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"Udi Nordlandene holdis tre Ting aarligen, det første er Vaar-
Ting og holdis ved Paaske-Tider; Det andet er Midsommers-Ting, 
som ellers kaldis Ledingsberg, og holdis udi Junio og Julio; det 
Tredie Høste-Tinget, som holdis i Octobr. Maaned, hvortil dog 
ingen visse Dage kan sættis, for Fiordernis Storhed og Vejrets 
Ustadighed, men de begyndis og forfølgis paa alle behørige Ting- 
Stæder, indtil de alle ere fuldendte, saasom af Alders Tid sæd-
vanligt." 

 
Christian den 5. Norske Lov 

15. april 1687 
 
 
 
 
 

LENVIK BYGDEMUSEUM 1990 
_________________________________________________________________ 
 



-3- 
_________________________________________________________________ 

Forord 
 
Om tittelen: 
 
Tittelen "Hva lenvikværinger gjorde" viser tilbake på en fra oss 
tidligere bokutgivelse, kalt "Hva lenvikværinger eide", skifte-
protokoller fra Lenvik 1706 - 1753. Mens vi i denne i stort monn 
var opptatt av de materielle sider ved de hensvunne lenvikværing-
ers liv, utvider vi ved denne kildeutgivelsen innsynet til også å 
omfatte de mer immaterielle deler av livet.  
 
 
Om begrepet "lenvikværing": 
 
Hvorvidt begrepet "lenvikværing" eksisterte på 1700-tallet som en 
betegnelse på de mennesker som levde i Lenvik anneks under Asta-
fjord - og fra 1753 i Lenvik prestegjeld, er ikke kjent. 
Imidlertid kan se ut som om vi både i tid og rom, må be om 
forståelse for en utvidet bruk av begrepet. I verdslige 
administrativ sammenheng er det imidlertid klart at ordet er 
misvisende all den stund denne forliggende utskrift også omfatter 
mennesker som levde i Tranøy prestegjeld, og i det som i år 1853 
kom til å bli Målselv prestegjeld.  
 
Hvorom alle ting enn var i vår etter måten mørke fortid, "Hva    
lenvikværinger gjorde", tingbøker fra Lenvik 1723 til 1800, er en 
tilnærmet bokstavrett avskrift av de tingreferat som ble ført på 
de årlige to tingsamlinger holdt i Gisund og Baltestad tinglag. 
Disse to sammenslåtte tinglag omfattet gårdene fra Øyfjorden i 
vest - langs den forrevne Senjakysten til Malangsgapet og videre 
innover Gisundet til og med gården Klauva. Derfra gikk 
tinglagsgrensa over Gisundet, og fra Nordstraumen i nåværende 
Sørreisa kommune nordover langs Lenvikhalvøya inn til Målselv 
allmenning.  
 
Menneskene som levde innenfor dette området er det vi i all vår 
dristighet har tillatt oss å kalle lenvikværinger!   
 
 
Om arbeidet: 
 
Når vi sier tilnærmet avskrift og ikke fullstendig, hentyder ord-
bruken til de tydningsvansker som av flere grunner er tilstede 
ved utskriving av gamle kilder. I første omgang ligger vanskene i 
å tyde en del av bokstavene. Denne vansken overvinnes imidlertid 
lett. Verre er det når blekket fra ei skrivende penn utilsiktet 
har satt seg som svarte edderkopper på boksidene. Der hvor vi i 
slike tilfeller ikke har funnet ei sannsynlig tydning, har vi 
overgitt oss. Disse steder er i denne teksten merket ..?.. Spørs-
måltegn i klamme (?) er brukt i tilfeller hvor tydninga er usik- 
ker.  
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Om tingbøker: 
 
Tingbøker er protokoller ført på tinget av den svorne 
skriver,kalt skrivar'n eller sorenskrivar'n, og inneholder 
referater fra tingmøtene. I disse får vi først vite hvilket år og 
dag tinget ble holdt, så navnet på tingstedet og deretter navnet 
på rettsområdet. Så får vi vite hvem som ledet tinget, navnet på 
skrivar'n og så på de menn som satt i lagretten. Når så disse mer 
formularpregede opplysninger er gitt, følger ofte et sammendrag 
av hvilke offentlige dokumenter som ble lest for allmuen. Det 
kunne være forordninger, reskript, resolusjoner, skattebrev m.m. 
Etter disse følger ofte tinglyste bygselsedler. Så de innstevnte 
saker, først kongens saker, og derpå de privatrettslige. 
 
Vi vet at det har eksistert tingbøker fra Senja Fogderi allerede 
fra år 1619. Med den største beklagelse må vi bare konstatere at 
tingbøkene for vårt område kun er bevart fra år 1723. 
 
 
Om tinget: 
 
Bygdetinget var et forum for forhandlinger eller tinginger om u-
like sider ved tilværelsen, og var førsteinnstans i det norske 
rettsapparat. Det var således en møteplass for kongens embeds-
menn og allmuen. Statsmakta var representert gjennom fogd, soren-
skriver og lensmann, mens lagrettemennene var rekruttert fra all-
muen. 
 
Etter Christian den 5. ' Norske Lov av 1687, skulle det i Nord-
Norge holdes tre tingsamlinger i året. Den første ved påsketider, 
den andre i sommermånedene juni eller juli, og den tredje samling 
skulles holdes i oktober måned, og ble kalt høsttinget. I det 
tidsrom som denne utgivelsen omfatter, ble det kun holdt to 
årlige samlinger. 
 
 
Om tinglaget: 
 
Tinglaget var et definert geografisk område, ofte identisk med et 
annet verdslig eller geistelig adminastrasjonsområde, slik som 
skipreide, fjerding, herred eller prestegjeld. Tinglaget var i 
sin tur en del av et større administrasjonsområde, kalt fogderi. 
 
Forøvrig ser Gisund tinglag i all hovedsak ut til å være identisk 
med det geografiske området som i et regnskap fra 1567 betegnes 
som Gisund fjerding. 
 
 
 
Så ønsker vi deg lykke til med lesinga, og minnes Odins ord om at 
bedre bør du bær ikkje i bakken enn klokskap stor. 
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Anno 1723 d. 15 Julii, blev efter foregaaende anordning holdet 
ordinaire Ledingsbergs og Sageting paa Wang med Almuen Af Balte-
stad og Giisunds Tinglaug. Retten betiente Sorenskriveren Waløer 
og efterskrevne Laugret: Jens Nielsen, Botn, Erich Andersen, 
Sand, Rasmus Andersen, Grundreis, Niels Monsen, Furøen, Gregus 
Guldbrandsen, Grundreis, Peder Isachsen, Skoven, Reinholt Niels-
en, Øyjord, og Joen Christophersen, Findsnes.  
 
 
      Hvorda blev foretaget og afhandlet som efter følger:  
 
1.  blev Ting sat og tillyst Tingfred.  
2. dernest oplæst alle forordninger og Patenter, lige som paa 

forige Tingsteder, og findes ved Toskens Tingachter extra-   
hered indført, item En anden siden ankommen Kong. Placat, an-
gaaende 2de Maaneders Prolongation paa dend Undersaatterne i 
Norge forelagde tid, med deres fordringers angivelse for  
Matricul Commishionen sammesteds, dat. paa Rosenborg slot d.  
26 Maii Anno 1723.  

3. blev Ledingen, Huus Mands Skatten, finde-Skatten lagd som 
Sædvanligt, og Endeligt Sagerne foretaged. 

                           
 

Indstevnte Sager: 
Niels Svendsen og Gurri Colbrandsdatter, Skouvnes, var indstevnt 
for fortiilig samleye med sin Egteviede forend Bryllupet er ske-
ed, dog berammet at skal skee. Ingen af dem møtte saasom Manden 
er nyelig fra Findmarch fiskeriet Hiemkommed, dog som Laugretten 
kand Contestere at angivelsen er rigtig, hvorfore de Tilfindes 
deres Egtebøder at betale, som er 3 rdl. 2 mrk. 4 skilling. 
 
Kong. Mayts Foeget ladet paa Kongens veigne indstefne Hendrich 
Abrahamsen og Baard, hans broder, Aarnes, for begaaet Slagsmaal 
første Pindsedags Aften, i Een Baad laae ved Borgerens Elias 
Hechingens ved Gibostad Søen, begge for at forklare Sagen hvor-
ledes dermed er tilgaaed. 
 
Parterne indfant sig for Rætten, og Baard som Huggene skal have 
faaed, befaled Sagen at forklare og oplyse, som òg skeede saa-
ledes. Hand fortellede hvorledes Broderen og hand roede til Gi-
bostad for at søge efter Præsten, som i det strenge veir iche  
var fremkommen til guds Tienestes Forretning, og som de der fore-
fant bemelte Kremmer Jægt fore sig, hvor de omsider er gaaen ind 
paa Jægten og faaet sig nogen driche vare at fortære, og haft der 
nogle ord og tale sammen, fornemmelig at Baard paamindte sin Bro-
der at fare Hiem, saasom tiden mindte dem da det leed ud paa 
Morgenen, som var anden Pindse dags Morgen, hvilchet hand siger 
at skeede i Vængen, derpaa gich Hendrich af Vængen og ind i Baad-
en, tog der Een Kagge Meel som Baard var tilsendt fra Trundhiem, 
og kastede ud af sin Baad og i Een liden Baad som ogsaa laae ved 
Jægten, andre folch tilhørende, saa hort at Een Tofte sprach i  
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Stycher og 2de Baand af Kaggen. Baard siger at gaae strax efter i 
samme lille baad, roede efter Broderen og da hand kom til ham og 
sprang ind i Baaden til Broderen, hvor da Hendrich tog ham i Nac-
hen og hævede ham Need i Baaden, og spendte ham saa Ned for den i 
det venstre Øye, og Kinden ophaabnede og der gich Blod ud af 
Kindbenet. Som Folchene paa Jægten saa denne adfær, roede de 
Skyndeligen till dem, og roede Baaden med dem tilbage ad Jægten 
igjen.  
 
Fogden herpaa Tilspurte Hendrich om det saa befandtes med sandhed 
som Baard havde forklared. Hendrich suarede ja, og kunde det iche 
negte, at jo saa var passeret. End ydermere om hand var druchen, 
suarede ja at være saa meget beskiencht at hand ej kunde besinde 
sig, beklagende sin Misforstand Naar hand havde noget i Hovedet, 
havde ellers adskillige ord og tale paa sin broder og hans qvinde 
om uforligelighed og adskillige ords Kastelse som dem imellom er 
sig tildraget, hvilket dog iche af Baard Vedtaget eller giort 
beviisligt. 
 
Fogden herimod lod indføre, at saasom Hendrich Ambrahamsen selv 
haer tilstaaed dend overlast som hand har forøved mod sin Broder 
uden ringeste given Aarsage, da hand broderlig blev paamindt at 
fare hiem igien og Entholde sig fra fylderi, hvilket bemte. Hend-
rich iche haer Villed achted, mens derimod saaledis haver tract-
erit hannem som Acten formelder, saa paastaar hand at Hendrich 
derfor bør lide efter Kongens Lov til Strafbøder. 
 
 
Efter saadan befunden Sagens Beskaffenhed efter tiltale og gien-          
suar, Er for Rætt, Kient Dømt og afsagd: 
 
Bemelte Hendrich Abrahamsøn bør for denne ubesindige overlast med 
haargreeb og for de støed i ansichted, at blod er fult efter, 
bøde til Kongen 3de sex lod sølv, i følge af lovens 8de Art. i 
6te bogs 7de Cap., og som det skeede paa saa hellig Een dags 
aften som var første Pindse dags aften, bør hand til hellig brød 
bøde 3 lod sølv, og det i følge af Lovens 1. art. i 6te bogs 3de 
Capitel, som giør tilsammen 21 lod sølv eller 10 rdr., og betale 
dompengene 24 skilling. 
 
Saasom da iche var mere ved Rætten at lade ordeele, blev Tinget 
og Rætten igien Opsagde. 
 
 
 
 
 
 
Kilde: Senjen Sorenskriveri Justitsprotokoll No. 1, 1723-1727, 
       side 13 b - 14 b. 
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De på dette ting oppleste forordninger og bekjentgjørelser, jfr. 

tinghandling pkt. 2. 
 

 
 
 
1. angaaende underrettes domme over delinqventer i Norge at skall 

ordentlig indstevnis til over Rætten, og der Lauv form-    
elig undersøgis og paakjendis. Dater. Jegersborg d. 14. Aug. 
1722. 

2. Placat angaaende hvorledis Vedkommende i Norge sig med deres      
hos Hans Kong. Mayt. havende fordringer allerunderdanigst 
haver at forholde. Dater. Kiøbenhafn d. 26. Decembr. 1722. 

3. Forordning angaaende Moderation paa Cron Læye(?) saavit an-
gaar Pandsatte Gaarde, Huuse og Ejendomme. Kiøbenhafn d. 27. 
Nov.  Ao. 1722. 

4. Een Generael Pardon paa Een Enroullering for Voris Søe Etadtz      
i Danmarch og Norge, samt Hertug Dømmene Slesvig Holsten at 
9000 Matroser skall Enroulleres som skal udi 3de Claser, saa-
som Befarne, halvbefarne, og Søevante dend første Classe Ny-  
der hver Aarlig 10 rdl., anden Classe 5 rdl., tredie 2 rdl., 
de Maa imidlertid fare af Landet hvor de vil naar de til      
Hvert Nye Aar sig indfinder att annamme deris Løn med Videre    
dends indhold. Dater. Kiøben. d. 14. Dec. Ao. 1722. 

5. Skatte forordningen for indeværende Aar 1723, dend er af lige      
indhold som forleden aars forordning i alle Punchter. Dat. 
Kiøbenhafn d. 23. Decembr. 1722. 

6. Placat angaaende forrige Fælt Casserer Sørensøns Midler og    
Effecter, sampt alt hvis med ham i Kiøb og Sall eller i andre      
Maader kand være passerit at angive, med dends indhold.Dater. 
Kiøbenhafn d. 22. Decembr. 1722. 

7. Placat angaaende at ingen at Kongens Undersaatter som under 
fremmed Flaeg med andre Nationers Skibe Vordne Fangen og udi      
det Torkiske Slaverie opbragt skall Enten kunde vendte sig 
eller Nyde ringeste hielp til deris rancon af dend Danske og 
Norske Slave Casse, med nermere forklaring. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kilde: Senjen Sorenskriveri Justitsprotokol No. 1, 1723-1727, 
    side 2 a - 2 b. 
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Anno 1723 d. 21 Octobr., Skeede efter Kong. Mayts foeget seig. 
Andres Tønders foregaaende anordning og tingbud, Ordinaire høste-
ting paa Wang med Almuen af Baltestads og Giisunds Tinglaug, som 
òg Rætten samme tid præsiderede, som òg blev administrerit af 
Sorenskrifveren Walløer og den anordnede Laugrætt: Hemming Peder-
søn og Joen Pedersøn, Buchskind, Olle Larsøn, Tendskier, Joen 
Christophersøn, Findsnes, Niels Monsøn, Furøen, Antonius 
Sørensøn, Gaufl, Olle Taraldsøn, Øyfiord, og Edias Joensøn, 
Kraegnæs.  
 
 
           For Rætten passerede som efter følger: 
 
1. Forordning angaaende dend Nye Matriculerings hastigere be-

fordring udi Norge, ord fra ord oplæst. Dend var daterit    
Fredrichsborg d. 19de Octobr. 1722. 

2. Dernest dend Kong. Project om samme Matric. forretagelse og       
forhold for de Committerede, saavel Proprietarier og Almuen i   
almindelighed, bestaaende udi 6 Poster til disse fogderies 
observance. Daterit Fredrichsborg d. 21 July 1721, begge 
under hans Kong. Mayts. Egen haand, og udcopierit af Voris        
Hr. Justidtz Raad og Ambtmand Ove Schelderup.  

 
 

Bøxelbreve: 
 
Jens Hansen lod oplæse sin bøxelsæddel in duplo efter forordning, 
lydende paa 18 mrk. fiskes Landskyld udi gaarden Løchvigen, som 
Sl. Lars Christensøns Enche for ham opladt haver, hvorudi benefn-
te bøxselen og Støflehuden er betalt, med videre lovens gemes og 
Leilendings forhold efter reversen, begge var dateret d. 21 Oct-
obr. 1723, da underskrevet forvalterens Johans Brochs Egen haand. 
 
Niels Gundersøn find, lod ogsaa oplæse sin bøxselsæddel med hos-
følgende revers efter forordningen, hvor udi var indført bøxselen 
med Støflehuden at være efter loven betalt, med mere Een 
Leilendings pligt. Lyder Paa 9 March fiskes landskyld udi gaarden 
Sultenvig, ogsaa Een af Biscops Stoelens perpetuerede Jorder her 
i Tingstædet beliggende, hvilchen part finden Niels Olsøn for ham 
opladt haver. Dend var dateret Wang d. 20de Octobr. 1723, under 
forvalterens Sr. Johan Brochses Egen Haand. 
 
 

Indstevnte Sager: 
 
Hemming Nielsøn, Skougnes, var indstevnet for begaaed Leyermaal 
med sin tieniste tøes Ingebor Jonsdatter. Begge lod sig indfinde 
til Sagens besuarelse, som tilstod at have auflet levendes barn 
sammen, hvor fore de efter fogdens paastand, som formuende blev 
til dømt deris fulde bøder efter loven at betale, nemlig hand 24 
og hun 12 lod sølv, i følge af lovens 13de Capitel i fembte bogs 
første Capitel. 
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Niels Nielsøn, tienende paa gaarden Grønjord, var indstevnet for 
fortiilig samleye med sin feste qvinde Giertrud Olsdatter. Begge 
lod i deres forfald tilstaa gierningen, som dend òg ellers for 
almuen er Vitterlig. Thi bliver deres Egte bøder med forseig-
lingspengene 3 rdl. 3 mrk. 8 skilling efter loven, som de alle 
forderligst haver at Cavere. 
 
 
Kong. Mayts. foeget proponerede for Almuen at Erholde til sine             
Reignskabers belæggelse:  
 
1. Om her i Tinglauved ere enten sauger eller qværner af nogen 

betydning og interesse.  
2. om her er nogle field- og Engesletter, eller Græsninger 

Jorderne uvedkommende hvor af nogen interesse kunde haves.   
3. om her er falden siden forleden aar, Nogen hoved lods for- 

brydelse, 6te og 10de penge for afført gods og Midler af 
Riget, item 60 lod sølvs bøder, Volds Mulchter, eller forlofs 
penger for fløtted arveparter og andre deslige.  

4. Om her er faldet Nogen Drive- eller Strandet hval, item noget 
vraeg gods, da ville om alt dette give deres sande beretning, 
ligeledes om her for det  

5. er falden nogen Slagsmaal eller Skieldsmaals bøder i dette 
aar.  

 
Almuen suarede til de første fire poster at slet ingen saadanne 
Kong. intrader er forefaldet dette aar som dem Kunde være Vid-
ende, og til dend fembte suarede de at ingen saadanne Sager er 
dem Vidende uden dend Eene, imellom brødrene Hendrich og Baard 
paa Aarnes som paa det nesteting blev afhandlet. Herom blev efter 
Fogdens begiering 5 forseiglede Tings Vidner udstæd af Soren-
skriveren, Confirmeret. 
 
Kong. Mayts. foeget proponerede for Rætten, at hand for nogen tid 
tilforn haver indgivet Een Memorial saa Vel til Voris Hr. Ambt-
mand som til Rente Cammeret, hvor udi hand beklager at her i fog-
deriet er iche noget fengsell eller Jern for Delinqventer at hæf-
te eller forvare udi, naar enten Tyvs Sager eller andre grove 
Synder eller Laster begaaes. Men endnu intet giensuar eller ord-
res derom bekommed. Hvorfore hand tilspurde Bondelensmanden Jacob 
Hansøn, Guttersjord, saa òg alle Almuen, om de Kand Eerindre sig 
at have havd, hand Knufver eller andet fengsell Jern, hvortil de 
suarede Nej, at hos Lensmanden haer slet intet fængsel været i 
deres tid, som de kand Eerindre dem, førend nu at fogden selv 
haer skaffed halse Jern og Stoch ved Lendvig Kierche, saa òg 
Handknufver og Bolt til Justitiæns befordring, og var lensmanden 
end yder meere begiærende saadant fængsel at have hos sig altid, 
ellers understod hand sig iche enten at gribe eller fengsle nogen 
Misgiernings Mand som ham maatte forekomme, det samme òg Almuen 
var forlangende. 
 
Fogden fremstillede for Rætten Bondelens Manden Jacob Hansøn, 
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Christen Jensøn, Lendvigen, og Anders Michelsøn, hvilche efter  
befalning havde overseet paa fogdens Værelser thiende kornet af  
1721 og 1722 beliggende, som til dato iche haver været at afhæn-
de, hvilchet de samptlig berettede at være efter nøye grandskning 
til mod Een hundrede tønder Korn. Herom var fogden ting Attest 
begierende. 
 
Efter fogdens befalning fremkom for Retten Hemming Pedersøn, 
Buchskind, og Antonius Sørensøn, Gafl, som tilstod at have været 
nærværende medens Korn og Ostetienden blev ydet og annammed, og 
sider meer samme ligned og loddet, saa at der falt paa hver tre-
die part af Reent Korn 2 td., blandt Korn 1 td. og frosset Korn 2 
1/2 td., ost 2 1/2 waag.  
 
Postbønderne Anders Andersøn, Olle Larsøn, Tendskier, Ole Persøn 
og Per, Sletnes, Heming, Buchskind, Endre og Morten Mortensøn, 
Trolvig. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kilde: Senjen Sorenskriveri Justitsprotokoll No. 1, 1723-1727, 
       side 15 b - 16 b. 
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Den 23. Novembr. blev holdet et extra ordin. Ting paa Wang, an-
ordnet af Kong. Mayts. foeget Sr. Tønder formedelst Een Persohn, 
som med Aabenbare Tyveri er befunden, hvis Sag udkrever 
forderligst at Vorde for Rætten examinerit og ordelet at dend 
uden lang forhaling og megen bekostning Kand disse saa over for 
ober Rætten vorde befordret. 
 
Til denne Rætz betiening tilligs med Sorenskriveren Anders Walø-
er, var af fogden anordning efterskrevne laugrettis Mænd: Anders 
Michelsøn, Græsmyre, Hemming og Joen Pederssønner, Buchskind, 
Morten Monsøn, Troldvigen, Joen Nielsøn, Skarsvaag, Ole Pedersøn, 
Sletnes, Ole Arnesøn, Grundvaag, og Christen Jensøn, Lendviig, af 
hvilke de 3de sidste formedelst Guds Strenge Veir iche Kunde Com-
parere, dog blev Rætten sat af Kong. Mayts. foeget og Vedtaget 
som efter følger. 
 
