
Thomæsøn tilligemed efterskrevne Eedssvorne Laugrettes mend, neml: amund Lars: Stoer Engen, 
Niels Mikkels: Hatten, Andor
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Jørgen Giivigen, Peder Einersen Skougnes, Joen Joens: Steigervigen, Elias Mikkelsen Heløen, 
Anders Anders: tennes og Mathias Povels: Langenes. Ved Retten var og nærværende Kongl: May'ts:
Foeged Sr Jørgen Wang. Efter at Retten var satt, blev for tilstædeværende almue oplæst de Kongel: 
Forordninger, som paa fol: 53 ere antegnede. derefter blev leedingen Lignet paa almuen, efter at 
Leedingen var lagt, fremkom Joen Joens: Steigervigen med 2 voger Vrag ? Jerne for Retten som 
blev solt, den ene vog til Daniel Hans: for 8 sk og den anden til Elias Mikkelsen for 4 mk 8 sk. i 
samme anledning blev efterspurt om meere vrag, eller driv ? hval, men intet deraf er funden, uden 
noget Røed vin, som herefter skal ommeldes. Fogden spurde Laugrettet og almuen, om nogen af 
almuen eller indbyggerne her i tinglavet, befindes at omRejse i bøndernes Gaarde med Kramvahre 
eller andre uøttige Ting at Sælge til den gemeene almue, hertil blev svaret, at ingen saadanne 
befindes. ?

derefter blev Skatte oppebørselen forrettet. Dend 28 ditto nestefter blev Retten igien satt for at fore 
tage hvad Viidere som ved Retten fore falder.

For Retten blev Publiceret nogle bøxelsedler af Baronens ombudsmand Sr M: Hvid udsted, nemlig 
til ole Jens: paa 18 mk i Sletnes, til tugthuuset 6 sk.

til Anders Andersen Heggelund paa 9 mk i Bratrein. til tugthuuset 6 sk. Til Hans Hendrik Olsen 
paa ?? i bemelte Bratrein, til tugthuuset 6 sk. Til Herr Hans Molde paa 2 pund i Reinsvold, til 
tugthuuset 8 sk. Nok en ditto af Herr Henning Junghans udsted til Kield olsen paa en part i Selnes, 
til tugth: 6 sk. Efter de her handlende borgeres begier blev Publiceret en af amtmanden udgivne

Resolution paa bemelte borgeres andragende, angaaende hvorledes de herefter maa have frihed at 



aflegge tienden af den fisk de sig tilforhandler
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her i landet paa bemelte Resolution, befandt sig en af tiende partitipanterne Stiftsk: Hvid beføyet at 
svare som herefter skal indføres. Trundhiemsborgeren Giævers svarede hertil, at hand ville varsle 
tiende tagerne for hver Reise til fiordene i sør, dem da enten Personligen selv, eller beskikke 
fuldmægtiger, da at være tilstæde udi fiordene, at selv tage tienden, og da at indlegge samme hos 
visse folk, at almuen siden maatte føre tienden til tien ? tagerne som de i følge forordningen er 
pligtige til, og ikke at paabyrde borgerne dermed, da Giævers meente, Herr amtmands Resolution, 
der i følge, at borgerne ej kand være pligtige at føre tienden til deres borgerleje, saasom samme 
tiende forordningens meening hensigter til de aulende, men ej til en kiøbende, og hvad sig angaar 
den fisk som borgerne kiøber paa leedings bergerne, tilstaar borgerne at levere tienden til 
Lensmanden og tvænde mends nærværelse, førend de Rejse fra tingstedet, af samme kiøbte fisk, 
paadet tiendetagerne derved ej skal liide skade, tilbøed sig desuden at tage tienden over alt naar 
partitipanterne vil erstatte dem deres umage. ombudsmanden Hvid, som fuldmægtig paa Baronens 
veigne, som ejer af Konge tienden, svarede: foruden at Resservere sig til det tilforne givne svar paa 
amtmandens Resolution, svares tenst? paa denne sidst Giævers propotition, at man ej indlader sig i 
saadan vitløftighed, mens simpel holder sig efter den Kongl: forordning om tiendens oppebørsel af 
1710, og efterdi de goede Mend som haver underskrevet menorialen, ??? Niels Anders: Moursund 
og Hans Petter Gievers, ere selv Skippere og fører deres Jægt, saa holder de tvende berettigede til
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dennem alleene efter forordningen, med formoedning de allerunderd: holder sig den efterretlig. og 
hvad den betalling Mon Herr Giævers paastaar, for tiendens oppebørsels, angaar, finder man sig ej 
meere pligtige til, end forordningen tilholder. Giævers svarede at han finder sig vel beføyet til at 
annamme og veje tienden af bunden i mends nærværelse, og da at levere den til boefaste mend, men
imodstaar at føre den til sit borgerleje, saasom bonden her over alt ej fører sin fisk til borgerlejet at 
forhandle, men borgerne maa selv ved deres omReise til bøndernes gaarde kiøbe fisken, altsaa 
finder de sig ej pligtig at igiensette sin egen fisk, og at føre tienden til deres leje. Hvid svarede at 
hand forlanger ingen tiende af meere end af den fisk som skibes i borgernes Jægter, paa den tid, 
hvori man betragter dennem saasom skippere, der bør efter forordningen levere tienden af hvad som
indskibes, ald anden vitløftighed forbiegaaes, og man holder sig simpel allene efter forordningen. 
Lars olsen Skiebotten havde til dette ting ladet indstevne sin Grande Anders Eriksen, formedelst 
hand skal have skieldet hannem for en Mandraber, begge Personer mødte for Retten, hvorda den 
stevnte Anders Eriks: blev tilspurdt om hand er lovl: stevnet til dette Ting? svarede ja. spurdt 
hannem hvad hand svarer til det som hand er stevnet for? hand svarede: at hand ej anderleedes har 
sagt end at hand neml: Lars har saa nær slaget en mand i hiel, i sit eget huus, samme mand heder 
Jakob Nysted. samme Nysted ? Jakob var ej her, men en af Laugrettes menderne sagde, neml: Niels 
Mikkels: at hand har hørt det af bemt: (bemelte) Jakob Nysted, at hand sagde at være ilde slagen af 
bemt: Lars olsen, og anderleedes har bemte: Anders ikke beskyldt Lars ols: og anderleedes har ej 
Sagsøgeren Lars kundet beviise den stevnte anders over, hvorfore denne Sag blev afviist paa Lars 
olsens bekostning som en