Dend indstevnte Sag proponerede Kong. Mayts. foeget saaledis, at 
saasom hand havde hyred Anders Olsøn at seigle for sig til Bergen 
nu afvigte høst paa sin lille Jægt, da efter hand havde været i 
byen 14 dage, befandt det sig at hand begich tyveri imod 2de af 
de andre hans Med Lejede haasede, nemlig Christopher Nielsøn, 
Andsnes, fra hvilken hand bestall i fra 11 rdl. 1 ort, hvilche 
bemelte var forvaret inden luchelse i hans Kiiste. Dend anden 
hand bestall var Reinholt Olsøn, som nu er her selv til stæde og 
foregiver at bemelte Anders i samme tid stael fra ham Een Rye,  
som Waag 1 Waag, af Verdi til 2 1/2 rdl. Herforuden foregiver 
fogden at Efter at Jægten var arriverit i hafn, her ved Wang og 
laae under opskibningen, haver hand staalet paa Jægten 1/2 ancher 
Eengels brendevin fra dend Sætte Skipper paa Jegten, nemlig Peder 
Johansøn, af værdi til 2 rdl., saa òg 1/2 td. Malt som Styrmanden 
Oluf Christens. var tilhørende, hvilchet Malttræ hand practicere  
ud af Jægten i sin Skindstach og lod det føre til Buchskind i 
forvaring, som skeede da Jægten laae under Gibostad og lossede 
Hemming Nielsøns gods paa Skougnes af Jægten.  
 
Ydermeere producerede fogden af hæderlig hr. Jens Egede sit brev 
ham tilmeldet af 18de Nov. indeværende, at hand begierer at be-
melte Anders Ols. bliver tillige examineret under Rætten, om hvor 
meget frandsk brendevin hand haer taget fra ham som var inden 
hans laas og luchelse ved Søen paa hans Jord og gaard Møchel-
bostad imedels hand tiente ham for aarlig løn, alt for at Erholde 
dend rette Sandhed om hans Egen herom giorte tilstaaelse og 
bekjendelse for ham selv tilforn. 
 
Dend forestillede Delinqvent Anders Olsøn, som i fogdens huus for 
bemelte Tyveri var arresterit, blev for Rætten Løst og ledig til-
spurdt: 1. Hvorledis han tog disse penge, og hvor mange de vare. 
Her til hand suarede at Kiisten fandt hand aaben, Kunde og iche 
nechte at hand jo vidste at der var penge i Kisten saa som hand 
tilforn havde laant ham som pengene mistede, Een pung til at for-
vare bemelte penger udi, men hvor mange hand tog med pungen vid-
ste hand iche til visse, som hand iche var omhyggelig for at tel-
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le dem. 2. blev hand tilspurdt om den bortkomne Rye. Dertil hand  
suarede, at hand ingenlunde haer taget Ryen, iche heller ved i 
Nogen maade hvor den er af bleven. Hvorpaa drengen som Ryen haver 
mist, blev tilspurt hvorledis hand blev af med dend. Hand, nemlig 
Reinholt Olsøn suarede, at hand og nogle fleere af Jægte haasæt-
terne laae paa Enn tillucht suale medens Jægten var Tom og der 
havde deris leye eller Køye Klær liggende, hvor hans Rye som     
foremelt er, blev ham frastaaled. Kunde og iche Mistenche nogen 
andere dertil end hannem, som omsider blev befunden at have staa-
let pengene, naar han òg talede med ham i Bergen saa òg med de 
andre, da skulle Anders suare ham: "Anche dig iche saa meget for 
Ryen. Vil de andre hielpe dig noget, saa skall Jeg skyde 1 rdl. 
til at du kand faa dig en rye igien", og da de kom paa reisen 
hiem ad, og hand talede om Ryen igien, suarede Anders ham: "Anche 
nu iche meere paa denne Rye. Vill Gud ieg lever til vaaren saa 
skall ieg enten seigle med dend gode Mand fogden eller Niels 
Pedersøn, Torsken, og saa skall du faae din Rye igien eller be-
taling der for, men om hun er noget brugt da maa du iche anche 
derpaa". Alt dette negtede Anders iche.  
 
Bemelte Reynholt, saa vel som fogdens tiener, Peder Johansøn, 
blev tilspurdt om de vidste nogett om Pengene som Christopher 
Nielsøn mistede af sin Kiste, i henseende at Personen formedelst 
Guds strenge Veir iche Kunde komme til tinget og selv sin Sag at 
forklare. Begge suarede da, at da Christopher Mistet pengene 
fandt hand sin Kiste iche aaben eller beskadet i Nogen Maade, men 
lucht i laas lige som hand havde forladt dend. De tilstaae ogsaa 
efter drengens ord at hand miste da som var i dend benefnte Pung, 
11 1/2 rdl. Men paa Jægten naar hand blev tiltalt, siger de vil-
led hand iche tilstaae at have taget pengene, thi hand ville iche 
høre saadan snach. 3. blev Delinqventen Anders Olsøn tilspurdt 
hvorledes hans fich dend benefnte halv ancher brendv. Suarede at 
hand tog dend paa Jægten ved Wængen, førde dend i land og bahr 
dend op i fogdens høesiaa og havde dend forvaret 3 til 4 dags 
tid, tappede af dend Adskillige ganger baade til sig selv og and-
re, hvilchet blev tilstaaed at være 3 Kander og 1 Pot af Ejern 
Peder Johansøn som var borttaget. Malt halv tønden tilstaar hand 
at have taget saa hemmelig af Jægten uformercht, men ville iche 
vedgaae andet end det var hans Eget Malt. 4. blev hand tilspurdt 
paa foremelte Hr. Jensis begiering, hvor meget frandsk brendevin 
hand haer staalet fra ham og hvorledis. Hand bekjender at der var 
Een Beedskie Løes i hans Søe boe paa den Eene side af dørren som 
er til laaset, hvilchen hand siger at have taget 2de gange ud, og 
saa tapped 2 flasker hver gang, og tilstod ej mere End de 4 flas-
ker saaledis at have taget inden for luchte dørre,  
 
Kong. Mayts foeget tilspurde delinqvienten, hvor hand giorde af 
pengene som hand stael af Kiisten paa Jægten. Suarede at hand 
Vidste iche hvor de ere afbleven, og bekjendte iche videre her 
om, videre om hvad hans Ejedeel ere hvor med samme hans tyveri, 
og videre paa Sagen anvendte omkostning kand betales. Da blev  
alle hans Ejendeele frembaaret for Rætten og ved Registering og  
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Vurdering anført till 21 rdl. 1 mrk. 10 sk. Derimod sit fore-
skrevne som hand Staalet haver til 17 rdl. 1 mrk. 8 skill. 
 
Kong. Mayts. foeget satte i Rætte det hand paastoed tyven at 
vorde afstraffet efter deris Mayts. lov, og var domb begierende. 
Sagen optagis til dombs til i Morgen Klochen 10 slet. 
 
Om Morgenen ved benefnte tid blev Rætten igien samblet, og som 
ingen af Parterne havde meere til Sagens oplysning eller forsuar 
at indvende, er herom afhandlet saaledis: Dend foranførte Sag 
haver denne beskaffenhed at Delinqventen Anders Olsøn er befunden 
i Aabare Tyveri saaledis: 1. haver hand staalet af Een haasætters 
Kiiste paa Jægten ved Nafn Christopher Nielsøn, Een pung med 11 
rdl. 1 ort i penger udi, og giort bekjendt paa Jægten da pengene 
blev efterseet, at Kiisten var lucht i laas, og i alle Maader 
ubeskadet, og kand derfor Tyvens bekjendelse herom ej vorde til-
strechelig at hand siger at forefinde Kiisten aaben da hand bort-
tog pengene, og iche vider hvor mange der var i pungen eller min-
des hvort hen hand dem haver disponerit. Men noch er det at hand 
haer taget pungen med pengene, mueligens brugt saadan Nøgel hvor-
med den Kunde luchis baade Op og igien, efter gl. Rychte om ham 
paa sine stæder. 2det haer hand practicerit Ryen fra sin Cammerat 
og Medhaasætter i Bergen ved Nafn Reinholt Olesøn, hvilchet giør 
hans gode anleedning hannem mistenchelig til og som selv skyldig, 
i det hand saa spidsfindig vill føre ham af sin store bekymring 
ved sin og de andre haasætters tilskud for hielpe ham til Een Rye 
igien, eller ogsaa naaer hand til forstevnen igien kommer til 
Bergen forskaffe hand dend samme om dend end var noget brugt, som 
acten udviser. 3. Tilstaar Delinqventen selv at have staalet dend 
halve Ancher Brendevin af Jægten og haft dend forvaret til sin og 
andres Tieniste Nogle dage i fogdens høelade, hvorpaa er bekiendt 
at hand haver for kommet deraf 3 Kander og 2de Pæle. Malt halv 
tønden tilstaar hand ogsaa at have i Een Skindstach ved Gibostad 
Søen ført af Jægten. Haasætterne saa vel som Skipper og Styrmand 
uafvidende, som skulle Skiønne enten dend tilhørde ham eller Een 
anden, kunde iche heller nu her fore Retten selv giøre det bevi-
isligt at dend ham tilhørde, hvor fore dend blev til kjendt 
Klocheren Hendrich Abraham at tilhøre som Styre Manden tilstod. 
4. Tilstaaer hand selv at have forleden aar medens hand tiente 
Hr. Jens Egede, tvende gange udtaget dend fremmer Beedskie ved 
dørren af hans Søeboe og gaaed saae ind og tapped hver gang 2 
flasker frandsk brendevin af hans ancher, og vilde ei Videre til-
staae, endskiønt dend hæderlige Mand baade Een og anden tid kunde 
saufne meere som der af var bort kommet. Benefnte Delinqventens 
Tyve Koster blev her paa af gode Mænd Vurderet til verdi af 17 
rdl. 1 mrk. 8 sk., ligeledis blev ogsaa hans gandske Ejendom som 
er hidført og nedsat under fogdens varetecht til Sagens uddrag, 
in Specie taxerit og vurderet til 21 rdl. 1 mrk. 10 skill. Hvor-
paa Meerbete. Kongens foeget, for at paa see Ræt og Rætfærdighed 
øved i landet, begierede som hand òg paastod lovens Straf over 
hannem, andre saadanne til afskye og exempel. 
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Thi er for Ræt dømbt og afsagd: Delinqventen Anders Olsøn bør for 
dette sit Store Tyveri, første gang opdaget og overbeviist, Kag-
strygis og have brendemerch i sin pande, i følge af lovens 37. 
artichell i 6te bogs 17de Capitel, og gielde dem igien hand be-
staalet haver Efter Een hvers Contigent med Igield og Tvigield, 
der er først saa meget hand staalet haver og dernest dobbelt saa-
meget, og have det foruden det overskydende af sin Ejendom hvor 
det findis til Kongen forbrudt efter lovens formeld i samme Capi-
tel 40. artichel. Herudi iche forbigaaende dend Kong. Allernaad-
ige udgangne forordning af 4de Martii 1690 om Tyves Straf til 
Galgen Naar de indbryder i Nogen Mænds huus for at Stiæle hvor 
der kunde forvendtis meere ulyche om modstand skeede, hvilchet 
iche var her at formode. Omkostningen til dom og brevpenge betal-
er hand med halv anden rdl. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kilde: Senjen Sorenskriveri Justitsprotokoll No. 1, 1723-1727, 
       side 27 b - 30 b. 
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Anno 1724 d. 18 Julii, blev efter foregaaende Anordning af Kong. 
Mayts. Foget Andres Tønder, holdet ordinaire Sageting paa Wang, 
med almuen af Baltestads og Giisunds Tingstæds Almue. Rætten ad-
ministrerede Sorenskriver Waløer, som òg blev betient og 
biisiddet af efterfølgende Laugrætt: Heming Pedersen og Joen 
Pedersen, Buchschind, Hendrich Hendrichsen, Strømmen, Antonius 
Sørensen, Gaufl, Olle Larsen, Tendskier, Edias Joensen, Kragenes, 
Olle Taraldsen, Øyfiord, Joen Christophersen, Findsnes.  
 
 
 1.  blev satt og tillyst Tingfred, der nest oplæst alle de Kong. 

Forordninger og andre Høye Øvrigheds Ordres og Patenter, 
ligesom paa alle foregaaende Tingstæder skeed er, og findes 
ekstraherede indførte ved første Tingacter i Toschen skeede. 

 3.  blev efterskrevne Bøyxelbreve oplæst, nemlig: 
 
Petter Larsøn lod oplæse sin bøxelbreve in duplo efter Loven, 
lydende paa 1 pds. Leyejord udi dend Ødejord Strømmen, som er 
Biscopens Prebendegods her i Tingstædet beliggende. Herudi er 
beviset at hand skall gaarden igien opbygge og fremdeles ved- 
ligeholde med ald anden Leilendings vedbørlig pligt efter Loven, 
videre findes indført at bøxelen og Støvlehuden efter Loven. Dend 
var utstæd af forvalteren Monsr. Johan Brochs paa Wang d. 17 
Julii 1724. 
 
Thosten Jonsen lod ogsaa oplæse sit bøxelbrev in duplo, paa 1 
pund fiskes leyejord udi den Øde liggende gaard Nordstrømmen i 
Malangen, som er Biscopstolen tilhørende, derudi er benefnt at 
Leilendingen skall jorden og Gaarden  føre til oprættning og 
fremdeles vedliigeholdt med meere Een Leilendings pligt at efter-
komme, videre findes indført at bøxelen og Støvlehuden er betalt 
efter Loven. Utstæd af Forvalteren Sr. Brochs paa Wang   
d. 17de Julii Anno 1724. 
 
Raphael Eriksen lod ogsaa oplæse sit bøxelbrev, lydende paa 18 
mrkr. fiskes Landskyld udi gaarden Løchvigen, som Sl. Lars Chris-
tophersens Enche haver for ham opgivet haer, og er af Biscopens 
Jorder her i Tinglauved beliggende. Herudi er benefnt at bøxelen 
og Støflehuden er efter Loven, benefnt tillige med anden 
Leilendings pligt at forholde efterretlig, dend var udstæd af 
Forvalteren Johan Brochs paa Wang d. 17 Julii Ao. 1724. 
 
Ebbe Michelsen lod ogsaa oplæse sit bøxelbrev in duplo efter 
forordningen, lyder paa de 18 mrkr. fiskes Landskyld Jord, Bis-
copens gaard Grønjord her i Tinglauved beliggende, som afg. Lars 
Larsen er fradød, og han igien skall Egte hans Efterladte Enche, 
udi bemelte bøxelbrev findes videre at bøxelen og Støvlehuden er 
betalt efter Loven med videre Een Leilendings forhold efter Lov-
en, dend er utstæd af Forvalteren Monsr. Johan Brochs paa Wang d. 
18de Julii 1724. 
 
Monsr. Christopher Tanche paa Contoiret i Bergen, lod ved Soren-
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skriveren Publicere Endre Monsen paa Troldvigen hans til ham 
udgivne Obligation og Panteforskrivelse paa 70 rdr. 5 mrk. 12 
skilling, som skal blive ord for ord her efter indført, dateret 
var dend paa Troldvigen d. 28. Juli 1722. 
 
 

Indstevne Sager foretaget: 
 
Velagte Mand Olle Hansen, Tussøe, havde ladet indstevne til dette 
ting Olle Christensen, Øyfiord, for hand gick fra hans Jegt med 
sin føring Sierstefnen 1722, imod hans herom giorte Løfte, det 
hand achter for Retten at giøre bevisligt. Dend tilstemnede Oluf 
Christensen møtte og tilstod at være herom lovlig stevnet, og 
derved tog ved Sagen, hvorpaa Kong. Mayts. Sorenskriver, Monsr. 
Asmus Rosenfælt, produceret Olle Hansøns Indlæg og forsæt, hvor-
udi hand der paastaar endelig at have løfte af ham som hand ved 
vidner 2de gange giør bevisligt, med videre som Stevnemaalet ud-
viser og forklarer, og tilspurde herpaa Ole, om hand iche haver 
loved ham samme Stevne, med føring, hvortil hand suarede ja, og 
iche kunde det nechte. Efter tilspørgsel havde hand adskillige 
undskyldninger, saasom iche at kunde, uden at hand blev forsyndt 
med Een slottemand hiemme i sin stæd, hvilchet som hand iche kun-
de blive hiulpen til, kunde hand iche heller blive med ham.  
 
Imidlertid haer fogden som trengdt til Styrmand, overtalt ham at 
seigle med sig, og igien forhyret ham med en slotte Mand, ellers 
maatte hand som hand ber etter, blevet hiemme, og iche kunde 
seigle. Herforuden foregiver hand at alle de som hand hafde 
betinget under seilføring, nemlig hans faders fisk, Olle Persøns 
Enche paa Huusa sin fisk, saa òg Rasmus paa Husa sin fisk. Hand 
foregiver ogsaa at have givet anleedning til Een anden førings 
Mand i sin Stæd, nemlig Per Olsen, som òg er bleven antaget, for-
mener derfore at vorde undskylt for samme sit løfte, efterdi hand 
fich nesten ald hans føring paa sin Jægt, og Een førings Mand i 
sin Stæd. Formoder derfor med skyld fri(?) at blive. 
  
Citantens fuldmægtige kunde hertil iche videre proponere, end som 
i Olle Hansens forsæt findes indført, og var derfore begiærende 
at Sagen bliver opsat til høstetinget, at de begge kunde ved 
sammenkomst, og nermere forklaring over Sagens beskaffenhed, selv 
udføre dend til Endskab. 
 
Det samme Olle Christiansen var begiærende, saa som Olle Hansen 
der vil miste sine vilchor, og deres sammentale om samme Seigling 
og dend førings Mand. 
 
 

Her om afskeediget: 
 
At efter parternes egen begier og samptyche, sker opsættelse til 
neste ting, dog paabydes de at møde foruden videre kald og varsel 
til tid og sted hvor og naar høstetinget bliver af Kongens Foget  
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anordnet, da Eenhver af parterne haer med sig til Sagernes rette 
oplysning, reigninger og fragt Register paa saa meget fisk og 
gods Værd som til og fra Bergen haver været under samme førings 
og føringsmand, paa det at der kand skiønnes hvad billigt og ræt 
kand Eragtes. 
 
 
    Den førbenefnte Obligation vorder ordlydende her anført, 
saaledes: 
 
Jeg underskrefne Endre Mogensøn, Troldvigen i Senniens Fogderi i 
Nordland, bekjender og her med vitterlig giør, skyldig at være 
til Monsr. Christopher Johan Tanche, handelsforvalter paa Contoi-
ret i Bergen, først det udlæg som handelsstuen til betaling udi 
Aaret 1713 d. 15 November, efter min Sl. Fader, Mons Endresøn paa 
Skiftet er tilfalden, den rest 28 rdr. 1 mrk. 4 skilling, og 
hvilket ieg til Mig annamet, item som mig aparte pro Persona af 
bemelte Monsr. Tanche er Crediteret 42 rdr. 4 mrk. 8 skilling, og 
i alt den Summa 70 rdr. 5 mrk. 12 skill., alt herrørende af saa-
vel Min Sl. Fader som mig betroede gode Kiøbmands Vahre og reede 
penger, paa hvilchen Summa Siutti rdr. femb mrk. og tolf 
skilling, efterdi min Leylighed nu iche er paa Eengang at betale 
eller fornøye. Jeg forpligter mig og obligerer mig fra denne dags 
dato at reigne, ufeilbar aarlig at betale hver sidste Stevne 10, 
siger Tie rdr., og det Continuerlig og promte indtil bemelte 
gield fuldkommen blifuer afbetalt. Til forsikring imidlertid 
pantsætter ieg meer bemelte Monsr. Christopher Johan Tanche alle 
mine Eiendeele, Rørendes og urørendes af hvad Nafne de nefnes 
kand, som Jeg nu Eier eller her efter eiendes vorder, hvortil òg 
udi hand framfor alle andre mine Creditorer til skadesløes 
betalning, skall være nermest og best berettiget. Skulle ellers 
mod forhaabning nogen Termin som melt af mig til rette tid ei 
vorde erlagdt, da maa Monsr. Tanche eller hvem dette mit Termins 
brev og forskrivelser i hænde haver, søge fuldkommen betalning 
hos mig for den fulde eller efterstaaende Summa, ligesom hand 
eller de selv løster. Hvilchet jeg med Min egen Haand og hossatte 
Zigneter bekrefter, datum d. 28. Julii 1722. 
 
                                                  E. M. S. 
     
                                                 Endre Monsøn  
 
Hermed blev tinget igien i Jesu Nafn opsagd. 
 
 
 
 
 
Kilde: Senjen Sorenskriveri Justitsprotokol No. 1, 1723 - 1727, 
       side 45 b - 47 a. 
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De på dette ting oppleste forordninger og bekjentgjørelser, jfr. 
                   tinghandlingen pkt. 1. 
 
 
 
1. Forordning at Jorddrotter som sine Jorder selge Vil, skall 

først tilbyde deris Jorder til opsidderne. Dater. Rosenborg       
d. 18. Juny 1723, under K. Haand og Zignet Fr. Rex. 

2. Forordning at alle unge Mand Kiøn skal eftersøges af fogderne 
hvor de findes at være henseiglet, at de forderligt lader sig 
inrullere, eller om de sig paa fremmede stæder sig haver ned-    
sat, da aarsagen at fornemme og give Kongen det tilkjende, 
med videre dends Indhold. Dateret Rosenborg d. 4. Juny Ao. 
1723. 

3. Kong. Forordning at ingen som haver tilkjøbt sig Noget af 
Kongens Jordegods udi forrige og itzige Kongers maa det igien 
afhænde med Herligheden saasom Kongen vill herefter have sig 
Retutions herligheden forbeholden, hvilchet og hermed alle 
rettigheder advares iche at maa antage i saamaader nogle Ret-
tergangs Sager. Daterit Rosenborg d. 25. Juny 1723. 

4. Forordning om Et Lotteries Indrettning af Een Sæde gaard med 
tillæggende Bønder gods udi Lolland, sampt Eendeel af     
andet Bønder gods der samme stæds. Kiøbenhafn d. 13de Sept. 
1723. 

5. Forordning angaaende Med Videre og Med hielpere i Tiendesvig, 
enten at straffis paa 200 rdl. eller straffis i jern paa. 

   NB! Et Skiødebrev blev oplæst, som efterføres p. fol. 34, 
Bremmerholm i Nogle aar, men videre dends Indhold. Daterit 
Rosenborg d. 36. Juny 1723, under K. H. og Zeigl. 

6. Placat angaaende Endnu tvende Maaneders Prolongation paa dend   
Undersaatterne i Norge forelagde tid med deris fordringers    
angivelse for Matricul Commissionen sammestæds, nemlig fra d. 
1. Juni til 1. Aug. 1723, at skulle sig indfinde med dens 
rigtige fordringer, mens nu forandret fra d. 1. Augusti til 
1. Augusti til 1. Octobr. 1727. Daterit Rosenborg d. 2. Aug-
usti 1723, under K. H. og Segl. 

7. Een Kong. Resolution, indeholdende at de 4 Søelehner i Trund-    
hiembs Ambt skall til Een Soulagement(?) Erlægge af hver fuld 
gaard 32 sk. og af hver løeb skyld 4 skill, det er 2     
skill af Waagen, i Nordlands Ambt og det til de udi sidste 
Krig 4 fogderiers almue, nemlig Soløer, Oster, Oudalen og 
Aggers Synder Fields for deris tagen stæde til opreisning. 
Daterit d. 8de 1724. 