unøttig Sag, og ej at føre sig i viidre omkostning. Fogden spurde inden Retten Laugrettet og almuen
om nogen Hvale og Vrag, som forhen melt er, Hvaler er ei funden, mens af for? skrevne Vragviin
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er funden her i Tinglavet neml: Peder thomasen og thomas Pedersen Daafiorden har funden noget 
Røed vin paa et fustagie omtrent paa 3 1/2 anker, blev solt til Hans Christens: som Høystbydende til
4 rdr: 3 mk; en fustagie, funden af opsidderne i Toersvog, omtrent paa 2 ankre, blev solt til 
Stiftskriver M: Hvid som Høystbydende for 3 rdr: 4 mk; Nok en fustagie funden af Joen Joens: 
Steigervigen, omtrent 2 anker: solt til Hans Figenskov, som Høystbydende, for 4 rdr: 3 mk. 1 dito, 
funden af opsidderne i Toersvog, kiøbt af Niels Cardin som Høystbydende, for 2 rdr: 1 mk; er 



omtrent 1 anker. endnu en slump, funden af Hans Abrahams: som beroer til vider, saasom den ej 
blev solt, en tønde tiære, funden af opsidderne paa Rebbenes, dertil blev Peder Figenskov 
høystbydende til 2 rdr: 2 mk. af alt foreskrevne Vraggods bekom vedkommende findere inden 
Retten af Fogden rigtig deres tredie deel af hvad som det blev solt fore, Viinen angaaende, da kunde
man ej udbringe den til høyere pris end melt er, formedelst det er en slet og tynd viin, og efter 
formodning haver længe ligget i Søen. foromm: Viin, funden af Hans Abrahams:, blev nu solt til 
Niels Cardin for 2 rdr: 4 mk 4 sk. deraf bekom finderen den 3die deel i biergeløn. ?

Anders ottesen børlum, fremlagde i Retten, sin bøxelsedel til tinglysning, udstæd af ombudsmanden
M: Hvid, paa 1 pd 18 mk i Bensnes, til tugthuuset leveret = 8 sk. Det Svar som paa forrige side 
meldes at være givet af tiende ? partisiparter Sr: M: Hvid, paa amtmand Schelderups Trundhiems 
borgernes givne Resolution, er som følger: Herr Baron, de Pettersens Ombudsmand, Stiftskriver M. 
Hvid som nu høyt blev viidende om denne Trundhiems borgernes i Moursund, af Herr Confercentz 
Raad og amtmand Schelderup udvirkede Resolution, hvorved fiske tiendens oppebørsels maade, 
saavit borgerne angaar, skulle forandres imod den Kongel: allernaadigste Forordning om 
fisketienden i Trundhiems Stift, 1710, hvilken nu allereede i 40 aar allerunderd: er efterlevet; og 
denne forandring skulle give den allerstørste Consusion, til Baronens
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som igien til Kongens Part, saavel som Kirkens og Præstens skade; thi det er, som borgerne 
andrager i deres memorial, at her i districtet er ikke almindelige fiskevær, men den meste almue 
fisker hver for sit eget land, saa at ikke fisketienden kunde tages paa eensted, men maatte søges paa 
saa mange stæder som der boer folk, eller ligger til udroer, som er fast ved hver steen, hvorleedes 
kunde det være muel: at holde tiendemand paa saadan maade? nu kiøber borgerne fisk i smaa 
partier af 6 mk, meere og mindre, paa ledings bergerne og i deres idelige omReiser, de andre 
indbyggere kiøber ogsaa fisk, om ike anderledes, saadog af deres Skyldmend, og af deres fisk skulle
oppebæres tiende ved indskibningen efter forordningen, saavelsom af Præsternes og alle andres som
have fiskeoppebørseler af almuen, men ikke af borgernes!

hvilken Consusion ville dette ikke give? Tiende berettigede kand derfor umuelig, uden deres 
Tiendes tab, vige fra forordningen, men holder sig allerunderdanigst fast derved, og giver borgerne 
til tienstl: efterretning, at de holder sig til dennem herefter ved indskibningen, endnu som før, og 
ikke agnohserer nogen forteignelse fra dennem, som tienstl: beder, HøyEdle og Velb: Herr 
Conserentz Raad og amtmanden maatte forestilles.

Derefter blev paaraabt om nogen havde noget meere ved Retten at bestille, men som ingen indfandt 
sig, blev Tinget for denne gang ophævet. ?


	Justisprotokoll Helgøy 1745
	Justisprotokoll Helgøy 1746
	Justisprotokoll Helgøy 1747
	Justisprotokoll Helgøy 1748
	Justisprotokoll Helgøy 1749
	Justisprotokoll Helgøy 1750