8. Forordning Naar Sigtelses og benegtelses Eeder maa aflæggis, 
som er naar parterne ere derom Eenede og Sagen maa og kand 
ved Eeden afgiøris, iche heller maa nogen af parterne i deris      
indlægges bruge nogen bekreftelsis Eed, som Han. ei er af 
Dommeren paalagd under straf Efter Sagens beskaffenhed, med 
videre dends indhold. Daterit Kiøbenhafn d. 5. Nov. Ao. 1723. 

9. blev Capitels Taxten oplæst for afvigte Aar 1723, paa tiende 
Korn, Ost og Fisk, sampt Landskylden Taxt. Dater. Trundhiem    
d. 18. November 1723. 

_________________________________________________________________ 
 
Tingbøker for Lenvik år 1723-1800, bd. 1. side 20 



-21- 
_________________________________________________________________ 
 
10. Reglement og nermere anordning om Sørgedragt, og hvad slags       

Klæder dertil skall bæres, forfatted udi 10 Poster, med hvers      
forklaring, nemlig for forældre og Oldinge, aar og dag i 
sort, men for Egtefæller, saalenge dend Efterlevendis er 
Eenlig ald sin Tid, for børn og børnebørn 15 aar og over, 
sort i 2 Maane der og Halv sort i 1 Maaned, og for de mindre 
Aaringer ichun 6 uger, ligeledis for Sødskende og halv sødsk-    
ende forfadr broder, Morbroder og deris Sødskende og need ad      
linien, i 8te Uger sort og 8te uger halv sort. Men for Svog-
erskab slet ingen sørgedragt af sort, etc. Daterit Kiøben-
hafn d. 24. Marti Ao. 1724. 

11. Forordning om Skatternes Paabud i Norge for indeværende Aar 
1724, af lige indhold over alt i Norge som dend af nest af-
vigte Aar 1723. Denne er dater. Fredrichsborg d. 28 Januari 
1724, under Kong. Haand og Signet.  

 
                                                      Fridr. Rex. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kilde: Senjen Sorenskriveri Justitsprotokol No. 1, 1723-1727,  

side 31 b - 32 b. 
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Anno 1724 d. 7de November, blev almindelig Høsteting holdet paa 
Wang efter foregaaende anordning af Kong. Mayts. foget Sr. Andres 
Tønder, som òg Rætten presiderede, som blev administreret og be-
tient af Sorenskriveren Anders Walløer og den anordnede laugræt: 
Heming og Joen Pedersønner, Buchskind, Hendrich Hendrichsen, 
Strømmen, Antonius Sørensøn, Gaufl, Olle Larsøn, Tendskier, Eidis 
Joensøn, Krægnes, Olle Taraldsøn, Øyfjord, og Joen Christopher-
søn, Findsnes. 
 
 1.  blev Rætten sat og tillyst Tingfred. 
 2. lod fogden oplæse Een ordre fra det Høylovlige Rente Cammer,    

andgaaende deres Kong. Mayts. tillader Een frihandel og fart 
paa laxse Elverne i Findmarken for alle som derpaa vill tra-
fiquere, saa tillades det dem frit efter 1724 aars udgang,   
med meere dends indhold, Copieret var uden dato baade fra   
Rente Cammeret og Hr. Amptmand. Ellers Attesteret af Hr.  
Skielderup. Ambtmand. 

 
Saa blev efterskrevne bøxlesædler oplæst: 

 
Abraham Christensen lod oplæse sit bøxelbrev in duplo, hvor 
hannem tilbøxles af Kong. Mayts. foget 1 pd. 18 mrkr. fiskes 
landskyld udi gaarden Find Løche her i Gisunds tingsted beligg-
ende, hvilchen Part Adam Hansen formedelst armod er frafløtted. 
Hvorudi benefnt ald Leylendings forhold ham paalagd, og ellers 
benefnt at bøxelen og Støflehuden er efter Loven betalt, dateret 
paa Wang d. 7 November. 
 
Antonius Sørensen lod ogsaa oplæse sit bøxelbrev in duplo efter 
forordningen, lydende paa 1 pds. fiskes Landskyld i Botten, som 
Jens Nilsen formedelst alderdom for ham opgivet haver, det er 
ogsaa Een af Kongens Jorder her i Gisundet beliggende, derudi be-
nefnt bøxelen og Støflehuden er efter Loven betalt, med Meere 
Loven gemmes, den var dateret Wang d. 7 November 1724 under fog-
den Sr. Tønders Egen Haand. 
 
 

Indstevnt sag: 
 
Velagte Olle Hansen, Tussøe, efter forelæg paa avvigte Sommer-
ting, saa òg hans Contra Part Ole Christensen, Øyfiord, indfant 
sig nu for Rætten til paatale og giensuar i deres mellomhavende 
omtvistede Sag, hvorpaa Sr. Asmus Rosenfælt fremlagde i Rætten 
Olle Hansøns Egenhændige Indlæg, som for retten blev oplæst. 
 
Samme forsæt forklarer først at iche alle de som Ole Christensen 
foregiver at have betinget under sin føring, iche er sandt, det 
hand med fragtregister bevicher, som ey mundtlig blev forklart, 
vitløftelige etc. 2det Paastaas at Nyde fragt af saamegen fisk 
som fattendes under samme førings Mand dend hand i Olle Christen-
sens stæd, haer nødvendig formaaed til seiglingen i hans stæd,  
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nemlig for 130 w. 6 1/2 w. à 4 mrk 12 sk., som giør 5 rdr. 2 mrk. 
6 sk. etter Lovens anledning i 4de Bogs 2det Cap. 4 Art., og at 
hand burde seigle med sig efter Eget løfte refererer hand sig til 
Lovens 2den artichel i samme bog og Capitel, og iche med nogen 
andre. Men som hand her udi haer ladet see sig ulydighed og uvil-
lighed til at seyle, da fornemme hand og paastaaer dend fulde 
løn, Kost og tæring som hand haer forsynet dend andre førings 
Mand med, der seiglede i hans Stæd. End formeener hand, bemelte 
førings Mand for samme ulydighed at bør bøde efter samme bogs 1 
Cap. 9de artichel, 20 lod sølv, hvilche hand paa minder Kong. 
Mayts. foget at have i observance til nermere despensation, nem-
lig til Kongens og Hellesøe Kirche, med videre som hans vitløft-
ige indlæg forklarer. Endelig refererer hand sig til sit forrige 
indlæg paa Sommertinget, at Nyde i processens omkostninger 4 rdr. 
 
Contra Parten Ole Christensen, som hørde ovenmelte sin forrige 
Skippers indlæg oplæst, suarede at hand havde besuaret den gode 
Mand Olle Hansen, da hans bud otte dager efter Paaske var hos 
ham, og erindrede da ham om Seiglingen paa hans Jægt Sidste stev-
ne for Een Haasætter og iche for Styrmand, at hand iche havde paa 
ham at lide, saasom hand var betinget af fogden til at være Styr-
mand og føre hans Jægt. Mens ærbød sig at forskaffe ham een Haa-
sætter udi sin Stæd som var Peder Olsen paa Huusa, derforuden 
kunde ingen tvinge ham till at seigle Nu som før, eftersom hand 
nu var bleven gift, og iche havde nogen andens fremmed fisk af 
den fior med sig under sin føring som i forrige Aarringer da hand 
var hos sin fader og maatte seigle for ham og give hans vilje, og 
fich jo Olle Hansen paa sin Jægt ald dend fisk som der det Aar 
var i Øyfiorden, ligesom forrige Aar, foruden hans Egen Aufl, som 
hand formeener sig at have ræt til at skibe dend med sig selv paa 
fogdens Jægt, særdeles at hand var af samme tingstæd i Sennien, 
og var pligtig at fare med det bøygdefar, efter det løfte som ald 
almuen haver giort under Retten paa Høstetinget 1720. Hvad sig de 
Poster udi Loven angaar som Olle Hansen i sit indlæg paastaar, da 
formeener Olle Christophersen at de iche kand have nogen over 
eensstemmelse og lighed med sig som er een Haasætter der seigler 
paa Een Jægt og søge sin føring hos Een og anden, og Een baads 
Mand der allene seigler for Hyre og tager sine Maanetz penger, og 
ingen løn nyder hos Een Skipper. 
 
I det Øvrige saa haer jo Olle Hansen faaet og antaget samme Mand, 
nemlig Olle Pedersøn udi hans sted med hans fisk, og lagd før-
ingen under ham. Olle Christensen formeener derfor denne Olle 
Hansøns paastand aldeles at blive befriet, og refererer sig yder-
meere til sit forrige suar i Sommer. Sr. Rosenfælt paa Citantens 
veigne hertil suarede at som Olle Christensen til dette sit vit-
løftige forgivende iche fører ringeste beviislighed, formeener 
derfore til deel unødig at tilsuare. Men hvad sig anbelangende de 
af Citanten ommelte Lovens Artickler som efter Eegen tanche haer 
behaget at forklare, saa vill hand da forestille dem i Lovens 
fierde bog, som et almindeligt ord, kaldes Søe Rætten, saa at alt 
hvis dend indeholder skulle formeenes at vedkomme og tilhøre alle 
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og Enhver som bruger deres Seiglads paa søen, hvad Enten de boer 
i Kiøbstæden eller paa landet boende, nu er det vitterligt at 
alle Nordlands Indbyggere haver deres brug og Næring ved Seig-
latz til Kiøbstæderne til og fra, formeener derfore, de i saamaa-
der iche kunde være exciperit fra Lovens ord og Meening. I det 
øvrige refererede han sig til Citantens Indlæg. 
 
Olle Christensøns Enfoldigen suar var herimod at efterdi Acten 
for Clarer Citantens Eegne ord og tilstaaelse, at hand haver 
imodtaget Olle Persøn til Seiglings Mand i Stæden for Olle 
Christensøn, saa falder det da af sig selv at det noch er beviis-
liggiort, og videre haer hand iche hertil at suare. I det øvrige 
henskyder sig i dommerens Hænder. 
 
Som det nu lider langt ud paa aftenen, optages Sagen til dombs 
til i Morgen Klochen 10, da parterne ville behage at indfinde sig 
til Endelig Kjendelse i Sagen, som òg skeede d. 8de Hujus, 
hvorpaa slutningen blev for dem oplæst, saaledes: 
 
Belangende Sagens beskaffenhed at over veye, mellom Skipperen 
Olle Hansen, Tussøen, og Haasætteren Olle Christensøn, Øyfior, 
som herrører af Een Haasætters pligt, og tilbøyelighed, i at hol-
de sig til Et gammelt Bonde bøygdefarbrug, efter landetz maade og 
vedtagen skich og Sædvane, da udviser Citantens Act og forseet, 
at have haft ord og samtale med Olle Christensøn, som een af sine 
for nem. og visse Haasættere eller befragtere, der haver seiglet 
med ham paa hans Jægt og bøygdefar med fuld føring siden 1714 og 
til 1722., aarligen hver sierstevne, dette hans hosføyede fragte 
Register nævner og giør for Claret, og mellom budskab samme tale 
haer været, om hand forskaffe Een Ny Jægt igien til Almuens Nyt-
te og brug lige som før, hvorpaa Olle Christensøn skall end selv 
have begieret. Endelig at ville seigle med ham paa den Nye Jægt 
sierstevnen 1722, derpaa haver Skipperen sidermeer tilstrevet 
hannem at hand efter begier maa noch lide derpaa, og iche det al-
leneste men end og forvisset ham fremdeles at have Jegtefar med 
sig ligesom tilforn, hvormed Haasætterne òg var velfornøyet, 
hvilchet vidnet forklaredes som samme skrivelse hannem over-
leverede. 
 
Acten formelder ogsaa at Olle Christensøn skall have sendt Mund-
bud med Jens Nielsøn Harreboe til Skipperen om Vinteren, at han 
Endelig maatte lide paa sig til dend forløftede Sierstevne, som 
af Vidner ogsaa er forklaret, dog befindes hand iche at have sit 
løfte efterkommed, men fra indskibningen blevet gandske ude, for-
uden 36 voger fisk som fra hans fader blev til Jægten fremskich-
et. Skipperens Paastand er derfore denne, at haasætteren Olle 
Christensøn iche burde vige fra sit giorte løfte, med at Seigle 
paa sit bøygdefar med fuld føring som sædvanligt, men indfinde 
sig til Skiibningen ligesom de andre gotfolk, for hvilchet løftis 
brydelse han da formeener at Nyde Satisfaction for fragt af 130 
Waager fisk, før føringsløn og Kostholdet til dend hyrede førings 
Mand 6 rdl., flage leye 1 pd., saa òg for Sagens omkostning, over 
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alt 4 rdl. 
 
2. Contra Acten udviiser herimod Olle Christensøns undskyldning 
da hand omsider blev tiltalt af Skipperens Søn, at hand iche kun-
de komme til at seigle denne Stevne, uden Skipperen kom ham igien 
til hielp med Een Slotte Mand, thi ellers maatte hand blive for-
legen og som Skipperen den iche kunde forskaffe, opsiger hand 
løftet, at hand da iche kunde seigle med ham denne Stevne, hvil-
ket skulle skee 8te dage for Paaske. Hand foregiver at hand dog 
omsider i trang af Styrmand maatte i saa maader lade sig hyre af 
Fogden Sr. Tønder, som derimod strax forskaffede ham til 
fornødenhed Een slotte mand hiemme igien i sin Stæd, og havde saa 
paa hans Jægt under sig i føring alle meste sin Egen fisk, som 
hand antog at være til Een halv føring; de andre smaa føringer 
som hand havde betinget lagde hand fra sig og ind paa bøygde 
farret, under førings Manden Peder Olsøn, Huusa, dend hand 
foregiver i sin anden Act at have anleediget i sin Stæd, og 
formeener dermed at blive frikiendt for Skipperens Prætentioner 
og tiltale, i henseende og, at hand nu er gift, og kunde raade 
sig selv, imod dend tid hand Var hiemme hos sin Fader og maatte 
da giøre hans villie, og derfore nu raadde sig selv, og sin Egen 
fisk at skiibe med sig selv paa Fogdens Jægt, særdelis som hand 
end synis at være pligtig til at seigle paa hans indrettede 
bøygde far udi samme tinglaug her i Senniens fogderi, efter 
Almuens giorte løfte paa Høstetinget 1720. 
 
 

Domb: 
 
Efter saadan Sagens forefundene omstendigheder med parternes 
tiltale og giensuar, kand ieg iche anderledis Skiønne og dømme 
end jo haasætteren Olle Christensøn burde som fuld- og Egen 
Myndig, i denne Sag holdet sine ord og løfter som hand loved og 
tilsagd haver, efter anleedning af Lovens 5te bogs 1ste Capit. 
1ste articel; Men som hand dem med udflugter og andre Occationer 
haver gandske forbigaaed, hvoraf hans Skipper Olle Hansøn er 
tilføyet Skade og Vitløftighed, da bør hand at Restituere ham 
fragten af 170 Woger fisk, bereignet for Een af de mindste 
føringer som hand haver haft under sig paa Tussøe Jegten i de 8te 
foregaaende aaringer efter Skipperens Egen forteignelse i fragte 
Registeret, og det med 4 skilling for hver Waag efter landetz 
Metode og sædvane, efterdi her iche kand specificeres enten det 
maatte være Rund fisk eller andre Sorter; Saa velsom for sin 
anviiste førings Mand Peder Olsøn, Huusa, hans hyre og Kosthold, 
tilsammen 6 rdl. Og endelig for dend paa Sagen ibragte omkost-
ning, men Stevnemaal, Protester, dommens indløsning og tidspilde 
15 mrk. danske; Og det inden 24 dagis forløfs efter anviisning. 
Hvorimod hand haver at Nyde igien Regres til ald dend fragt og 
føringsløn af dend føring som samme hans anviiste Førings Mand 
havde under sig til Bergen samme Stevne, om det end skulle be-
findes at være meere end Skipperens forteignelse paa 58 Waag. 
fisk. 
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Belangende Citantens Protest efter anledn. af Lowens 4de bogs 
1ste Capitels 2den og 9de Articler, som tracterer om Baads Mænd 
og Styremænd til Skibs, saavel som deris hyre, forhold og straf; 
da som disse Poster synis iche at have nogen Meening eller 
sammenhæng af Voris Jægtebrug, som kaldes efter gl. Metode Al-
muens bøygde fahr, der haasætterne saavel som heele destricteds 
almue ere idelig tilforbunden, derfore fælder disse Poster og af 
sig selv og Vorder Contra Parten til ingen Prejuditz, hinder 
eller Skade i Nogen Maade. 
 
 
Kong. Mayts. Foeget havde Efterskrev. 8te Spørsmaal for Retten 

til Meenige Almueen, nemlig: 
 

1. Om de Vidste fleere af Kongens Jorder eller Jordeparter i 
dette indeværende aar 1724 at Være til Nogen overdragne eller 
bortbøxlede end disse benefnte samme paa dette ting ere 
Oplæste, nemlig til Abraham Christensøn 1 pd. 10 mrk. i Find-  
løchhelle, som Adam Hansøn er formeddelst Armod fravigen. 2. 
til Antonius paa Gafl, 1 pd. udi Botn, som Jens Nielsøn for  
ham formedelst Alderdom og Svaghed afstaaed haver. 

 
2. Om her i Tinglauved ere faldne til Kongens interesse, enten 60 

lod Sølvs Bøder, Volds Mulcter, 6te og tiende penger for  
udført gods og Midler af riget, item Noget forbrut eller  
Arveloest gods og Eiendom, eller forlovs Penge for forfløttede 
arveparter fra Et gods til Et andet. 

 
3. Om her ere nogle Engeslætter, fieldslætter eller andre Græs-

ninger og ud Enge, sampt Arbeids penger paa Kongens Jorder at 
bereigne, til Nogen interesse. 

 
4. Om her er Nogle Tømmer Sauge at skiære boer paa, eller qvern-

er at Male paa til betydning, saa heraf nogen interesse kand 
havis. 

 
5. Om her er indkommet drive eller Stranqvael eller hitte gods 

falden i indeværende aar. 
 
6. Om her er nogle ny optagne Rødning eller Pladser til rødnings 

Bord dette Aar. 
 
7. Om her er falden Nogle udi indeværende Aar at bereigne til 

interesse. 
 
8. Om her ere nogle af Kongens Jorder øede i dette aar i dette 

Tingstæd. Almuen Ville da give alt saadant tilkiende til deres 
Mayistets tieneste tilkiende;  

 
Alle svarede hertill paa hver Post at slet intet af Nogen Post 
ere i dette aar falden hertill som dem kunde være Vidende, det de 
med sandhed alle tider ville og kunde tilstaa. 
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Fogden var herpaa begierende Tings Vidne om hver Post især til 
sine Reignskabers bilæggelse, som og blev udfærdiget. 
 
 
Hermed blev tinget igien opsagd, og Retten ophæved.  
 
 
Korn og Oste tienden som i dette Tinglauv blev ydt og deelet paa 
Tiendebyttet og tvende Anordnede Laugrettis Mænd, nemlig Anders 
Michelsøn, Græssmyre, og Christen Jensøn, Lendvigen, angavis til 
indførsell af dem førend Cessionen Stillis ad, at være paa 
Kongens 3de part: 1 1/4 tønde reent Korn, bland Korn 4 skjepper 
og Ost 2 wogr 2 pd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kilde: Senjen Sorenskriveri Justitsprotokoll No. 1, 1723-1727, 

sd. 47b-51a. 
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A. 1725 d. 16 July blev ordinarie Sommer og Sage ting holdet paa 
Wang med Baltestads og Giisunds Tinglaugs Almue af Kong. Mayts. 
Sorenskriver Anders Waløer, udi overværelse af Kong. Mayts. foe-
get Sr. Andres Tønder. Tillige med Sorenskriveren blev òg Rætten 
betjent af Efterskrevne laugrettes Mænd: Joen Pedersen og Heming 
Pedersen, Buchskind, Edias Joensen, Kraegnes, Ole Larsen, Tend-
skiær, Antonius Sørensen, Gaufl, Oluf Taraldsen, Øyfiord, Joen 
Christophersen, Findsnes, og Hendrich Hendrichsen, Strømmen.  
 
  Imidlertid blev inden Retten afhandlet saa som efter følger:       
 
1. blev Ting sat og tillyst Tingfred.  
2. oplæst alle Kong. forordninger og høye Øvrigheds ordre saa 

som paa Neste ting.  
 

 
Anders Joensøn lod oplæse sin bøxel Sæddel paa det pund i Mellom 
Løchhelle som Een lang tid haer ligged øede, hvor udi er benef-
net, at hand haer tilforn tilbøxlet sig det Eene pund, og skall 
med tiden betale bøxselen for det sidste pund med 10 mrk. og 
haver herimod bepligtet sig med sin udstædde revers efter forord-
ningen, at forbedre Jorden og bebygge gaarden og ellers at for-
holde sig i alle maader som Een lydig Leilending sømmer og An-
staar. Bøxselbreved var udstæd af fogden Sr. Tønder d. 6 Juny Ao. 
1724, under hans Egen Haand. 
 
 
Fogden proponerede for denne Ræt det høylovlige Cammer Collegii 
Mangler af hans Regnskaber pro 1720 lige som paa foregaaende 
Tinge. Først de nominerede 6 poster som findis Specificerede paa 
fol. 80, og bekom suar paa hver Post ligeledis som de foregaaende 
Ting almuer besuaret haver, hvilchen deris ligelydende forklaring 
findis paa Pag. 71 fol. 72 og pag. 73, hvorefter òg disse bemte. 
ting attester blev udfærdiget. 
 
 7. blev Almuen tilspurdt, hvor mange Jægter har seigled fra 

Tinglaved det Aar 1720. Blev suared at Fogdens Bøygdefar gich 
det aar 2 reiser til Bergen, og ellers ingen uden de fra  
Trundhiem trafiqverende, Borgerne som kommer her paa Skipper-
leyerne at handle, nemlig Margrete, Sl. Povel Povelsøns paa 
Kløven, Svend Hendrichsøns Enche paa Løchvigen og Elias Mad-  
søn paa Hechingen, hvilke gich alle tre hiem igien udpaa Høs-
ten. 

 
 8. Efter spørsmaal blev suaret at begge fogdens Jægter gich 

allene i Sierstevnen, det Aar 1721, og da trafiquerede alle  
3de Borgerleyerne herpaa deris Skipper Leyer og her saa igien 
paa høsten som de forige aaringer. 

 
 9. Ligeledis blev suaret paa hvor mange Jegter det Aar 1722 gich 

her fra tinglauved, Nemlig fogdens Jægter 2de, begge Sier-  
stevnen, saa og alle 3 Borger Jægterne hiem igjen.  
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For Retten fremkom tvende gode Mænd, Anders Michelsøn, Græssmyre, 
og Joen Christophersøn, Findsnes, med efterfølgende Bud og ord 
fra dend Velagte Mand Heming Nielsøn, Skovnes, som formedelst 
Svaghed iche selv formaaede at komme til Tinget, at hand overlyt 
for alle Mand baade Nær og fiern lyser sit frille Barn Lisbeht 
Hemingsdatter i Kuld og Kjøn, hvilchet hand uden Egteskab har 
auflet med sin Tieniste Qvinde Ingebor Johansdatter for 2 Aar 
siden, saaledis at det her efter skall efter Lovens anleedning 
achtis og æris for hans Egte barn i alle tilfælde, hvilchen Kier-
lig lysning blev efter Mændenes paastand og begiering strax pro-
tocollerit til uigienkaldelig efter minde for levende og døde. 
Saa bør der da efter dags ingen det at Vrage og forekaste at det 
jo holdes for Egtebarn, Som voris Aller naadigste Konge Lov byder 
i fembte bogs 2 Cap. 71de Artichell, og skall givis beskreven 
Naar det forlanges. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kilde: Senjen Sorenskriveri Justitsprotokoll No. 1, 1723 - 1727, 
       side 82 b - 84 a. 
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De på dette ting oppleste forordninger og bekjentgjørelser, jfr. 

tinghandlingen pkt. 2. 
 

 
1. blev sat ting og lyst tingfred. 
2. oplæst Skatteforordningen om Skatternes paabud i Norge for 

Aaret 1725. Trycht i Kiøbmand(!) d. 28. Decembr. 1724. 
3. Forordning om Lots-Væsenet, Synder og Nordenfields i Norge.       

Dater. d. 5. Martii Ao. 1725. 
4. Capitels Taxten forfatted paa Trundhiembs Capitel d. 10de 

Nov. 1724. 
5. Forordning anlangende Paabud i Danmarch og Norge til det Oct-

oyerede grøndlandske Compagnie i Bergen, detz forehavende     
Discens fortsættelse paa Grønland. Daterit af Fredrichs-borg 
slot d. 16. January Ao. 1725, hvorpaa ligning som af 
Stiftamptmanden og Biscopen i Trundhiem er lagt paa Trund-
hiems Stift beløbende til 400 rdl. blev oplæst, og deraf rep-    
arterit paa Nordlands Ambt 500 rdl., hvilchen Summa, Voris 
Hr. Ambt Mand igien haer fundet for billigt paa fogderierne       
igien at lignis som følger, nemlig paa Helgelands Fogderi 220      
rdl., Saltens dito 100 rdl., Senniens og Tromsøens dito 90 
rdl., Vesteraalens og Loefotens 90 rdl., og blev da givet 
godvillig af denne almues bæste Mænd 2 rdl. 5 mrk. 4 skill. 
Blev ydermeer formeeret til 3 rdl. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kilde: Senjen Sorenskriveri Justitsprotokol No. 1, 1723-1727, 

side 68 a. 
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Anno 1725 d. 29. Octobr., blev efter foregaaende anordning af 
Kong. Mayts. foeget Sr. Andres Tønder, holdt ordinaire høste og 
Sageting paa Wang med Nærværende Almue af Giisunds og Baltestads 
Tinglaug, som òg Rætten præsiderede, som Sorenskrifveren admini-
strerede, og blev betjendt og biisiddet af efterskrevne Laugrætt, 
nemlig Joen Nielsøn, Skarsvaag, Heming og Joen Peders Sønner, 
Buchskind, Edias Joensøn, Kragnes, Olle Larsøn, Tendskiær, Anton-
ius Sørensøn, Gaufl, Hendrich Hendrichsøn, Strømmen, og Joen 
Christophersøn, Findsnes.  
 
 
       Imidlertid inden Rætten afhandlet saaledis:  
 
1. Rætten ble sat og tillyst Tingfred.  
2. Dernest oplæst En Placat angaaende Sølv Skurvers opdagelse i 

Norge, at alle som nogen Sølv Ertz kunde have i Erfaring, 
skulle saadant paa Visse Terminerede Stæder angive, og vente 
deris beløning. D. var daterit Fredrichsborg Slot og trycht 
d. 17de May Anno 1725, under Kong. haand og Signet. 

 
                                                 Fredericus Rex. 
 
2. Placat angaaende det udi Lolland beliggende Lotterie gods, 

som ved de dertil beskichede Commissarier skall overleveris  
til dem som gevinsterne ere tilfaldne, hvilchet bemelte 
Placat spæcialiter udviiser, saa vel som hvor de Skiøderne 
paa gevinsterne mod qvitering haver at Erholde. Daterit under  
Trychen paa Fredrichs Borg Slot d. 8de May 1725, under Kong.  
Haand og Zeigl. 

                                                Frederichus Rex. 
 
3. Placat angaaende Eendeel Kong. Indkomsters forpagtning Norden 

Fields i Norge for de Aaringer 1726, 1727 og 1728, saasom udi  
Bergens Skift. 1. Bergens Byes Comsuption og folcheskat.  
2den. Consumptionen af Vin, fremmed Brendevin og Vin Ediche i 
Bergens bys og District. 3. Ancher udi Bergen.  

 
4. fisketienden Samme Stæds. 

 
 
Consumptionen, familus og folche Skatten med Copulations Pengene      
og deraf dependerende Bøder af Efter følgende fogderier:  
 
1. Nord Hord og Vaas. 2. Sunmør og Hardanger. 3. Sund- og Nord 
Fiord. 4. Indre og Yttre Sogn. 5. Sundmør, af hans Kongl. Mayts. 
beholdne anpart Korn, ost og fisketiende udi Eftermelte 
fogderier, saa vit iche andre deraf ere berettigede. 1. Nordfords 
fogderie, 2. ytter Sogns fogderi, 3. Sundmørs fogderie. Stavanger 
Bye og Ambt: 1. Stavanger Byes Consumption. 2. Consumptionen af 
Win, fremed brendevin og Vin Ediche udi Stavanger Bye. 3. Ancher 
udi Stavanger Bye. 
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Consumptionen og folcheskatten med familie Skatten, saa og Copu-         
lations Pengene af Efterskrevne fogderier:  
 
1. udi Jælderens og Dalerens. 2. udi Rye fylche fogderie.  
 

Nordlands Ambt: 
Comsumptionen familie og folcheskatten med Copulations Pengene af             
Efterskrevne fogderie:  
 
1. Helgelands fogderie. 2. Saltens fogderie. 3. Senjen og Tromsøe 
fogderie. 4. Westeraalen og Lofotens fogderi, af hans Kong. 
Mayts. anpart beholdne Korn, ost og fisketiende udi Efterskrevne 
fogderier saa vit iche andre ere berettigede: 1. Bache Klosters 
gods og Kongens rødnings Jorder udi Helgelands fogderi. 2. Salt-
ens fogderie undtagen Boddal Præstegield 3. Senniens fogderie, og 
Kundgiøris de lysthavende efter hans Kong. Mayts. allernaad. 
befalning af 10de Nov. 1725, følgende Poste til deris under-
danigste Efterretning, med Videre dends indhold. Datum Kong. 
Mayts. Rente Cammer D. d. 2de Juny 1725, under Kong. Cammer 
Collige Segl. 
 
 

Efterskrevne Bøxselbreve ble oplæst: 
 
Hr. Johan Aarent Meyer lod oplæse sin Bøxsel Sæddel in duplo 
efter forordningen, lydende paa 3 1/2 punds leye som er den gaard 
Korvingen, Biscopens Jord her i Tinglaved beliggende, som Hr. 
Rasmus Schelderup haer med dem imellom Værende Vilchor afstaaed. 
Videre benefnt at hand haer reverserit sig ved tiltredelsen og 
bygge og Vedlige Holde Jordens bygning med Meere Leilendings for-
hold og loven gemes. Daterit Var dend af Wang d. 30 Octobr. 1725, 
under forvalterens Monsr. Johan Brochs hans haand og Zeigl. 
 
Olle Kielsøn lod ogsaa oplæse sin bøxell in duplo Efter forord-
ningen, lydendende paa 18 mrk. fiskis landskyld udi Bispens Jord 
Skoven, som hans Væhrfar for ham opgived haver, næmlig Peder 
Isachsøn, med Vilchor at nyde hos Svogeren sin livs tid halv 
deelen af Ager og Eng, skov og March og huusværelser for sig og 
sine Creatur, og ellers er fornøyed gaarden at tiltræde som dend 
nu forefindis, at opbygge og Vedlige holde med Videre Een Lei-
lendings Pligt, og derpaa sig reverserit. Daterit var dend af 
Wang d. 16 octob. 1725, under forvalterens Sr. Johan Brochs hans 
haand og Zeigl. 
 
Olle Hansøn lod ligeledis oplæse sit bøxelbrev med hos føyede 
revers Efter forordningen, lydende paa 18 mrk. fiskis leye udi 
Furrøn, Biscopens Jord her i Tingstædet beliggende, hvilchen part 
for ham haer ligged øede, hvor udi hand reverserer sig til gaard-
ens opbyggelse og ved lige holdelse med meere som leilendingen 
pligtig er efter loven. Begge vare daterede d. 30 Octobr. 1725 af 
Wang under Monsr. Brochsis haand og Seigl. 
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Hans Baltzsøn lod ogsaa oplæse sin bøxellsæddel med hos føyede 
revers ligelydende paa 18 mrk. fiskes landskyld udi gaarden Løch-
vigen, hvilchen Part Jens Hansøn tilforn haer beboet, og nu er 
frafløttet, hvor udi benefnt ald Vedbørlig leilendings pligt 
efter Loven, med Videre at hand forpligter sig at oppbygge og    
Vedlige holder Jordens Huuse forsvarligen. Dend var daterit af 
Wang d. 30 8br. 1725, under Johan Brochs hans hand og Seigl. 
 
 
Kong. Mayts. foeget opbød Korntienden af Kongens Part som ydet 
blev paa dette ting iblandt almuen, for reede betalning efter 
dend i Sommer oplæste Capitels taxts Specifice af hvær sort, men 
her fandtis ingen som kunde eller Ville Kiøbe noget deraf, af 
fattelse fornemelig til at betale det med. Herom var hand Ting 
attester forlangende. Her hos blev oplæst og tilstæd de tvende 
gode Mænds testification om samme korn og ostetiendens annam-
melse, ligning og lodtagelse paa tiende bytted, nemlig Hendrich 
Hendrichsøn, Strømmen, og Antonius Sørensøn, Gaufl, og er da 
Kongens 3de part af reent Korn 1 td. 1 fiering, blandkorn 3 tøn-
der, haufre 1 td. 2 fieringers, ost 2 Waag 2 pd. 18 mrk. 
 
 
Postbønderne Olle Larsøn og Anders Andersøn, Hemming Peersøn og 
Joen Persøn, Buchskind, Endre og Morten Monsøn, Troldvigen, saa 
og Olle Ediesøn, Sandvigen, og fogden Sr. Andres Tønder paa Wang, 
Tilstod efter tilspørgsell for Rætten om de for dette indeværende 
aar haer faaet deris Postføringsløn, hvortil de alle suarede ja 
at hver havde faaet dend Sædvanlige løn, nemlig 3 mrk. danske.  
 
 

Indstevnte Sag. 
 
Christen Knudsøn, tienende fogden Sr. Tønder, var indkaldet for 
begaaed leyermaal med Een Tøes samme stæd ved Naufn Kari Olsda-
atter, som selv tilstoed for retten at være beligged paa Gibostad 
af Een Kremmer dreng Ved Naufn Olle, som bort drog fra landet 
førend gierningen blev opdaget. Men Christen var iche tilstæde, 
dog blev giordt bekjendt at hand utviflelig var hendis Barnefader 
i denne sidste Sag. 
 
Kongens foget satte i rette paa deris rette bøder efter loven, og 
selv derpaa Erbød sig for drengen at blive Kongen ansvarlig. Men 
Tøsen som er uformuende til Bødernes Erlæggelse, begierede hand 
lovens straf ofuer til Fengsell. 
 
Efter saadan Sagens beskaffenhed om dette aaben bare lejermaal, 
tilfindis benefnte Christen Knudsøn at bøde til Kongen sin fulde 
bøder 24 lod inden tilkommende Ledingsberg tid at betale. Men 
qvinde Mennisket Kari Olsdatter, formedelst sin uformuenhed til 
bødernes betaling, tilfindis at staae i gabestochen ved Kirken 3 
Søndage i rad medens Guds tieniste for Rættis, og det i anleedn-
ing af lovens 6te bogs 13 Cap. 1te artichell. 
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Efterskrevne Dannemænd bleve paa Tinget opnefnd til at betiene 
Rætten i det tilkommende aar, nemlig Rasmus Olsøn, Huusa, Hans 
Christensøn, Rogsfiord, Olle Christophersøn, Sandvigen, Olle 
Kielsøn, Skowen, Rasmus Brems, Findfiord, Baroe Arnesøn, ibm., 
Reinholt Larsøn, Øyjord, og Størcher Thorsøn, Tømmervigen. Hvil-
che alle ere befalede at aflægge deris laurettis Eed for Soren-
skriveren paa laugmandens Veigne, hvor det skee kand. 
 
 
  Efterskrevne Ting attester ere som Sædvanligt paa høstetingene       
udfærdiget paa fogdens Tilspørgsell til almuen, nemlig: 
 
 1. At Ingen bort bøxlede Jorder ere af Kongens gods indevær.         

Aar. 
 2.  Ingen rødninger, iche heller Rødnings Pladser. 
 3. Iche heller falden nogle Arbeids penger, Field eller Enge-

sletter. 
 4.  Ingen Slagsmaal eller Skieldsmaal Sager. 
 5.  Her ere hverchen Sauger eller Qverner til nogen Interesse. 
 6.  Iche heller falder 6te og 10de penger for afførdt uden Riiget     

noget gods eller Midler, 60 lods sølves Bøder, forbrut Odel       
eller arveløst gods, iche heller forlovs Penger for afførdt       
Arveparter. 

 7.  Hverchen Vraeg eller Hval fundet eller opdaget. 
 8.  Ingen Øede Jorder eller Jordeparter af Kongens gods. 
 9.  Postbønderne haver faaet deris Løn, nemlig Ole Larsøn, Tend-  

skier, Anders Arntsøn, ibm., Heming og Joen Pedersønner,     
Buchskind, Endre og Morten Mons Sønner, Troldv., Olle Eidis-
søn, Sandvig, og Fogden Tønder.  

10.  At ingen vill Kiøbe Korntienden. 
11. At Fogdens Eene Jægt gick forstevnen og begge i Sierstevnen,    

saa òg begge Trundhiems Jægterne, dend Eene trafiquerende paa      
Løchvigen og dend anden paa Hæchingen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kilde: Senjen Sorenskriveri Justitsprotokoll No. 1, 1723 - 1727, 
       side 84 b - 86 b. 
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Anno 1726 d. 18 July, blev efter foregaaende anordning holdet 
Sædvanlig Sommer og Sagting paa Wang af Kong. Mayts. foeget 
Seigr. Andres Tønder med Almuen af Baltestads og Giisunds Ting-
laug. Rætten administrerede Sorenskriveren Anders Walløer, som òg 
blev betient af Efterskrevne laugrættis Mænd: Heming Peersøn, 
Buchskind, og Joen Persøn, ibm., Antonius Sørensøn, Gaufl, Edias 
Joensøn, Kragnes, Anders Erichsøn, Medskier, Hendrich Hendrich-
søn, Strømmen, Joen Christophersøn, Findsnes, og Morten Monsøn, 
Troldvigen.  
 
 1. blev Rætten satt, og oplæst alle foranførte forordninger og 

Patenter, med andre høye øvrigheds befalinger, alt lige som  
paa forrige Tinge skeede. Dernest blev Ledingen, Huusmand  
Skatten og findeskatten ligned og lagd som sædvanligt, og der 
efter oplæst alle de forordninger og Patenter som paa fore-
gaaende tinge bleve forkyndt og findis ved des Ting achter 
anførte.  

 
 

Herefter blev Sagerne som indstevnet vare foretagne, 
efter Stevne maaletz lydelse: 

 
Jon Jonsøn, Erichsfiord, haver ladet indstevne Trundhiembs Borg-
eren Monsr. Oluf Gievers, at suare til det Slagsmaal, øvet i høst 
i hans huus 1725 paa Løchvigen, imod sig uden ald skyld og brøde, 
og achter ham derfor ved Rætten at tiltale. Begge Parter indfant 
sig for Rætten. Contra Parten Svarede til Stevnemaalet, og Eskede 
Vidnisbyrdene frem for Rætten, hvormed Sagsøger formeente sig 
dette slagsmaal at giøre bevisligt, og hvis hand det iche kunde, 
erachtede hand beskyldningen at være usandfærdig. Hvorpaa Citant-
en blev af Rætten tilspurdt, hvormed hand agtede at gotgiøre 
Stevnemaalet til beviis.  
 
Da foregav hand saaledis at hand var udsendt af sin fader Jon 
Jonsøn med Nogen fisk og lyse at betale paa, hvis hand var ham 
skyldig bleven. Hand beretter der paa at gich op til Manden, og 
leverede ham betalingen, og Givers dermed skulle være misfor-
nøyed, saa som hand iche fich ald skylden betalt, bekiender at 
Gievvers skulle sige: "Din fader saa stor Een Adels Mand, at hand 
vel kand betale det alt sammen." Med flere ord og tale der falt 
dem i mellom Slagsmaal Sagen uvedkommende, hvorpaa hand gich ud 
af Stuen igien efter at der var til bogs ført hvad hand havde 
leveret, og bad om forladelse at hand maatte komme fredelig af 
landet igien, efterdi hand saae Givers at blive saa Ifrig mod 
sig, attraaede saa lige ned til sin baad for at fare sin Vej. Men 
der hand fornam Gievers at følge ham efter, Vende hand om, og 
talede disse ord: "Dersom i Tychis at anstaae Eder at slaa Een 
fattig Skatte Bonde Søn, saa skal i have for lov der til. Jeg 
skall iche bære imod Jer." Og der saa siger hand at Gievers tog 
sig om hagen med dend Eene hand, og da det tag slap, slog hand 
til sig i ansigtet med dend Venstre hand i ansigtet at blodet 
sprang ud der 
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efter. Tog sig saa i Brøsted, og skuede sig tilbage. Der stod 3 
tønder i Vejen, de tvende bestoed hand sig for, men ved dend 
tredie blev fælled til Jorde.  
 
Herpaa blev hand tilspurd af Rætten, om der var ingen som saa der 
paa at hand blev slagen. Suarede at Monsr. Gieverses Kiereste og 
hans tieneste pige. Sier ogsaa at hans Broder og faderens foster-
søn som vare med ham, vare ogsaa Nærværende da dette skeede. 
Hvorpaa hand blev tilspurd om hand iche havde indstevnt nogen af 
dem til at bære vidne i Sagen. Suarede at hand meente at som de 
var ham paarørende kunde de iche heller vidne med sig. Monsr. 
Gievers tilstod dette som hand lod indføre, at Jon kom til sig 
med fisk og lyse paa sin faders veigne, som òg blev afskreven. 
Siger ogsaa at der falt dem nogle ord imellom, men at hand slog 
ham, gaar hand aldeles fra, og siger nei dertill, og bigierer at 
saadant maatte ham over beviises lovligen. Dend Stevnende beklag-
ede sin Eenfoldighed end ydermeere at hand iche forstod sig paa 
at føre disse sine paarørende for Retten, men som hand og hans 
fader blev nu herom bedre oplyst, vare de begierende Sagen at 
vorde opsat til Neste ting, at hand da kunde faa dem indkaldet 
til sagens oplysning. Monsr. Giævers var paastaaende at hans Con-
tra Part burde nu have tilstæde sine Vidner, saasom det iche er 
hans leylighed at blive hertil stæde, men nu i Høst af reiser til 
Trundhiem, og formoder derfore at faae Sagen som ubeviislig til 
Ende bragt. Dend Stevnende refererede sig ydermeere til sin paa-
stand om opsættelse til at formane sine Vidner indstevnt. Efter 
saadan paastand anseer Rætten forbilligt at Sagen opsættis til 
neste ting, som Citanten kand faa Stevning til, paa det hand iche 
klageligen kand have at foregive at hand i sin Eenfoldighed 
bliver med Rætten overfyled(?), til hvilchet hand bør føre sine 
sig paa beraabte vidnesbyrd, og dertil indstevne alle vedkomm-
ende, hvor efter da skall gaaes om hvad lov og ret tilsiger paa 
baade side.  
 
Kongens Foget proponerede for denne Rætt lige som paa foregaaende 
Ting skeede, sine Regnskabs Manglende Poster i dette Tingsted for 
det aar 1723, og var sand færdig Tings vidner forlangende Post-
viis saa som Efterfølger: 
 
 1. at her var ingen Rydninger eller Rydnings Pladser. 
 2. At her falt slet indtet forbrut odel eller Arveløstgods. 
 3. At her over vintrede ingen af Kremmerne, hverchen paa Løch-   

vigen, Hechingen eller Westnes Kløuven, Men alle afrejste      
hiem til Trundhjem om Høsten. 

 4. Forklarede Almuen at 1 Waag blød eller Suur Rav. kostedt 3 á 
4 mrk., og er ellers saaledis gangbar kiøb i landet naar dend      
selgis iblant almuen. 

 5. hvor mange Jægter her siglede det aar til Bergen og Trund-
hiem. 

 
Kilde: Senjen Sorenskriveri Justitsprotokoll No. 1, 1723 - 1727, 
       side 114 b - 115 b. 
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De på dette ting oppleste forordninger og bekjentgjørelser, jfr. 

tinghandlingen pkt. 1. 
 

 
1. blef oplæst Forordning om Skatternis Paabud udi Norge for Aar 

1726, indeholder Skatterne in allis saasom forleden Aar. Dat-
erit Fredensborg d. 4de Dec. Ao. 1725. 

2. Et Klagemaal fra Bergens Magistrat om Saltfiske- og Sild-
tønderne som skall komme til Kjøbenhafn at blive for smaa, at 
voris Hr. Ambtmand og Foeget skal have dermed indseende. Dat-    
erit Bergen d. 19. Febr. 1726, under samptlig Magistratens 
hænder, rigtig Copierit af Voris Hr. Ambtmand. 

3. Placat formedelst, at udi det Kong. Rente Cammer d. 26. og 
27. Septembr. afvigte aar ved offentlig Action, angaaende 
Consumption, Familie og Folche Skatten med Copulations peng-
ene udi de 3de Helgelands, Westeraalen, Andenes og Lofotens       
sampt Sennie og Tromsøens fogderier i Nordlands Ambt, som 
Kongens Anpart Tiender af alle slags, med dends vitløftige 
Indhold, skal auctioneris, her og i Bergens Ambstue, til for-    
pagtning i 3de aar, nemlig 1726, 27 og 28. Daterit Bergen d. 
20. Dec. 1725. 

4. Oplæst Rente Cammeritz ordres og befaling til Hr. Ambtmand, 
at anordne samme Kong. Indtrader til forpachtning og Publica-
tion og paa alle tingene giøre opbud, og tages der tings Vid-
ne paa fra alle Rætterne, med dend fuldkommen ordre. Daterit 
Rente Cammerit d. 13. Apr. 1726, under Cammer Herrernes Egen-
hændig bekreftelse, rigtig Copierit af Voris Hr. Ambtmand     
Schelderup. 

5. blev oplæst det Høyloflige Cammer Collegii befalning til fog-
den, at tilføre Matriculen alle de Jordepladser som udi Mat-
riculeringen 1723 blev anførte og iche til forn ere, ogfor- 
dre af dem alle Contributioner og ved andre leilendings grun-
der, til Regnskabs suarelse, med meere det Vitløftige Ind-
hold. 

6. blev ledingen lagd paa Almuen som Sædvanligt. 
7. blev oplæst Capitels Taxten paa Kornvahrerne over alt Trund-

hiems Stift, saaog paa Kierchernes Landskyld og andre Specier      
aparte taxerede. Paaserit Trundhiem d. 22. Nov. 1725, og der 
udtog deraf under Voris Hr. Ambtmand Schelderups Egenhand. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kilde: Senjen Sorenskriveri Justitsprotokol No. 1, 1723-1727, 

side 106 b - 107 a. 
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Anno 1726 d. 12 Nov., blev efter foregaaende anordning af Kongl. 
Mayts. foeget Sr. Andres Tønder, holdet ordinaire Høsteting paa 
Wang med Almuen af Giisunds og Baltestads Ting. Fogeden presi-
derede Rætten, som blev betjent af Sorenskriveren Anders Waløer 
og efterskrevne Laugrettes Mænd: Hans Christensøn, Rogsfiord, 
Olle Christophersøn, Sandvigen, Anders Erichsøn, Medskier, for 
Rasmus Olsøn, Huusa, Baroe Arensøn, Findfiord, Olle Kjelsøn, Sko-
ven, Størcher Toersøn, Tømmer vigen, Olle Larsøn, Tendskier, for 
Reinholt Larsøn paa Øyjord, og Halvor Arensøn, Tenskier, for Ras-
mus Brems, Findfiord.  
 
 

Imidlertid forhandlet: 
 
1. blev Rætten sat og tillyst Tingfred.  
2. forordning om 12 og 2  skill. stychers Reduction og Nedsæt-

telse blev oplæst, givet paa Fredrichsborg d. 15 July 1726.  
3. Om 16 skillings Stychers Reduction og nedsættelse, givet af 

Fredrichsborg d. 31 July 1726.  
4. Kong. forbud paa alle slags Korn Wahrers udførsel af Danmarch 

og Norge, udgivet paa Fredrichsborg d. 8 Juny 1726.    
5. forordning angaaende Maste- og Bielche-Bruuget over alt baade 

Sønden- og Nordenfields i Norge, givet af Fredensborg dend 20  
Augusti Ao. 1726.  

6. lacat og forbud anlangende at ingen Slags Eege tømmer af 
Danmarch og Norge maa udføris, givet aller naadigst af Fride-
richsborg d. 24 may 1726.  

7. Placat anlangende Kiøbenhafn allene at Nyde oplags frihed paa 
de 4 species, Viine, Brendeviine, Salt og tobachs blade, 
givet af Fredrichsborg d. 1 Juny 1726.  

8. Placat og Nærmere anordning angaaende de for Kiøbenhaufn 
allernaadigst bevilgede 4 species af Wiine, Brændeviine, Salt 
og Tobach.  

9. de, forordning angaaende hvad Mynt Kiøbmands Reigninger og 
fordringer skal betalis udi, som forend Myndtens Reduction 
var forfalden, Allernaadigst udgived af Fredensborg d. 14 
Augusti Ao. 1726.  

10. lod fogeden oplæse Velbne. Hr. Ambtmands Schelderup alvorlige 
anordning om Natte roers Liinbrugs, anden ulovlig fiskered-
skabs, saa vel og druchenskabs afskaffelse i fiskeverrene om 
Vinteren, daterit Trundhiem d. 18 Septembr. 1726. 

 
Efterskrevne Bøxelbreve blev her efter oplæst: 

 
Hendrich Abrahamsøn lod oplæse sin bøxelsæddel, lyder paa 2 pd. 
fiskis landskyld udi Kongens Jord Aarnes her i Giisunds Tinglaug 
beliggende, som hans Broder Baar formedelst armod er fraviget, 
saa at denne opsider beboer nu ald Jorden, som er 4 punds leye 
med alle sine lotter og lunder, hvorinden er benefnt bøxelen og 
Støflehuden at være efter Loven betalt, saa meldis òg om hans 
udgivne revers efter forordningen, daterit Wang d. 12 Nov. 1726, 
under fogden Sr. Tønders haand. 
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Joen Kieldsøn lod ligeledis oplæse sin Bøxselsæddel lydende paa 
gaarden store Løch Helle som skylder 4 punds landskyld, Een af 
Kongens Jorder her i Tinglauved beliggende, som Amund Haldvorsen 
er fradøed, og hand igien Egter Enchen. Her udi benefnt at bøx-
selen og Støflehuden er betalt efter Loven med ald anden 
Leilendings forhold, mod udgivne revers efter forordningen, d. 
Wang d. 12 Nov. 1726, under fogeden Tønders Egen haand. 
 
 

Indstevne Sager: 
 
Kong. Mayts. foeget haver ved Bondelensmanden ladet anden gang 
indstevne Heming Nielsøn, Skougnes, for dend hellig brøde hand 
ved sine folch begiche afvigte vinter udi Meefiorden. Bondelens-
manden tilstoed at have tillige med Anders Michelsøn, Græsmyre, 
stevned ham lovlig til dette holdende Høsteting at suare til Sag-
en. Fogeden begierede Sagen at giøris Anhængig, hvorfore hand 
blev 2de gange paaraabt. Men ingen suarede paa hans veigne. Thi 
forelæggis benefnte Heming Nielsøn Laugdag til neste ting at sua-
re til Sagen, eller Taale domb efter rigtig beviis i Sagen og saa 
have Skade for motvillig udeblivelse. 
 
Olluf Hansøn og Lispet Nielsdaatter paa Furøen, vare indstevnet 
for fortiilig samleye med hver andre. Personen møtte og tilstoed 
at have fortiilig samleye forend de bleve sammen Viede. Da efter 
Kong. Mayts. foeget paastand at Erlange domb i Sagen, bliver de 
begge til dømt deris Egte bøder med dompengene som er 3 rdl. 3 
1/2 mrk., inden fembten dagis forløeb efter Loven at betale. 
 
Søren Monsøn, Troldvigen, var indstevnt for begaaet leyermaal med 
Tieniste Tøesen Berret Hansdatter samme stæds. Ingen af Person-
erne møtte selv, men deres huusbonde Endre Monsøn, som tilstoed 
paa deris veigne leyermaalet visselig at være begaaet, og Erbøed 
sig efter første vilchor begges deris fulde bøder at vorde an-
svarlig, i henseende af fattelse paa tieniste folch, om hand lod 
diss gaa fra sig, saasom hand er Postbonde der iche kand være 
tieniste foruden, og ved sig ellers ingen andre at bekomme. Kong. 
Mayts. foeget, for at blive forsichret om Bøderne udi samme deris 
huusbonds løfte, begierende Endelig dom i Sagen til Bødernes Er-
læggelse.  
 
 

Her om Dømbt og afsagd: 
 
Benefnte Søren Monsøn og Berette Hansd. som befindis at have auf-
let barn sammen i Aabenbare Løsagtighed, og efter tilspørgsel 
iche Egter hver andre, bør for deris samme syndige bedrift bøde 
deris fulde bøder, hand 24 og hun 12 lod sølv og det efter Lovens 
anleedning i 6te bogs 13 Cap. 1 artichel, inden 4 Ugis forløeb 
under excecution. Og bliver da bemelte deris huusbonde formedelst 
dennem fremdelis i sin tieniste at beholde, Kongens foget for 
Sagen og bøderne Ansuarlig. 
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Kongens foget tilspurde Postbønderne her i Tinglauved, Anders    
Arnsøn og Olluf Larsøn, Tendsker, Heming og Joen Peders Sønner 
paa Buchskind, Morten Monsøn og Endre Monsøn, Troldvigen, og Olle 
Ediesøn, Sandvigen, om de haver faaet deris ordinaire Post før-
ings løn for indeværende Aar 1726. Hvortil samptlig suarede at 
have faaet dend rigtig, nemlig hver 3 mrk. Danske, saa tilfører 
hand sig selv ogsaa for Postbonde. 
 
Foegeten lod indføre at hand befalede 2de af Laugretten, Haldvor 
Arnsøn, Grønjord, og Oluf Larsøn, Tendskier, at gaae hen paa hans 
Lofter og besichte det der liggende Kongens Tiendt Korn falden 
her i fogderiet udi de 2de nest foregaaende Aaringer 1724 og 25, 
hvilche ved deris tilbagekomst forklarede og tilstod med Sand hed 
for Rætten, at de Kunde billigen Taxere det tilsammen at være hen 
ved 140 tønder. Her om var Fogdens Laugrettens attestation begie-
rende til efterretning. 
 
 
Fogden proponerede efterskrevne Spørsmaal for Almuen og var gien-
svar begierende til Tingsvidners Erholdelse, alt til sine Regen-
skabers at belægge paa Høyere Stæder, nemlig: 
 
 1. Om Vrag, drive hvael og strandet gods her i Tinglavet udi 

dette indeværende Aar 1726. Hvortil hand Erholte deris suar  
at slet intet var fore faldet. 

 2. Om slagsmaals og Skieldsmaals Sager? Hvor paa følgedt ogsaa,      
at slet iche noget vare dennem Vidende forefalden, enten op-
daget eller uopdaget. 

 3. Om her er nogle field eller Enge Sletter at bereigne til 
nogen interesse som Een eller anden Kunde have ibrug at ud-
give og betale nogen for om Aaret? Almuen har her til suar      
at her er aldelis ingen at bereigne. 

 4. Om her ere nogle Rydninger eller Rydnings Pladser optagne         
eller taxerede udi indeværende Aar? Her paa blev og suaret at      
slet ingen ere her at bereigne for Nogen. 

 5. Om her ere Nogle enten Sauger eller Qverner til noget Aar-
gangs brug hvor af nogen gevinst maatte forgeverris? Almuen 
suarede, her ere slet ingen Saugbrug, iche heller andre 
qverner, end Eendeel af Almuen kand have vid deris gaarder 
nogle smaa Beche qverner til deris Egen Kornaufling under 
tiden at faae Malet. 

 6. Om her ere faldne Nogle Volds Mulcter, 6te og 10de Penge, 
førelofspenger for forfløttede Arve Parter, 60 Lod Sølvs Bød-
er, hoved Lods forbrydelse, forbrut Odel eller Arveløest       
gods og deslige? Her paa gav Almuen til giensuar at her i      
Tinglauved ere slet ingen af alle disse Kong. Intrader fore-
faldne udi dette indeværende Aar 1726. 

 7. begierede hand Almuens forklaring om hvor mange Jægter her    
ere blevne afskibedt til Kjøb stæderne baade første og Sidste      
Stevnen udi indeværende Aar 1726? Deris gien suar her paa var      
dette, at i forstevnen blev ingen Jægt her fra Tinglauved af      
Bøigdefarene afskibet, Men i Sierstevnen begge fogdens Tønd- 
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ers Jægter, af hvilche dend Mindstes reise dog blev forspilt 
formedelst for den faldende Contraire vind og anden Ulejlig-
hed i dend ordinaire tid, at den om siden maatte vende til-
bage hiem igien med deris ladning og uforretted Sager, 
Tinglauved iche til liden skade paa Almuens levnetz Middel, 
og ellers iche andre Jægter uden de 2de Borger Jægter, 
hvormed Elias Madsøn og Olle Gievers trafiqverer her paa 
deris Priviligerede leyer, Hechingen, Westnes Kløven og 
Løchvigen, og blev igien ved Egidi Tider afskibet herfra og 
hjem til Trundhiem igien med deris ladning.  

 8.  Erlanges ogsaa Ting attest, at her efter tilstaaelse ere slet  
ingen af Kongens Jorder ere øede i dette Aar. 

 
 
De tvende gode Mænd som havde været overværende paa Tiende bytt-
et, medens Korn og Ostetienden blev annamed og behandlet, frem-
stilledis af fogden for Rætten at giøre deris forklaring till 
Protocollation, hvormeget af hver sort der falt paa lod, nemlig 
Oluf Christophersøn, Sandvigen, og Olle Kielsøn, Skoven, forklar-
ede saaledis at være falden paa Kongens Part, slet og frøsset 
bland Korn 2 td., Slet haufre Korn 2 td., Ost paa samme 3 Part 3 
w. og sex mrk. Kornet udbød fogden til Almuen strax, men ingen 
ville det Kjøbe paa denne tid. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kilde: Senjen Sorenskriveri Justitsprotokoll No. 1, 1723 - 1727, 
       side 115 b - 116 b. (Feilpaginering i kilde!) 
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Anno 1727 d. 18 July, blev efter foregaaende anordning og Ergang-
ne Tingbud fra Kong. Mayts. Foeget Sr. Andres Tønder, holdet Som-
mer og Sageting paa Gaarden Wang med Almuen af Baltestads og Gii-
sunds Tinglaug, hvor da Rætten blev betient tillige med Soren-
skriveren af dend der til beskichede Laugrætt, nemmlig Hans 
Christensøn, Rogsfiord, Olle Christophersøn, Sandvigen, Rasmus 
Sørensøn, Findfiord, Ole Larsøn, Tendskier, Rasmus Olsøn, Huusa, 
Ole Kielsøn, Skoven, Størcher Toersøn, Tømmer Vigen, og Reinholt 
Larsøn, Øyjord.  
 
 

Imidlertid blev forhandlet: 
 
 1. blev Rætten sat og lyst Ting fred, og den sædvanlige fred-

lysning.  
 2. blev oplæst alle Kong. forordninger og Patenter in Speciie,   

lige som paa Alle foregaaende Tingsteeder og Ved første Tosk-
ens Tingagt ere Nominerede.  

 3. blev efterskrevne Bøxselbrev oplæst, nemlig:  
 
Joen Jonsøn lod oplæse sit bøxselbrev, lyder paa 1 pd. 4 mrk. 
Leye udi Gaarden Grundreis, Een af Biscop stoelens perpetuerede 
Jorder her i Tinglaved beliggende, som Haldvor Jørgensøn der sam-
me Stædz for hannem opladt haver, med Vilchor at nyde for sin 
livs halve deelen med ham af Ager og Eng etc., og som hand haver 
betalt bøxselen og Støfle Huden efter Loven, saa tiltræder hand 
strax Jorden der forholder sig som Een lydig leilending efter 
Loven. Dend var dateret Gibostad d. 2den Augusti 1726, med Johan 
Brocsis Egen haand underskreved. 
 
Niels Svendsøn lod òg oplæse sin Bøxselsæddel, som lyder paa Bis-
copens Jord og gaard Giøen eller saa kaldet Landøen, som skylder 
1/2 Waag, og haver En tid ligged øede, hvor inden benefnt at bøx-
selen er betalt med Penger 2 1/2 rdl., og Støfle huden efter Lov-
en, og derfore maa hand tiltræde Jorden som hand skall dyrche og 
forbedre med alle lotter og lunder, gaarden skall hand opbygge og 
vedlige holde og ellers i alle maade skiche og forholde sig loven 
gemæs. Sædelen formelder 2de ligelydende bøxselbreve at være ud-
stæd efter forordningen, men dend Eene er iche anviist, iche hel-
ler dend oven meldte medfult. Udstæd Er dend af Gibostad d. 2 
Aug. 1726, under Johan Brochsis Egen haand. 
 
Kongens foeget opbød gaarden Jernslet som er Kongens gods og Sky-
lder 1 pds. leye, som haver ligged øde siden forledens aars led-
ingsberg, da Hans Nielsøn dend opsagde og for armod skyld maatte 
dend forlade og ingen siden været dend begierende, om Nogen vill 
nu dend antage paa bøxsell. Da fremkom een dreng ved Naufn Peder 
Andersøn og begierede dend at fæste og besidte, fogeden hannem 
tilsagde dend straxsens at maa tiltræde, og lovede med første at 
forskaffe fæste brev derpaa. Herom var hand tingsvidne begierende 
til sit Regenskabs beleeg, som ogsaa skeede. 
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Foegeden Sr. Tønder fremkaldede finnerne her i Tinglavet som be-
staar af 8te familier, hvilche alle beboer nogle Eldgamle Ryd-
ninger Vedtaget af find efter find paa Bøxsel over for 100de aar 
siden, og derpaa lever lige som andre Bønder i deres Væsen, lige-
ledis de faa tilstædeværende field finner, som have deris Tilhold 
paa fieldene om Sommeren med deris Reiner, Men om Vinteren paa 
hin side af field Ryggen, og forklarede for dem dend store Naade 
K(ongen) bær for deris levned og ophold, saa vel som deris forbe-
dring og Christendoms formeerelse. Ved tilspørgsel og giensuar 
ligesom paa foregaaende Tinge skeede disse oplyste, havde iche 
andet her til at suare end tachede og Velsignede Kongen Eenfold-
eligen for sin Naade, havende ingen anleedning til at tale paa 
nogen Rydnings Ræt om deris nu paaboende Jorder, Videre end 
gammel frasagn som iche er at bygge paa, Men ere vel fornøyede 
med Leilendings levemaade og omgiengelse, som er lige som andre 
Bønders i Meenigheden. Field finnerne havde òg iche andet at 
suare End Gud Naade os som ald vinteren dricher iche andet paa 
fieldene end Vand, og skal nu alle uden forskiæl iche maa Een 
Skaal brendevin under tiden til Vederqvegelse, saa kand vi iche 
heller love; thi øl eller anden drich kand iche vedvare hos os 
for det sterche frost som det forderver. Og tungt Skov arbeide 
som vi her nærer os af, udkræver dog andet end Vand til 
bestyrchelse.  
 
Alle finnerne anstillede sig dog med ydmyg tachnemelighed for 
Kongens Naade til deris Christendoms forbedring og formerelse. 
Noget Klagemaal falt her iche imellom find og Nordmand i Nogen 
haande Maade. Herom var fogeden tings attest begierende. 
 
 
Som det nu leed ud paa Natten at intet meere kunde lovformig 
foretagis, blev Sagerne optagne til Mandagen d. 21. Augus., hvor 
da for samme Cession blev foretaget og afhandlet saa som efter 
følger, nemlig: 
 
Bondelensmanden havde indkaldet Karen Johansdaatter, Vasjord, at 
forklare hvem der er hendis Barne-fader til det foster hun efter 
sin huusbondis forklaren haver levendis føed til Verden d. 6 Apr-
il indeværende aar, Nemlig Niels Bendixsøn. Saa var òg indstevnet 
Een Mand som Tiener Elias Kløven fra Trundhiem, trafiqverende her 
paa samme leye, hvilchen efter Tøsens bekjendelse skal være hen-
dis Barnefadr, ved Nafn Ingbregt Gabrielsøn. Begge møtte nu for 
Rætten til Vidnemaals tale. Hun blev bestand lige som før at hand 
er barnefadr til forsteret. Hand formeente det suarede iche hans 
tid, fornemmelig, som hand bekjendte tiden nu for Rætten at være 
skied paa Vasjord Mandagen efter Maria besøgelses dag i forleden 
Aar 1726, som blev efter reignet fra oven melte 6 Apr. 1726 og 
til d. 8 July 1727, at være 39 uger, saa at det udfalder iche an-
derledis end at Personen er og bliver Barnefadr.  
 
Personen blev nu tilspurd om hand havde videre herimod at paa-
staae eller indføre lade. Hand suarede at hand faar være fornøyet  
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med Rettens bereigning og Kjendelse derom, saa som hand er Een-
foldig og Kand hverchen læse eller Skrive. Foegeden tilspurde ham 
om hand er gift i Trundhiem. Han suarede ja. Videre om hand er 
boesat, og af hvad formue? Suarede at være Een fattig Mand og 
nøddis til at fortære sin halve hyre førend dend haer fortient. 
Hand bekjender ogsaa at hans Qvinde maa have livs ophold i sit 
hænders arbeide den stund han er borte fra hende, med at bage 
fladbrød og anden ærlig handtering, og ellers have tilhold hos 
andre gotfolch. 
 
Foegeden sagde i Rætten, at efter som hand fornemmer at beligg-
eren efter Een bekjendelse skall have gandske liden formue til 
sine fulde Bøder at Erlægge. Derfore var hand paastaaende i for-
meening af Lovens medhold, at hand bør bøde Enchelt bøder som Een 
anden ledig Person og for Resten at lide straf paa Kroppen. I det 
øvrige saa som hand ingen beviis lader følge om sin formuenhed, 
saa bliver det Nermeere givet bekjendt til oplysning for Trund-
hjems Magistrat. 
 
Tøesen blev tilspurdt hvad hun havde til Bøderne at betale, suar-
ede ej videre eyende end hun nu staar og gaar udi. Fogden herpaa 
satte i Rætten, og formeente at hun bør bøde sine fulde bøder, og 
om hun ej haver dertil formue da formaa dem hos andre for sin Tro 
Tieneste, og var her om Een lovformig kjendelse herom forlang-
ende. Saa var òg hendis huusbonde paastaaende, at som hand haver 
været beboed med hende og fosteret i Een Svag tilstand, at 
beliggeren bøer som det haer for aarsaget at restuere sig hendis 
tienistis forsømme og ophold, i hendseende at hand nu maa miste 
hende til Bødernes optiening paa andre Stæder, hvilchet blev af 
Naboer ..(?).. tilstaaed med Sandhed. 
 
 
Efter saadan forefunden beskaffenhed og Sagens oplysning og til-             

staaelse, Er for Ræt dømt og afsagd: 
 

Denne Egte gifte Mand Ingbret Gabrielsøn, som befindis i aaben- 
bare hoer med Tøesen Karen Johansdaatter, og Mand haver ingen 
vished her om hans formue som Loven omtaler i Siette bogs 13 
Capit. 25 Artichel, dasom forseelsen iche mindre kand ansees for 
Een Egte gifting end Een løs og ledig Person for leyermaal, 
Tilfindis hand saasom hand iche kand Egte hende, at betale i 
Bøder til Kongen 24 lod sølv eller Penger 12 rdl., og det efter 
anviisning paa 15 dages forløeb, tillige med dom Pengene 26 sk. 
efter loven, og som her vil beviises om Nærmere hans tilstand fra 
Byens Magistrant, saa beroer dend til saadan oplysning skeer. 
Tøesen Karen bør betale for sin løesagtige bedrift sine fulde 
bøder inden 15 dage efter anviisning. Belangende huusbondens paa-
stand, da bør Ingbret Gabrielsøn Erstatte hannem sin Tieneris 
forsømmelse og underholdning efter billig med 2 Rdl. 
 
 
Fogden fremstillede for Rætten paa dette Tingstæd de 2de ord  
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gydere og løgnagtige Mennisker Amund Hansøn find, og Thomas Joen-
søn find, hvilche hannem saa skammeligen haer paa løyed nu paa 
Seniste Toskens Sommerting d. 27 Juny da hand presiderede Kongens 
Ræt, og beskyldede ham for tyvs medvidere i det at fogden skulle 
have faaet af dend formeente fundne Skat som Amund haer saa mange 
stæder udraabt at have fundet. Lensmanden Peder Jensens Hage, 
hans huustokter i Tosken, hvilchet der er bleved ham overbeviist 
at være puur løyen og af ham selv ved nermere examination for 
Rætten fragaaed, og at have løyed baade for dem hand haver for-
talt om denne fundne skat, saavelsom paa sig selv i det hand be-
kjender at hand hverchen haver fundet Nogen skat, langt mindre 
givet fogeden ringeste skillings verd der af, hvilchen hans løgn-
agtighed der for Rætten vedtaget og nermere giort forklaret.  
 
Begge finderne stod til ansuar, hvorpaa fogden tilspurde Amund 
find om hand havde fundet noget skrin i Buldergaarden som hand 
tilforn har udraabt, at være udi baade sølv og penger, og om hand 
hafde Steffen i arbeid med sig og Videre. Hand benechtede det, at 
hand iche havde fundet noget, lige som før, men haver løyed saa-
ledis for dem som det forklaris i Acten, saa vel som paa sig 
selv, til at formere sin pung, hvor paa følger at have løyed foe-
geden paa, lige som hand tilforn haer taled og vedstaaed at have 
løyed, fogden iche at faaet ringeste skilling eller skillings 
verd af sig, hverchen i saadan eller anden maade, og kunde iche 
negte alle de ord derom er talet imellom sig og Thomas om samme 
Sag. 
 
Thomas find blev ogsaa tilspurd af Kongens foeged om dend for 
Eening hand haer giort med fogden, i det hand forklarer selv for 
Amund at være med fogden forligt, saasom fogden haer faaed hans 
Part, og var begierende hans sandferdige forklaring herom. Finden 
kunde iche andet suare end hand haver ikke fundet noget, men at 
have ichun Skryted saaledis for Amund naar hand opreignede for 
sig dend store skat som hand havde fundet, hvilchet er dog alde-
lis slem opdigt baade paa sig selv og foegeden, thi hand 
bekjender nu intet at have fundet eller givet ham ringeste 
Skillings verdi. 
 
Foegeden, hvis Person og Embede saa ilde er tusseret og skammelig 
efter hans formening, udrychted baade hemelig og aabenbare, lod 
herpaa indføre at som disse finner ere lige som andre af deris 
Censorter, ichun flychtlinger fra Een stæd til anden, hvor de 
nyder beste frihed, den Eene at være kommen fra Vesteraalen, dend 
anden fra Salten, og kand iche tilskrivis nogen vis værelse eller 
blivestæd, og have begaaed deris ondskab her i fogderiet til sin 
reputations forkleinelse som acterne udviser paa alle tingene at 
være dem over beviist, saa òg af dem selv vedstaad, og var der-
fore paastaaende at domeren etter Sagens overvejelse, ville til-
finde dem Een hver især dend straf som Loven ordeeler over saa-
danne løgnagtige ære Skiendere, andre til afskye og exempl.  
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2det. Belangende dend Slagmaal og skieldsmaals Sag som Lensmanden 
havde paastevnt at være skeed i Iver Jørgensøns Stue i Gryllefio-
rden og Toschens tingstæd, da som Sagen Hænger af dend huus Eyer 
eller Wert Iver Jørgensøn og disse hans giester, da beroe dends 
Part og Part imellom ved Paatale og giensuar efter Lovens anle-
edning, Men var allene dom i sin Egen Sag begierende. Finderne 
bleve tilspurde, saa som de selv kunde baade tale og forstaa got 
Norsk af ungdom op, om de havde noget videre her imod at indvende 
eller andet til oplysning at lade indføre, da er det end nu tid 
for dem, at de iche siden kand Klage at være med Rætten over 
iilet, hvortil de suarede, at deris daarlighed og uforstand haer 
giort det, og bad om Naade. 
 
Som da Parterne havde intet videre at fremføre, men var Dom for-
langende paa baade sider, er skeed Kiendelse i Sagen saaledis 
 

Sagens Beskaffenhed, er saaledis: 
 
Disse Skielmsagtige hid til fogderiet løbende finder, foruden Pas 
og beskeer fra de Stæder hvor de tilforn sig opholdet haver, nem-
lig Amund Hansøn haver medens hand tiente Hr. Johan Juul i Tosk-
en, og Thomas Joensøn midlertid tienende Erich Christophersøn, 
samme stæds, mueligt for at berige sig iblant folch udrychted 
Needgraved liggende fæe, saasom Amund Et Penge Skrin og Eendeel 
sølv udi Peder Jensøns huus Tofte paa Bullergaarden kaldet, hvil-
chet hand ofte haer haft paa tale paa adskillige Stæder blant 
smucht folch, saa vel som at have paa Et Vist Stæd under Vare-
techt nedsat, ja end ogsaa dristelig tillagd andre at være hans 
Medvidere derudi, omsider ogsaa at have udrychted Kongens Foeget 
formedels Skielsmaal mellom ham og Tomas for Een Tyvs Medvidere. 
 
Thomas find, hans Camerat, der iche heller Ville i saa maader 
være mindre Mand, udspargerer ogsaa at vide af Een Skat paa Et 
andet Stæd, som dog iche er oplyst, men siger at have dend fundet 
nu paa Et, nu paa Et andet Stæd, og det for adskillige, og saa 
haver de paa samme deris fundne Skat, fornemmis at de haver hafd 
god Credit paa driche vare, hvor de da saaledis haver øved deris 
ordgyderi for sei, fornemmelig hos Iver Jørgensøn i Gryllefiord-
en, der de ogsaa haver hafd mellom tale om foegeden, og Amund be-
synderlig sat Fogeden og Amund i Een Paralel tilsammen, sigende 
du er Een Tyv og fogeden den anden, dog udi deris druchenskab 
skeed, og End siden udi Robbert Modi og hans Siefiordens(!) Nær-
værelse havd samme ord paa Munden. 
 
Belangende dend fundne Skat af dem begge, og Fogedens Contingent 
deraf som Amund paa mange Stæder haver omtalt at have aflagd, og 
af Thomas for Amund giort forklaret, da er det idel løgnagtig op-
digt, baade om findelsen og fogdens tillagde parter der af, hvil-
chet er bleven for alle, baade inden og uden Rætten, saa ogsaa af 
disse Skielms achtige Knegte, selv tilstaaed at have paafundet 
dette af Skreppe og Skryteri for at give sig anseet iblant andre, 
hvilchet alt acten nominerer. 
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Da er herom Dømbt og Afsagd: 
  
Delinqventen Amund find bør for sin opdigtede og Løgnagtige Sølv 
og Penge findende i Bullergaarden, saa vel som Krenchelse paa 
Fogedens gode Naufn og Rychte, bøde sine 3 mrk. som en Løgnere, 
og dertil 3de fyretyve lod sølv, og hvis hand iche haver at bøde 
med, da bør hand at slæes til Kagen og bære Steen af Byen. 
 
Delinqventen Thomas find, som òg skulle have fundet Een Skat, og 
deraf Skrytted for Amund at være med fogeden forligt og at have 
gived ham sin Part, bør for saadant sit løgnagtige paafund bøde 
sine 3 mrk. som Een Løgnere, og det i følge af Lovens 2den og 7de 
art. i 6te Bogs 21. Capit.  
 
Saa skulde disse Løgnachtige Delinqventers Skammelige opdigt og 
Ære Krenchelse ikke Komme eller blive der i K. Ma. foeget Sr. 
Tønder paa sit respective gode Navn til last eller for Kleinelse 
i nogen haande Maader, Men vorde hermed derfor i alle maader fri 
og frikjendt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kilde: Senjen Sorenskriveri Justisprotokoll No. 2, 1727-1731, 
       side 20 a - 23 a. 
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De på dette ting oppleste forordninger og bekjentgjørelser, jfr.             

tinghandlingen pkt. 2. 
 
 
1. Forordning om Skatternes Paabud i Norge for aaret 1727, som 

er af lige Indhold som forleden Aar. Dat. Fredrichsberg d. 
16. Decembr. Ao. 1726. 

2. Placat angaaende Forbud paa de reducerende tolvskilling 
Stychens udførsel af Norrig og Danmrk. til fremmede Stæder 
fra denne Publications, undtagen Reisende Personer Een Veis       
qvantum etc. Dater. Fredrichsberg d. 23. Nov. 1726(?). 

3. Forordning om Handelens ophævelse med Hamborg og Nærmere an-
ordning om Forbud paa dend Hamborg Myndtz Indførsell. Fred-
richberg d. 10. Decembr. Ao. 1726. 

4. Patent og nærmere Allernaadigste Forsechring at det ved For-      
ordningen af 10de Decembr. 1726 om handelens ophævelse med 
Hamborg skal have sit forblivende med des indhold, givet paa      
Vort Slot Fredrichsberg d. 20. Febr. 1727. 

5. Forordning at over dend Kong. Allernaad. Forordning af 10de 
Decembr. 1726, om Handelens ophævelse med Hamborg strichte        
skall holdis. Fredrichsberg d. 21. Febr. Ao. 1727. 

6. Placat og Nærmere anordning angaaende de Udenlandske Varers 
Betalning i dend reducerede Mynt, saafremt betalningen inden 
førstkommende 22. Octobr. bliver præsterit. Dater. Rentecam- 
mered d. 8te Octobr. 1726. 

7. Placat angaaende Korn Vahrernis udførsel af Danmrk. og Norge 
til førstendømmed Slesvig. Dater. Fredrichsberg d. 16. Oct-
obr. 1726. 

8. Placat og Forbud paa fremmed Steen Tøyes og det saa Kaldede 
Coteske(?) godses Indførsell udi Danmrk. og Norge. 
Fredrichsberg d. 25.Febr. 1727. 

9. Placat angaaende fremmede Kornvahres Toldfri Indførsel Sønd-
enfields i Norge. Men hvad den Nordenfieldske angaar, da for-    
holdis dermed efter Kong. allernaadigste Resolution af 9. 
Juny 1694 og hans Kong. Mayts. allernaad. Placat af 17de 
Octobr. 1721. Dater. Rente Cammeret d. 25 Febr. 1727. 

10. Placat angaaende Passeer Sædler Ved oplags Vahrerne i de 
Kiøbstæder i Norge, som Oplags Frihed er bevilget, og herved      
igientagis skal forordningen om Consumptioner i Danmrk. 
Dater. 31. Decembr. 1700, dends Ellevte Cap. d. 7. art. om        
passeer Sædler allernaadigst forskriver. Dater. Frederichs-
berg d. 29. Marty 1727(?). 

11. En Kong. Befalning fra det Kong. Rente-Cammer til Velbaarne 
Hr. Justitz Raad og Ambtmand angaaende at Efterforske de gl. 
Kong. friheder Finnerne og Lapperne af gl. Tiid Haver hafd 
paa de Rødnings Jorder og Pladser som efterkommerne tileigner      
sig inden i Fiorderne, som det er Kongens Naadige Villie, 
dennem at tilejnes som tilforn, at ingen af Voris andre Und-
ersottere skal dennem der udi indpasse. Med Videre des 
indhold. Dater. Rente Camered d. 28. Sept. 1726, attester. af 
Peder Rasmus., Guldenbrune(?), Rigtig Cop. Test. O. Schelder. 
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12. Placat og Nærmere Anordning at den Ved Forordningen af 20de 

Aug. 1726 forbudne Tømmer Last i Norge til 1727 aars udgang 
maa udføris, givet paa Fredrichsberg d. 9. Decembr. 1726. 

13. Een Kong. Frihed for finderne, baade udi Skatter og Des med      
fleere deris udgivter at skal indfordris inden Tingene for- 

    medelst at ingen forargelse skeer der af sterch drich, iche 
maa Nogen enten skienche eller selge dem sterche drich, des 
indhold er Videre dend Høy Kong. Naade beskerming(?) dem ved, 
lige som andre landsens undersaatter. Med mere forordningens      
vidløftige indhold. Dater. Fredrichsberg d. 27. Septembr. 
1726, rigtig Cop. test O. Scheld. 

14. blev Capitels Taxten oplæst, som var sat i Curant Priis paa 
Trundhiems Capitel af samptlig Capitularii d. 21(?) Nov. ut 
supr. og ud Copier hidsens til Publication af Velb. Hr. Just. 
Raad O. Schelderup. 

 
Ifølge af bemelte deris Kong. forordninger som nu ere blevne op-
læst, belangende Findernes og Lappernes Ræt til Deres Rødnings 
Pladser at finderne skulle fremviise og forklare, dend benaadning 
de haver hafd af de Sl. Høy lovlige Konger, da blev disse hervær-
ende Finder inden Rætten af Fogden tilspurdt, om her Nogen i 
Tingstædet enten af dem eller deres forfædre, saadan deris Kong. 
Mayts. Naade var bebreved med, saavel som òg samptlig Almue blev 
tilspurdt om dem er Vitterlig nogen af saadanne finne Pladser 
haver Været, dem eller deris fædre Vidende, hvor om hand forlang-
ede deris sande underretning?  
 
Hvor til blev af finnerne givet giensuar, hvilche bestaar allene 
udi 3de familier: som Tilstaar, at de aldeles iche Veed af Nogen 
saadan frihed at forclare, saasom De opholder sig hos Bønderne, 
og boer paa deris bøxslede Jorder, lige som af gl. Tid, til hvil-
che Ende de òg betienis i deris Salighed Sag af samme Sognet 
Præst hvor de sig opholder, alt ligesom Nordmændene. 
 
Denne samme forklaring giver de ogsaa Meenige Almue, at her i 
Tinglauved iche er Nogen Rydning Pladtz finnerne at tilskrive, 
Men deres tilhold baade er og haver altid Været her paa Bønder-
nes bøxsle Jorder, og Marche Eyere. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kilde: Senjen Sorenskriveri Justitsprotokol No. 2, 1727-1731, 

    side 2 a - 3 a. 
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A. 1728, d. 19 Julii, blev efter foregaaende anordning af Kong. 
Mayts. Foeget Sr. Andres Tønder Holdet Sommer og Sageting som 
Sædvanligt paa Wang, med Almuen af Baltestads og Giisunds Ting-
laug. Betient blev Rætten tillige med Sorenskriveren Anders Wal-
øer, af Efterskrevne Laugrettis Mænd: Hans Christensøn, Rogsfior, 
Olle Christophersøn, Sandvig, Olle Kielsøn, Skoven, Størcher To-
ersøn, Tømmervigen, Haldvor Arnesøn, Grønjord, Olle Larsøn, Tend-
skier, Christen Jensøn, Lendvigen, og Rasmus Olsøn, Findfiord.  
 
 

Imidlertid blev forretted: 
 
 1.  blev Ting sat og lyst Tingfred.  
 2. oplæst alle de Kong. forordninger som siden Nest afvigte  

Høsteting er indkomne og findis nominerede ved foregaaende  
Ting agter.  

 3. blev Ledingen ligned og lagd, efter Eenhvers formaaende, Med 
huusmandes, finders og andre smaa Skatter.  

 4. Lod Peder Hansøn oplæse sit bøxsel brev in duplo, lydende paa 
dend Jord og Gaard Mols, som er Een af det Biscopelige Preb-
endegods her i Tinglauved beliggende, som hans fader Hans Jo-  
ensøn forhen beboed haver, hvor indbemelt at bøxselen er be-      
talt med 1 rdl. 24 skilling, saavel som anden Lejlendings         
forhold efter Loven. Dend er udgived paa Wang d. 21 Marty         
1728 under fogedens Sr. Tønders Egen Haand. 

 
 
Kong. Mayts. Foeget proponerede for Rætten, om urigtig Vegt paa  
Bismere, som skulle bruges af Borgerne og Indbyggerne, som ere 
for tunge paa Waagerne og for lætte udi Marcherne, saa òg om Nog-
en haver 2de Ulige Vægtige, Een tung til at Veje ind med og Een 
lættere til at Veje ud med igien, og var begierende Almuens Sande 
beretning, om nogen var af dem saaledis forurættede at de Kunde 
føre Klagemaal der over. Saa tilspurde hand dem ogsaa om det Ny 
indrettede Maal og Vægt. Hvorpaa blev suared, at ingen Kunde Kla-
ge over De brugende Bismere, thi lige som de Vejede til dem med 
deris Egne huus Bismere, saa blev hvad de havde til dem imodtaget 
uden paaanche, saa de der over intet Klagemaal haver at føre over 
nogen. Nyt Bismer Vegt, og Kande Maal Errindrer de sig vel at 
være indretted i Sl. Ambtmand Heidemands tid, som de selv haver 
bekosted for hver ting, at forblive til alles Efterretning hos 
Bondelens Mændene, nemlig 1 Jern Bismer paa 1 Waag, 1 Kande, 1/2 
Kande og 1 pæle Maal af Blich. 
 
 
Som her da iche var ydermere af Rætten at lade ordele, blev 
Tinget og Rætten igien opsagd. 
 
 
Kilde: Senjen Sorenskriveri Justitsprotokoll No. 2, 1727 - 1731, 
       side 40 b - 41 a. 
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De på dette ting oppleste forordninger og bekjentgjørelser, jfr.             

tinghandlingen pkt. 2. 
 

1. Een forordning blev oplæst Anlangende hvorledis herefter med 
Pensionerne af General Post Cassen skall forholdis, som vit-
løftig forklares. Daterit Kiøbenhafn d. 19. Dec. Ao. 1727.   
2. Een Forordning anlangende hvorledes med Huus Capellaners 
Vocationer sampt Subsistence i Embedet her efter skal for-
holdis. Kiøbenhafns Slot d. 9. January Ao. 1728. 

3. Een Kong. Ordre publicerit, angaaende at udi tilkommende aar      
skal bortselgis overalt i Nord Landene Kongens beholdne gods,      
saavel som Reductions gods i Nord Landene ved offentlig Auc-
tion, efter opslagne Placat at hvorledes og paa hvad Maade udi 
hvert Fogderie, saa og om terminerne til betalingen, med      
videre dends Indhold. Daterit Trundhiem d. 26. Apr. 1728. 

                                                   O. Schelderup. 
 
Kongens foeget Sr. Tønder, efter Velbaarne Hr. Justitz Raads ord-
res nu oplæst for Rætten, daterit Trundhiem d. 24. April. 1728, 
paa Een andragelse af Een Persohn, Jørgen Berg, for Hr. Stift be-
falings Mand Bentzon og Hannem hvorledis saavel Borgere her fra 
Trundhiem der beseigler Nord Landene som òg Kremmerne der i Land-
et, betiener sig af Træ Bismere der paa Waagen ere Tungere end de 
anordnede Jern Bismere, nemlig for 1 Waag Wejer 1 W. og 20 mrk. 
og i smaa Vegter lettere, nemlig for 1 March ichun 11 pd. 12 lod, 
saa òg at der skal findis ..(?).. over alt 2de Bismer af ulige 
Vegt, med Videre Skrivelsens indhold. 
 
Hvor paa hand tilspurde Laugretten og Almuen, om de kunde føre 
noget Klagemaal, over Borgernes Vægt og maall udi deris mellom- 
drevne Handling, at de bliver i Nogen maade, udi hvis Vahre de 
hos dem annammer og igienleverer, bliver med forandring af Bis-
mere af dem for urettede, hvortil de samptlig suarede Nej, at de 
kunde i saamaade iche Klage over deres Vegt, iche heller Kunde 
nogen af dem fornemme hos Borgerne at de brugte 2de Bismere til 
at Veje ud og ind med, iche heller om de kunde have noget lidet 
at handle med Naboerne og Indbyggerne her i Landet, kunde de over 
nogle for tunge Bismere. 2. Dernest tilspurde hand Bondelens-
manden om her i Tinglauvet er iche dend Ny indrettede Maal og 
Vegt til at bruge iblant Almuen til efterretlighed. Hand suarede, 
her er hos Mig, baade Jern Bismer, og 3de Blich Maal, hvilche 
Maal og Vegt blev til Almuens efterretning forskaffed i afg. Hr. 
Ambtmand Heidemans tid, at forblive her ved Tingstædet tilstæde 
naar det findes fornøden, som det òg er alle Vitterligt. 
 
5. blev Capitels Taxten for indeværende Aar, indretted paa 

Trondhiems Dom Capitel d. 19. Nov. 1727, baade paa Landtaxter 
og Kierchens Landskyld, udfærdiget under Stift Ambtmandens 
Jacob Bentzons Egen Haand, rigtig Copie efter Originaler.       

 
Kilde: Senjen Sorenskriveri Justitsprotokol No. 2, 1727-1731, 

    side 28 a - 28 b. 
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Den 20 Decembr. 1728, blev efter foregaaende anordning af Deres 
Kong. Mayts. Foeget Sr. Andres Tønder, holdet Sædvanligt Høste-
ting paa fogdgaarden Wang med Almuen af Giisunds og Baltestads 
Tinglaug. Rætten presederede Kong. Mayts. Sorenskriver Anders 
Waløer og dend dertil nominede Laugræt: Hans Christensøn, Rogs-
fiord, Rasmus Olsøn, Findfiord, Christen Jensøn, Lendvigen, Hald-
vor Arensøn, Grønjord, Ole Larsøn, Tendskiær, Størcher Toersøn, 
Tømer Viig, Olle Christophersøn, Sandviigen, og Ole Kielsøn, 
Skouven.  
 
 

Hvor da blev foretaget og afhandlet saasom efter: 
 
 1.  blev Ting lyst fred, og sat Ting.  
 2.  læst efterskrevne Høye Øvrighed ordres og Patenter. Et Placat  

angaaende Told betienterne udi Norge, at ingen underStraf af 
Bremmer Holms Jern og anden Penge Mulct, maa tilføye dem Nog-    
en Voldsom hinder eller over last udi deris forretter, som        
vitløftelig forklaris. Daterit Kiøbenhafn d. 4 Augusti 1728, 
under Vor Kong. Haand og Zignet. F.R. 1 Placat angaaende Een-
deel Kong. Indkomsters forpachting Nordenfieldz i Norge for 
de Aarringer 1729, 1730 og 1731, med Videre forpachningens 
Conditioner. Datum Rente Cameret d. 29 May 1728, under Cammer 
Collegii Seigl. 

 
 
Kong. Mayts. foeget lod herefter indføre saaledis Efter at han 
havde forelæst og forestillet allmuen her i ting lauved, de høye 
Herrer udi Cammer Coll. deris høyrespective ordre af 5 Juny 1728, 
som ankom herefter at Jægterne vare afseiglede til Sidste Stevnen 
da Sommer tingene forlengst vare overstaaen. Bemelte deris ordres 
er nu ved fogdens Hiemkomst fra Bergen òg bleven aabnet, som var 
d. 26 December, hvilchen indeholder paa Nye at opbyde Senniens 
Jordebog, og der foruden at giøre for Almuen bekjendt, om de kun-
de være sindet til selv at beholde deris Korn, oste og fiske Ti-
ende, imod Een Viis aarlig afgift Erbydelse at suare, paa det de 
derved kunde undgaa forpachterens tvang og de besværinger, som 
ellers kunde dem der ved tilføyis, hvilche deris K. Mayts. Aller 
naadigste Villje om begge deele nu er bleven paa dette ting for 
almuen Oplyst og bekiendt giort til deris underd. givne svars er-
holdelse. 
 
Her paa følgede dend tilstæde Værende Almuen, deris suar, at her 
iblandt dem ere aldelis ingen som kand understaa sig at forpachte 
sin uvisse aufling, enten fisketiende eller Korntiende i hense-
ende at Tienderne falder her heel uvislige, saa som i dette aar, 
da Korn auflingen er saa got som gandske slaat feil, saa at udse-
ende er nermere til hunger og sult i Landet, end de seer sig for-
muende til at forbinde sig til nogle visse udgifter flere end de 
forrige anordnede, og kand derfore iche fatte sig andre tancher, 
end forblive ved dend forrige tiendeydelse af lidet og meget, ont 
og got, som Herren vil dem med forleene(?), saa lenge det Gud og  
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deris Naadige saaledis behager. 
 
 

Efterskrevne Bøxselbreve bleve publicerede: 
 
Antonius, Gaufl, lod oplæse sit bøxselbrev in duplo Efter forord-
ningen, lydende paa 1 pd. landskyld udi Kongens Jord Bottn, be-
liggende her i Ting Lauved, som Jens Nielsøn er frafløtted, der 
udi benefnt at bøxselen er betalt med penge 1(?) mrk. og 4 mrk. i 
Støflehud. Dateret er den af Wang d. 22 May 1728, under fogden 
Tønders Egen haand. 
 
Ole Jacobsøn find, bøxlet 9 mrk. fiskis landskyld udi Biscopens 
Jord Sultenvig, som Lars Olsøn find haer opgivet og er frafløtt-
ed, og Een af Biscopens Prebende Jorder der i Tinglavet 
beliggende, der udi benefnt at bøxslen er betalt med peng. 3 mrk. 
12 sk. under Een lydig Leilendings gemes, træder hand da til 
Jorden. D. 20 Dec. er dend dater., under Tønders Egen Haand. 
 
Tarald Joensøn lod ogsaa oplæse sit bøxselbrev in duplo, lyder 
paa 18 mrk. fiskis landskyld udi Biscopens Perpetuerede Jord     
Grønjord, som afg. Ebbe Michelsøns Enche for ham afstaaed haver, 
der udi benefnt bøxselen betalt med 1 rdl. 1 mrk. 8 skil., og 
Støfle hud efter loven, med ald anden Sømelig leilendings forhold 
efter loven. Daterit d. 20 December 1728, under fogdens Egen 
Haand. 
 
 

Indstevnte Sager. 
 
Hendrich Abrahamsøn ladet indstevne Joen Nielsøn, Skarsvaag, for 
hand havde gaaed ulovlig i hans Skov, og hugged Eendeel Skav i 
hans March, og da Hendrich Abrahams sin qvinde fich det at vide, 
lod hun sine folch fare ind og tage Eendeel af Skaved i Een baad 
og førde hiem til sin gaard, og da Joen det fornam, drog hand til 
Abrahams gaard og tog med Vold Skaved fra qvindis imod hendis 
villie, og førde dem hiem med sig.  
 
Begge Parter møtte og havde samtale sammen. Hendrich Abrahamsøn 
blev tilspurdt hvor lenge samme Skouv og March haer ligget til 
Aarnes, suarede baade i hans og hans faders Tiid. Joen siger 
herimod at hand iche vidste det var hans Skouv, og formeener at 
Stæden og Skades maa besigtigis. 
 
Hendrich sin qvinde som var nærværende, blev tilspurdt hvor mange 
læs Skav der kunde være Hugge, suarede det kunde være 16 læs, 
hvilchet han dog iche vil tilstaae, og derfore begierede Sagens 
opsættelse til nermere grandskning og lovlig bevis i Sagen. 
Vidnesbyrdene til grandskningen som hand beraaber sig paa, var 
Een find ved Nafn Lars Olsøn, saa og Guri i Røssevaag. 
 
Efter saadan hans begiering til nermere grandskning om dette Skav 
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hog, skeer opsættelse til besigtelse og grandskning paa aastædet 
skee kand, nemlig først in Junio, til hvilchen  besichtelse Joen 
Nielsøn skal føre sine lovlige vidne til stæde, til paakiendelse 
for Skade og Skadegield efter, og derforuden indestaa Hendrich 
Abrahamsen for dend, og ulempe der kand foraarsagis hand, formed-
elst disse bemelte 16 læs Skavs mistelse. 
 
Kongens foeget tilspurde Almuen om iche Kongens Jord Jernslæt 
haer ligged øede som 1 pund landskyld, og om det haver været 
brugt af Nogen og givet græsleye derfor. Alle suarede at den 
haver ligged gandske ubrugeligt og øde. 
 
 
Erich Siursøn ladet Stevne Steffen Andersøn, Sultenviig, for hand 
skal have slaget Anders Nielsøns Enchis Gietle børn i gietle 
Marchen. Steffen Andersøn møtte at suare til Stevnemaalet, og var 
paastaaende at Erich Siursøn skulle bevise gierningen. Erich blev 
tilspurdt om hvem som var Vidne til Sagen. Suarede at Ole Larsøn, 
Tendskier, havde seet børnene komme hiem gredende, og klaget der-
over at være slagen af Steffen, det samme haver ogsaa Nærværende 
Ole Jacobsøn find hørt og seet af Børnenes Klagemaal. Steffen 
suarede at deris Klagemaal var aldelis uden sandhed, thi hand 
haer aldrig havd Nogen ild villje til dem at slaa dem for. Siur 
herimod stood paa børnenes Veigne efter deris giorte Klagemaal, 
og meente de foer med Sandhed, og var begierende Sagen at opsæt-
tis til ledings berget, at børnene selv kand komme til Tinget og 
berette Sandheden selv. 
 
Paa hvilchen Citantens billige begier til neste ting for at Sagen 
ved børnenis Egen Nærværelse kand blive forhørt, og lovformelig 
eftertencht til at reise eller falle, skeer opsættelse til led-
ingsberget. 
 
 
Etterskrevne gode Mænd bleve Opnefnte til at betiene Rætten udi 
til Kommende Aar, og imidlertid Giøre deris Eed for Laugmanden 
eller hans fuldmagt, nemlig Joen Nielsøn, Skoven, Joen Jansøn, 
Grundreis, Joen Erichsøn, Tømmer Viig, Baroe Guldbrandsøn, Furr-
øen, Ole Hansøn, Furøen, Didrich Isachsøn, Nord Røssewaag, Niels 
Bendixøn, Wasjord, Anders Joensøn, Mellom Løchhelle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kilde: Senjen Sorenskriveri Justitsprotokoll No. 2,  
       side 68 b - 70 b. 
 
 
_________________________________________________________________ 
 
Tingbøker for Lenvik år 1723-1800, bd. 1. side  54 



-55- 
_________________________________________________________________ 
 
Den 22 Julii blev iligemaade holdet sidste Sommer Ting paa Wang, 
med Baltestads og Giisunds Tinglauvs Almue. Kong. Mayts. Foeget 
Sr. Tønder, Presiderede Rætten, som blev administrerit af Soren-
skriveren Anders Walleur, og betient tillige af dend for aaret 
anordnede Laugræt: Niels Bendixsøn, Wasjord, Joen Erichsøn, Tøm-
mervig, Barroe Guldbrandsøn, Furrøen, Joen Jansen, Grundreis, 
Olle Hansøn, Furrøen, Joen Nielsøn, Skoven, Anders Joensøn, ytter 
Løchhelle, og Didrich Isachsøn, Nord Røssewaag.  
 
 

Imidlertid blev forretted og foretaget som efter følger: 
 
 1. blev lydeligen oplæst samme 3de Kongebreve og Placater, lige 

som paa foregaaende tinge, og findis ved Ting Acterne Nomine-
rede.  

 
 

Efterskrevne 3 Bøxselbreve bleve oplæst: 
 
Olluf Bendixsøn lod oplæse sit bøxselbrev, lydende paa 1 punds 
leye udi Gaufl, hans Kong. Mayts. tilhørende og her udi Ting-
stædet beliggende, som Antonius, Gaufl, forhen haver hafd i brug, 
og er derfra forfløtted. Videre dend part at være betalt bøxselen 
med Penger 16 mrk. og Støflehuden efter Loven, ligeledis ald 
anden Leilendings pligt, sig til reverserit. Udfærdiget paa Wang 
d. 18de July 1727, paa 26 aar(?) Papier, og underskrev med Egen 
hand. 
                                                        A. Tønder         
 
Peder Olsøn lod oplæse sit bøxselbrev lydende paa 1 pund fiskis 
landskyld udi gaarden Gauvl, hans Kong. Mayts. tilhørende og er 
her i Baltestad Tinglav beliggende, som Antonius forhen haer be-
boed og er der frafløtted. Imod Bøxselens betaling som er 10 mrk. 
og Støflehuden efter loven, haer hand Jorden tiltrædet, og der 
reverserit sig paa Een ligelydende gienpart, til ald lydighed 
loven gemes, og Kong. forordninger. Udfærdiget ude paa Wangs 
Høsteting d. 12 december 1727, under Fogden Tønders Egen Haand. 
 
Olle Olsøn lod ligeledis læse sit bøxselbrev paa 18 mrk. fiskis 
leye udi Sultenvig, det Biscopelige prebende tilhørende her i 
Giisunds Tinglaug, hvilchen Part Steffen Andersøn haer hafd i 
brug og for sin Høye Alderdom nu i aar for hannem opladt, med 
vilchor at Nyde for sin livstid fri huusvære, med Nogen Korn sæd 
og fôring til Nogle Creatur, alt efter giort for Eening. Videre 
bemelt at bøxselen er betalt med 7 1/2 mrk. og Støfle huden efter 
Loven, og dermed reverserit sig paa Een lige lydende gienpart til 
ald loevformelig lydighed. Udfærdiget af Wang d. 26 Marty 1729, 
under Sr. Tønders Egen Haand. 
 
Der efter blev Kiøbenhauvns Brandstyr ligned efter Een hvis qvan-
tum paa Almuen, og Endelig Auctions Verchet foretaget, her lige-
som paa foregaaende Tinge, men her slet intet bort solt af Kong-  
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ens Jorder. Og som her da iche var Sager ved Retten at orddeele, 
blev Rætten splitted og iche meere samplet paa dette Ting. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kilde: Senjen Sorenskriveri Justitsportokoll No. 2, 
       side 90 b - 91 b. 
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De på dette ting oppleste forordninger og bekjentgjørelser, jfr.             

tinghandlingen pkt. 1. 
 

2. Oplæst Forordningen om Brandstyrs udskrivning udi Norge og 
Danmarch for de Aaringer 1729, 1730 og 1731. Trycht 1728. 

3. Een Placat anlangende Forbud paa fremmed fiskis indførsel 
udi Danmarch og Norge. Fredrichsborg d. 23. Martii 1729. 

4. Laug Mand Bredals bestalling brev og tiltrædelse til Laug-
stolen med des vitløftige Indhold, som ord fra ord skal 
herefter vorde indført. Dater. 19de Dec. 1727. 

 
 
Kilde: Senjen Sorenskriveri Justitsportokoll No. 2, 
       side 88 b. 
 
 

2. oplyst og læst for forretning, Placaten om Korn Styrens ud-    
skrivning udi Danmarch og Norge. 

3.  Placat, angaaende Forbud paa fremmet Tørfiskis Indførsel 
udi Danmrk. og Norge. 

4.  Lauvmands Confirmation paa sin Bestalling, alt lige som paa       
forrige Stæder. 

 
 
Kilde: Senjen Sorenskriveri Justitsportokoll No. 2, 
       side 90 a - 90 b. 
 
 

Lauvmandens Ankomstes forkyndelse. 
 
Thomas Bredal, Hans Kong. Mayts. til Danmarch og Norge etc. Can-
cellie Raad og Lauvmand over Nordlandene og Findmarchen, giør be-
kiendt og Vitterligt hermed for alle Vedkommende, at da Jeg her  
til Landet er ankommen, og det mig Allernaadigst anbetroede Em-
bede haer antaget, er Jeg omhyggelig for, at lade Eenhver i Lan-
det, derom være vidende, og selv at være forsynet med beviis om 
at saadant er bleven giort bekiendt; Hvorfore Eenhver som Sager 
haer for Mig at indstevne, kand sig hos mig melde med Projecter 
til Stevninger og med de Ergangne Domme som skal Indstevnes, og 
om Dommene end haer overstaaed dend tid, inden hvilchen de efter 
Loven burde indstevnes, kand de iche des mindre til paakiendelse 
antagis, naar de ere henstaaende i dend tid at min Formands, Sl. 
Laugmand Angels, Svaghed, eller min fraværelse haer hindret dem 
at bringe deres Sager i Rætte. Og paa det at alle og Eenhver maa 
være vidende om dend Kongelige Naade, som efter min Allerunder- 
danigste Ansøgning er accorderit om befrielse for Opreisning i de 
ommelte tilfælde, haer Jeg eragtet Nødigt, det til Mig ergangne 
Allernaadigste Reschribt, ord fra ord at lade være her indført, 
lydende saaledis: 
Vii Friderich Den 4de af Guds Naade, Konge til Dannemarch og 
Norge, etc. Vor Naade tilforn: Efter som nu nesten 16 aar er for-
løben siden Vii Allernaadigst forundte dig Voris Brev til at suc-
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cedere afg. Petter Angel, forrige Lauvmand over Nordlandene og 
Findmarchen, og der enda er et temmelig Intervallum mellom bemel-
te Peter Angels død og din Virchelige tiltrædelse til Tienesten, 
saa gives Dig allernaadigst tilkjende at Vii hermed reiterer dend 
dig givne Bestalling i alle dends ord og Clausuler, saa at du Nu 
kand tiltræde bemelte Laumands Tieneste over Nordland og 
Findmarchen. Og skulle og Enhver, iche allene Dig derfor achte og 
holde; end og Være tiltencht at yde Dig den Told og Rettighed som 
dig tilkommer, og din formand med Rette havd og Nyde haver; 
Saasom vi om dig i Naade ere forsichrede at du dette anbetroede 
Embede Vedbørligen, og saa retsindeligen efter Voris Lov og 
Forordninger forestaar, som du agter at ansuare og bekjendt være, 
til hvilchen Ende Vii ogsaa Allernaadigst, efter din Allerunder-
danigste begiering, have beordret Ambtmændene over Nordlandene og 
Findmarchen, paa alle Tingstæder at bekiendtgiøre, det lauv 
Tingene herefter ordentlig skal holdis, og at Almuen til Dig skal 
betale, ovenbemelte Told og Rættighed, som Dig ved Embedet er 
tillagd, og da enten ved dig selv, eller Ved din Fuldmægtig kunde 
lade oppebærge; sampt at De Indbyggere i Nordlandene og Find-
marchen som haer været hindret i at indbringe deres Sager for 
Lauvtinget i den tid af din Formands Svaghed og din fraværelse, 
og hvis Sager derover kunde have overstaaet Fatalia(?), des 
uanseet uden Nogen anden Opreisning, naar Sagens rette beskaff-
enhed for hen af Ambtmændene ere examinerede, og forbemelte 
Omstendigheder rigtig befunden, maa føre deres Sager for 
Lauvtinget, og der lade dem paadømme, hvilchet du alt sammen af 
hosfølgende Copie selv videre kand see og fornemme. Befalendes 
Dig Gud, Skrevet paa vort slot Kiøbenhaven d. 19de Decembr. 1727.  
                                     Friderich Rex 
                                                     C. Møinichen 
 
Udskriften: 
Os Elskelige Ædle og Velbyrdige Thomas Bredahl, Voris Cancellie 
Raad og Laugm. over Nordlandene og Findmarchen, Hvilchet Aller-
naadigste Rescriptis Copie, er rigtig efter Originalen, og beg-
ieris af Kong. Mayts. Sorenskriver i Senniens Fogderie, at dette 
maatte paa alle Tingstæder for Rætten blive lydelig Oplæst udi 
Protocollen indført, og paateignet Mig igien tilstilled, saa òg 
der hos givis Almuen tilkjende, at om Nogen maatte finde deres 
Sager af den Beskaffenhed, at iche den Ordinaire Ræt kand af-
vartes, vil Jeg ved extra ordinaires Lauvting, naar det med bil-
lighed af Mig forlanges, Eenhver som det behøver hielpe til sin 
rette befordring. Steegegaard d. 17. Juny 1729. 
                                                       T. Bredal 
 
Kommentar i margen: "har noget at bety, dette store Creaturs an-
komst." 
 
 
Kilde: Senjen Sorenskriveri Justitsportokoll No. 2, 
       side 92 a - 93 b. 
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Anno 1729 den 21 Novembr., blev efter foregaaende Anordning og 
Ergangne Tingbrev, holdet Høste Ting paa Foegd gaarden Wang af 
Kong. Mayts. Foeget Sr. Andres Tønder med Almuen af Giisunds og 
Baltestads Tinglauv, som Sædvanlig. Rætten administrerede Soren-
skriveren Anders Walleur, som tillige blev betient af de der til 
for Aaredtz betiening beskichede Lauv Rættis Mænd, Niels 
Bendixsøn, Wasjord, Joen Erichsøn, Tømmerviig, Baroe Guldbrand-
søn, Furrøen, og Ole Hansøn, ibm., Joen Jansøn, Grundreis, Joen 
Nielsøn, Skauven, Anders Joensøn, ytter Løchhelle, og Dirich 
Isachsøn, Nord Røssevaag.  
 

Imidlertid forretted: 
 
 1. Ting sat og tillyst Ting fred.  
 
 
Og som her var siden Sommer Tinget ingen forordninger eller Høye  
øvrigheds ordres ankomme til publication, saa blev efterskrevne             
Obligation publicerit, nemlig:  
 
Monsr. Hans Jordan paa afgangne Johan Hendrich Fasmers Enches 
Stue paa Contoirit, lod oplæse Johan Kieelsøns til ham udstædde 
foreskrivelse og Pante Obligation paa 57 Rdl. 2 mrk. 13 sk., for 
Peng og Vahre skyldig bleven, som skal ordligen her efter Vorde 
indført. D. var dat. Bergen 8 Sept. 1729. 
 
 

Herefter blev efter fogdens Proposition og til Spørgsler,         
efterskrevne Aarlige ting Attester af Rættens Betiente                  

udfærdiget, saasom: 
 
 1. om 60 Lod sølv Bøder, 6te og 10de Penger etc., Hoved og Bois      

lods forbrydelse, Volds Mulcter, Odels godses forbrydelse,        
arve Parters forelofs Penger og deslige. Ingen faldet indevæ-
rende Aar.  

 2.  Slagsmaals og Skieldsmaals Sager. Slet ingen.  
 3.  Attest om Post Bøndernes betaling.  
 4.  Attest om de 2de Borger Jægters, som de fare med paa deris        

leyer at handle, og ingen andre haer været her i Sommer at        
bruge Nogen Handel.  

 5.  Attest at her er slet intet Vrag gods faldet, af Noget slaag,      
iche Heller Vael fisk.  

 6.  Attest om Sauver og Qverner. Her er ingen.  
 7.  Attest at Kongens Jord Jernslet er øede og Ingen haer gresn-

ingen der af i Aar.  
 8.  Attest at her er ingen hverchen fieelsletter eller Engeslet-

ter at bereigne dette aar.  
 9.  Attest at Kongens Bønder haer hverken i aar eller tilforn be-

talt nogen arbeids Peng.  
10.  Attest at her er ingen Nye Rydninger eller Rydnings Pladser       

optagne dette aar.  
 
_________________________________________________________________ 
 
Tingbøker for Lenvik år 1723-1800, bd. 1. side  59              



 
-60- 

_________________________________________________________________ 
 
Fogden proponerede ogsaa Eendeel fogde Regnskabs Mangler til 
Almuens besuarelse og forclaring for Aaret 1727. 
 
Af 2. Postis. 1. art. om Huus Mandens Niels Peders., Baltestad, 
Hans Slette Vilchor, og derfor Vorde forskaanet, helst efter for-
ordningen for hand boer paa leilendings grund og gaar. 
 
Af 3. Post. 7. articul, om Borger Jægter og deris ankomst og 
handelstid, og her var ingen andre end de ovenbenefnte 2de. Fog-
dens Eene Jægt gich til Bergen forstevnen, og begge Nødsaget ind 
til Trundhiem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kilde: Senjen Sorenskriveri Justitsportokoll No. 2, 
       side 93 b - 94 a. 
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Her indføris de forhen paa Giisunds og Astafiords Ting 
publicerede obligationer saalydende: 

 
Jeg underteignede Joen Kielsen, boende paa Gaarden Lochelle i 
Sennien udi Fogden Anders Tønders fogderi, bekiender og hermed 
vitterliggiør, at Jeg efter riktig afreigning med Sl. Johan Hend-
richsøn Fasmers Enche, handels Forvalter Monsr. Hans Jordan un-
derskrevne dato, er bleven ham skyldig for forstrechte varer og 
reede penger dend Summa 51 rdl. 2 mrk. 13 skil., hvilke fembti og 
1 rdl. toe mrk. og tretten sk. Jeg hermed lover og mig tilforpli-
gter hand igien herudi Bergen skadisløes at betale med gode Kjøb-
mands Vahrer efter Marcheds gang eller reede Penger, hvorfore ieg 
òg til Mad. Fasmers forsichring imidlertid Pantsætter hende mine 
tilhørende Søehuuser, 10 Kiør, 2 Hæster, 10 Souver, 10 Geeder, 1 
fembrømming med Seigl og ald behøring, Een Nye Ottring med Ald 
behøring, Een Sexring med sin behøring, 2 Sølv Skeer, 1 Sølv Ska-
al, Tre og Jernfang, Sengeklæder, sampt alt mit huusgeraad, item 
alle andre mine Midler og Ejendeeler ved hvad Naufn de Nefnis 
maae, hvilche alle hand skal have Magt til at selge til sin Skad-
isløse betaling udi fald Jeg iche som over er meldt, skulde heri 
Bergen tilføre hende sin fornøyelige betaling, Saa Mad. Sl. Fas-
mers og hendis Arvinger af Mig og mine Arvinger for ovenskrevne 
51 rdl. 2 mrk. 13 skilling skal være og blive Skadisløes udi alle 
Maader, til bekreftelse haver Jeg denne obligation udi Bergen d. 
8de Septembr. Ao. 1729 Med min Egen Haand underskreved. 
                               
                                                            IKS 
thi Vitterlig efter begiering  
                               
                                      Hans Jordan 
                                      Gabriel Martin Pauli 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kilde: Senjen Sorenskriveri Justitsportokoll No. 2, 
       side 102 a. 
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In Nomine Jesu 
 
Anno 1730, d. 2den Novembr., blev efter foregaaende Anordning 
holdet Almindelig høste Ting paa Fogde Gaarden Wang med Baltestad 
og Giisunds Tingstæders Almue. Retten Presiderede Kong. Majts. 
Foeged Sr. Andreas Tønder og tillige betient af Jørgen Kiergaard, 
Constitueret Sorenskriver, med efterskrefne Lauv Rettis Mænd: 
Niels Bendixsen, Vasiord, Joen Erichsen, Tømmervig, Joen Jonsen, 
Grund Reis, Baro Guldbrandsen, Furøen, Ole Jonsen, ibm., Joen 
Nielsen, Skoegen, Anders Joensen, Løchhelle, og Dirich Isachsen, 
Nord Røssevog, tilstædeværende lensmanden og Meenige Almue. Og 
blev da først Guds og Kongens Freed Lyst over Samptlige. 
 
 
 Dernest Publiceret een deris Kong. Majts. all. forordning andg.: 
 
 1. Jagt og Skytterie paa de der udi forbudne Tider. Dat. 2den        

Marti 1736, som forhen paa Sommer Tinget var Læst.  
 2. Een Kong. Placat ang. Forbud at ingen slags Qvæg, Kiød, huud-

er eller haar, af Rigerne maa udføris, eller fra fremede 
Stæder maae indføris. Dat. 21 Decbr. 1729.  

 3. at ingen Els dyrs huuder udi Norge maa Selgis til fremmede,       
eller af Rieget udføris.  

 4. deris Kong. Majts. Allernaadigste Skatteforordning dette Aar.   
5. ang. de Sager og Processer som Dependerer af Consumptions 
Indkomsterne i Norge, hvor de til paakiendelse skal indstef-
nes. Dat. 30te feebr. 1729.  

 6. forordning at underrettens betiente i Norge maa forud af Cit-
anten deris fulde Forseiglings og Skriverpenge annamme. D.    
3de Marti 1730.  

 7. Placat om straf for Masqverede personer. Dat. 17de May 1730.   
8. De Deputerede for Financernes placat om Auction over det 
Aar      og Semdalske(?) Kaaber Verch, dat. 26de Octbr. 1729.  

 9. Cammer Collegi Skrivelse til Justitz Raad Schieldrup ang. 
Findmarkshandelens Forpagtning i 12 efter hin anden følgende      
Aaringer med Extract af de Nordlandene derpaa givne Friheder.      
Dat. 10 Decbr. 1729.  

10. Capituls Taxten for 1729, som alt  paa Sommer Tinget var Op-
læst.  

11. Deris Kong. Majts. Placat om indkomsternes Forpagtning Norden     
Fields, saavelsom Conditionerne for de Aar 1732, -33 og -34. 
12. Justitz Raad Schieldrups Skrivelse til Fogden andg. 
Forbud        paa Haae Kiering Fiskerie, Liner og Natte 
Fiskrie. Dat. 15de      Septbr. 1730, som Ordlydende er under 
fol. 127.  

13. Publiceret dend Constituerede Sorenskrivers af Amptmanden         
givne Constitution til Sorenskriveriets betiening i Sennien. 

 
 

Bøxsel Sedler: 
 
 1. Rasmus Rasmusen, Lechnes, Lod Publicere sin Bøxsel Seddel af 

Fogden udgiven, paa 2 pd. 6 mrk. Fiskis Leie i Gaarden Lech-
_____________________________________________________________ 
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nes. Dat. 13 Juli 1730. Refererende sig til bevillings Seddel 
af 20 Juli 1729, under Egen haand. 

 
 2. Hemming Pedersen Lod forkynde sin Bøxsel Seddel udgiven af        

Fogden d. 2 Aug. 1729, paa 2 pd. Fiskis Leie i Strømmen, Bis-
pens Gods. 

 
 3.  Ole Ottesen Lod forkynde sin Bøxsel Seddel paa 18 mrkr. Fisk-

is Leie i Gaarden Løchvigen, som er Bispens Gods, paa hvilken 
part Fogden hannem In Julio 1729 bevilling Seddel givet 
haver, alt efter Bøxsel Seddelens udviis, som er dat. 2 
Novbr. 1730. 

 
 4. Mathias Erichsen qvæn Lod publicere sit Bøxsel Brev paa 18 

mrkr. Fiskis Leie i Kragenes, som Fogden hannem i andleedning 
af Skatteforordning givet haver, saa som Jorden i nogen tid 
haver ligget Øde, og er Bispens Gods, samme er dat. 2 Novbr.      
1730, men Refererer sig til bevillings Seddel af 13de Juli        
nest forhen. 

 
 5.  af samme dato og af liige indhold lod Mathias Mathiasen qvæn,      

Læse sin Bøxsel Seddel paa Een halv Vog Fiskis Leie i Nord        
Strømmen i Mallanger, som er Bispens Gods og har ligget Øde. 

 
 6. Ligesaa og Erich Mathiasen qvæn, paa 1/2 Vog Fiskis Leie i        

samme Jord. Dat. 12 Novbr. 1730. 
 
 
Carsten Berenhof var begierende, at maatte af Retten for meenige 
Almue tilkiende gives, at i fald her i Tinglauvet nogen skulle 
have Løst til nogen af Biscopens Prebende Gaarder, der her i 
Tinglauvet enten ere Øde eller Leedige beliggende, at andtage, de 
dæ da sig derom hos hr. Christian Vegner indfinde vilde, som med 
dennem om een billig Bøxsel accordere vil, alt for at see saadan-
ne Jorder beboede. Dette blev af Retten for Almuen tilkiende-
givet. 
 

De indstefnte Sager blev der efter foretagen: 
 

Bonde Lensmanden hafde ved Peder Jonsen og Anders Nielsen, Gut- 
tisiord, Ladet indstefne Ingeborre Joensdatter, Bochskind, for 
Løsagtig Barne aufling, først at tilstaae og udsiige hvem hendis 
Barne Fader ere, og dernest dom at lide til Straf Bøder for samme 
hendis Løsagtige bedrift, og som her Spargeredis at Joen Gunder-
sen, som nu tiener i Kaarvigen men for hen paa Bochskind, skulde 
være hendis Barne Fader, er hand og indstefnt hendis forklaring 
at andhøre og derfor dom at liide. 
 
Dend indstefnte Ingeborre Joensdatter møtte og tilstoed Varselen 
Louglig at være, sagde og bekiendte at hendis ungdoms daarlighed  
hafver forleed hende til denne hendis Løsagtighed, og at hun ei  
veed sig anden at have haft nogen Legemlig Omgiengelse med, end  
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een persohn ved nafn Joen Gundersen, som da tiente i hendis Fad-
ers brød. Denne beskylte Joen Gundersen møtte, og andhørte hendis 
over hannem giorte beskyldning, og tilstoed at hand hende udi  
Løsagtighed beligget haver, og barne Fader at være til hendis 
fødde barn.  
 
Rætten tilspurte dennem begge, om de hin anden ægte vil, hvortil 
hand svarede at hand hende gierne vilde ægte, men hand ei hverken 
formaar hende til ægteskab, ei heller hendis Faders og Venners(?) 
tilladelse dertil. Fogden tilspurte dennem hvad de til bødernis 
betaling haver, hvortil hand svarede at hand intet er Eiende der-
til. Hendis Fader broder Heming Pedersen, sagde at dersom hendis 
Fader ei bøderne for hende betaler, vil hand samme tilsvare. Fog-
den giorde da efter deris Kong. Majts. aller naadigste Forordning 
af 19de Aug. 1724, saa vel som efter Lovens 1ste Bogs 22de Capt. 
1 Art., Aftingning med hannem til de halve bøders betalning, 
hvilke hand òg sagde ei at Kunde betale. Thi var Fogdens Dom over 
hannem begierende til Strafs lidelse paa Kroppen, men med dend af 
Heming Pedersen for hende givne Caution, Declarerede hand sig 
fornøyet.  
 

Blev da saaleedis for Rett Dømbt og afsagt: 
 
Efter de indstefntes Egen frivillig for Retten giorde bekendelse, 
om denne deris Løsagtige Samqvem og barne Afling, befindis det at 
denne indstefnte Joen Gundersen haver med Ingebor Joensdatter,  
Bochskind, udi Løsagtighed aflet et barn. Da som deris Kong. 
Majts. allernaadigste Lovs første bogs 22de Capt. 1 Art., saavel 
som Forordningen af 19de Aug. 1724, tillader aftingning paa dis-
lige bøder, saa haver Fogden tilbødet hannem de halve bøders af-
tingning, dem hand òg bør inden Femten dage hernest efter, at be-
tale med 6 rdl., og for det øfrige som er 6 rdl. at lide straf 
med Gabestochen een Søndag efter Tienisten, og som fogden med 
dend for hendis persohn stillede Caution for bødernis betaling er 
fornøyet, saa haver det derved sit forblivende. 
 
 

Efterskrevne Ting Attester blev fra Retten udferdiget: 
 
 1. Fogden tilspurte Meenige Almue om her er falden dette Aar     

enten Forbrut Odels eller Arveløst Gods, hoved Lods forbry-
delser, Volds Mulcter, 6te og 10de Penge for uden Riigs   
førte Midler, 60 Lod Sølvs bøder, Forlovspenge for Arve af        
førsel eller dislige, svarede Nei. 

 2. Om slagsmaal eller Skieldsmaals bøder, svarede er intet           
faldet. 

 3. at her er ingen Sauger eller qverner at skatte af. 
 4. Ingen Nye Rydnings Pladser at legge for Landskyld dette Aar. 
 5. at her iche er Field eller Engesletter. 
 6. at Fogden ei heller dette aar af Kongens bønder har ladet sig  

betale nogen Arbeidspenge. 
 7. at her iche er indkommen enten Vrag Gods eller driv hval. 
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 8.  Postbønderne Ole Ediesen, Sandvig, Endre og Morten Mogen Søn-

ner, Troldvig, Ole Larsen og Anders Arentsen, Teinskier, til-
stoed at have faaet Postpenge hver 3 mrk. for dette Aar.          
Ligesaa Joen Pedersen, Bochskind, som tilstod at have faaet 1      
rdl. 

 9.  Bonde Lensmandens forklaring, at hand ingen Field Finne skatt      
Oppebaaret haver. 

10.  Om bøygde fars Jegter og borger Jegter, Forklarer at Fogdens      
største Jegt gich dette og Dyrøe Tingstæd første Stefne, og       
begge Sidste Stefne, Trundh. borgere andkommer ved Pintze         
tider og afseigler ved Mechaeli, ingen bønder Jegter, ei hel-
ler nogen som bruger borgerlig handel. 

11. Kongens Foeged udbød een hands Mayts. Øde liggende Jord Jern-
slet kaldet, om nogen samme andtage vil, hvorda fremkom Dan-
iel Rasmusen som med Fogden Accorderede, og tillod Fogden      
hannem Jorden uden Bøxsel og med et Aars skatte og Landskyld      
frihed, alt paa Cammer Collegie approbation. 

12. i andleedning af andteignelserne for 1728 dens 1ste Postis 2      
Art., tilspurte Fogden Meenige Almue om Øyfiorden kand taale      
at leggis for meere end 1 1/2 Vog som dend ved sidste Matri-
cul er lagt for, svarede at dend heller taaler aftag end paa-
læg, item om huusmands Pladser som for een eller anden her-
lighed skyld kand leggis for noget at betale, svaret at der 
ingen er. 

14. Fogden begierede Ting Attest om her nogen af Kongens Jorder       
dette Aar bort bøxlet er, hvortil Almuen svarede Nei, ei at       
være fleere end dend i dag af Fogden for Retten Opbødne Øde       
Jord Jernslet Kaldet som Daniel Rasmusen med it Aars skatte       
og Landskyld Frihed, sampt og uden Bøxsel paa Cammer Collegie      
approbatien andtaget haver. 

 
Her efter følger Amptmandens brev til Fogden andg.                   

Natte Roer, Liine og haa Kierring Fiskerie. 
 

Kong. Majts. Foeged! 
 

I hvor vel ieg forhen adskillige gange har givet Meenige Almue 
tilkiende det forbud der fordum er giort paa Liine Fiskerie, 
Natte Roer og Haae-Kierrings Fiskerie, paa u Louvlige tider og 
Stæder at bruge, sampt dend straf derpaa er lagt, efter Kong. 
Allernaadigste befaling af forrige Amptmand Preben von Ahnen, og 
forige Laugmand Manderup Schøneebøel, udi een af dem udstødde 
forretning de dato 14de Febr. 1661, som er at de sig derimod for-
seer, skal have forbrut deris Aufl, Baad og Reedskab, som skal 
deelis imellem de fattige og dennem som Baaden Optager. Og hvis 
det oftere skeer, da der foruden som Modvillige Overtrædere, at 
bøde hver gang til Kongen Otte Ørtuger og Tretten Marcher, da som 
der iche dis mindre Aarligen indløber Klagemaal over at der find-
es de, som Modvillige overtræder det giorte Forbud, Saa agter ieg 
for nøden det samme herved at igien tage.  
Neml. først andgaaende Liine Fiskeriet, da bør ingen at bruge 
Liine paa de Sædvanlige Fiske Klacher og Gaatstæder, mens allene 
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ved Marbacherne, hvor ingen Almindelig Roer er.  
 
Dernest betreffende Natte Roer, da bør ingen dend at bruge fra 
Ste. Andrea indtil Gregori tiider om Vaaren, dog maa herved tagis 
i agt, at det iche bør forstaais at være Natte Roer, om de som 
haver lang ud Roer eller for Storm og u Veir iche kand komme til 
Lands før Mørchning eller it støche paa Natten, mens det andsees 
for Natte Roer naar nogen befindes efter afdagning at sidde paa 
Klacherne at Fiske.  
 
For det tredie hvad sig andbelanger haa Kierrings Fiskeriet, da 
er det forbudet udi Kong. Allernaadigste Forordning, om u Louvlig 
paalags afskafelse udi Norge i visse Puncter tydeligere forklar-
et. dat. 5 Febr. 1685, at bruge haa Kierrings Fiskerie, paa de 
ordinaire Fiske Klacher og Gaatstæder, førend det Almindelig 
Skrei Fiskerie er Roed, som er efter gammel Vor Frue dag, eller 
til Nye Sommermaal d. 14de Aprili. Og hvis nogen befindis før 
dend tid at sætte efter Haa-Kierring, da bør hand, som forberørt, 
at have forbrut sin Aufl, sampt baad og Fiske Reedskab. Og for at 
hermed kand havis Vedbørlig indseende, haver Bonde Lensmændene i 
hvis Districter saadanne Almindelige Fiske Væhr ere beliggende, 
at være tilstæde udi det Almindelig Fiskeriets tid, eller beski-
che nogen paa deris Veigne for at den der søge.  
 
Hvorledis dend Fiskende Almue sig udi for berørte Poster forhold-
er, og dennem som det giorte Forbud Overtræder andtaste, hvortil 
dend Fiskende Almue bør gaae Bonde Lensmændene til haande, og 
være dennem følgagtige, naar de nogen execution skal forrette, 
saa fremt de iche ville, i fald de skulle findis Veigerlige eller 
Modvillige, efter Loven andsees med 1 rdl. bøder. Hvorimod de, 
naar de ere Bonde Lens-Manden følgagtige skal nyde deris andeel 
udi de effecter som Forbrutte bliver. Hvis nogen som skyldig be-
findis griber til Mod Værn naar hand andtastis, og derover giør 
skade, da straffis hand efter Loven, saasom dend der setter sig 
imod Retten, men hvis hand fanger skade, da haver hand skaden for 
hiem-Gield.  
 
Naar nogen effecter tagis under Rettens Seqvestration, da skal 
Bonde Lens Manden strax giøre een Opskrivelse paa Vahrene, og 
hvis nogen forlanger at løse sin baad tilbage, og legge Penger 
derfor indtil Sagens uddrag, da skal det være hannem tillat efter 
een billig Vurdering. Saa skal og Bonde Lensmanden være tiltench-
te at Stefne dennem, hvis effecter de Optager, at møde til første 
Ting, som holdis udi det Tingstæd, hvorunder det Fiske Væhr, hvor 
forseelsen er begaaet hen hører, saasom de der bør at liide Dom 
efter Loven, fra hvilket stæd eller Præste Gield og Fogderie de 
end kunde være. Og for at ingen underskab eller Egen nøttighed 
skal begaais med de under Seqvestration tagne Vahrer, skal Bonde 
Lens Mændene være forpligtede til at føre til Tingstædet samme 
Seqvestrerede Vahrer, da der udi dømmis efter Rettens medfør, saa 
at de fattige Nyder deris andeel, som med hver stæds Præstis      
Raadførsel bør at Distribueris, og ligesaa bonde Lensmanden og de 
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Medhavende Mænd deris andeel, hvoraf Lensmanden bør at nyde noget 
meere end de andre Mænd, dog afdragis af dend fulde Massa hvad 
bekostninger der giøris for Retterne. Og giver I mig saa Rapport 
om hvad effecter der dømmis at være forbrutte med deris beløb, 
sampt hvorleedis Distributionen skeer. Og hvis ingen forbrydelse 
skeer lader I mig det i liige maade Viide.  
 
Endelig haver I og denne andordning paa hver høste Ting Aarlig 
efterdags for Almuen at lade Oplæse, at dend alle tiider Kand 
være dem i Frisk minde. Og til dend Ende er det fornøden, at 
Sorenskriveren indfører dend i sin Protocoll, og det saa leedis 
Continuerer, saa ofte hand dend brugende Protocol med een anden 
om Vexler i hvor med Gud befalet af.  
 
 

Storfosen Gaard d. 15de Septbr. 1730. 
Eders tienist beredvillige 

O. Schielderup 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kilde: Senjen Sorenskriveri Justitsprotokol No. 2,  
       side 124 b - 127 a. 
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Anno 1731 d. 13de Juli blev efter foregaaende andordning holdet 
Almindelig Sommer Ting paa Fogde Gaarden Wang, med Baltestad og 
Giisunds Ting Lauvs Almue. Retten Præsideredis af Kong. Majts. 
Foeged Sr. Andreas Tønder og betient af Sorenskriveren Jørgen 
Kiergaard med efterskrevne Lauv Rettis Mænd, neml. Niels Bendix-
sen, Vasiord, Joen Erichsen, Tømmervig, Joen Jansen, Grund Reis, 
Baro Guldbrandsen, Furøen, Ole Hansen, ibm., Joen Nielsen, Skog-
en, Dirich Isachsen, Nord Røssevog, og Anders Joensen, Løch 
Helle.  
 
Retten blev da først satt, og over een hver lyst Tingfreed, der-
nest blev da først de Kong. Andordninger og andre Høy Øfrigheds 
foranstaltninger, som paa forige Tinge Publiceret er, her for 
Retten tydelig Oplæst. 
 
Fridrich Fridrichsen Lod Publicere sin Bøxsel Seddel paa 18 mrkr. 
Fiskis Landskyld udi een det Biscoppelig Benificerede Jorde Gods 
tilliggende Gaard Løchvigen Kaldet, som Raffel Erichsen for Fat-
tig-dom er frafløt, samme er udgiven af Fogden Tønder d. 13de 
Juli 1730 efter bevillings Seddel af 20de Juli 1729, Bøxselen og 
Støfle Huuden er betalt. 
 
Ambrosius Joensen Lod Publicere een Bøxsel Seddel udgiven af 
Biscopens Fuldmægtig Monsr. Bierch, d. 13de Juli 1731, paa 1 pd. 
Fiskis Landskyld udi Gaarden Øijord, Bispe Stolens Gods, som af 
Niels Nielsens Enche er for ham opgivet. Bøxselen og Støfle 
Huuden er efter Loven betalt. 
 
Sorenskriveren Jørgen Kiergaard Publicerede sin Bøxsel Seddel 
udgiven af Monsr. Lauritz Bierch, hvor ved hand Bøxler hannem 
Gibostad med Øen, som skylder 1 1/2 Vog, og er af Bispestoelens 
Gods, Bøxselen og Støvle Huuden er betalt, samme er dat. i dag d. 
13de Juli 1731. 
 
Fogden var Tings Vidne fra Retten begierende, om her i Fogderiet 
det Aar 1729 er fanget Sild som fra dette Tinglauv til Bergen er 
afskibet. Hvorpaa samptlig Almue svarede at her fra Tinglauvet er 
det omspurte Aar ingen Sild enten Fanget eller herfra afskibet. 
 
Videre var ei ved Retten at bestille, saasom her ingen Sager var 
indstefnt. 
 
Ellers udbød Monsr. Bierch om nogen vilde andtage Gibostad og Øen 
til Gres Leie denne Sommer, mens var ingen som sig dertil inden 
Retten indfant. 
 
 
 
 
 
Kilde: Senjen Sorenskriveri Justitsprotokoll No. 2, 
       side 156 a - 156 b. 
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De på dette ting oppleste forordninger og bekjentgjørelser, jfr.             

tingandlingens 2. avsnitt. 
 

Dernest Publiceret: 
 

deris Kong. Majts. Allernaadigst udgangne Skatte brev for 
dette Aar, dat. Fridrichsberg d. 3de Novbr. 1730. 

2det. Een Kong. Allerdst. Forordning, dat. Kiøbenhafn d. 16de 
Febr. 1731, andg. Forbudets ophævelse om hoppers udførsel 
af  Riigerne. 

3de. Een Kong. allernaadst. Forordning om Sabahtens og andre  
Fest og beededagis hellig holdelse. Dat. Kiøbenhafn d. 19de       
Januari 1731. 

4de.  Een Forordning om det Privilegi Ophævelse som Kiøbenhafns 
Ind Vaanere med handelen af de 4re Species Vaaren forundt. 
Dat. Kiøbenhafn d. 30te Decbr. 1730. 

5te.  een Kong. Concession, hvorved hendis Majts. Dronningen er       
overdraget fri Desposition over Pærle Fangsten i Norge. 
Dat. Kiøbenhafn d. 5te Januari 1731. 

6te.  een Kong. Forordning ang. betienternis indkaldelse og Con-
firmationers andsøgning paa deris Allernaadigst andbetroede 
Embeeder. Dat. Fridrichsborg d. 3. Novbr. 1730. 

7de.  Een Kong. allernaadigste befallings til Velbaarne Hr. Stift 
befahlings Mand Jacob Benzon andg. 2 sk. udreedelse af hver       
bunde i Nordlands Ampt til Lauv Ting Stuens indrettelse og 
opbyggelse. Dat. Kiøbenhafn d. 1. Decbr. 1730. 

8de.  Sal. Høy Lovlig Kong. Friderich Terti(?)Forordning, ang. at 
de Svenske Lapper ingen lunde sig paa de Norske Grentzer 
uden til de ordinaire Marcheder maa indfinde,og da strax at 
Reise tilbage igien. Dat. Kiøbenhafn d. 25de Octbr. 1653. 

9de.  Justitz Raad og Amptmand Skielderups ordre til Fogden Tøn-
der af dato 8de May 1731, andg. Træe bismeris afskaffelse 
og Vegt og Maals Indrettelse, med der hos følgende esctract 
af Forordningen om Vegt og Maals Indrettelse. Dat. 10de 
Januari 1698. 

10de. Amptmand Schielderups Andordning ang. at de som enten for 
een eller anden forsielse skyld kand være til Fisker 
leierne hendømte, maa ei hiem komme førend det deris Kong. 
Majt. allerunderdst. er anddraget. Dat. 8de Septb. 1730, og 
Endelig Capitul Taxten for 1730. 

 
 

Anno 1731, d. 25. Juni. 
 
Publiceret een Forordning om Fremmed Jerns Indførsel, ei at maa 
skee, samme Forordning er ugivet af Sal. Høye loflig I hukommelse 
Kong Fridrichus Qvartius paa Odenske Slott d. 8de Septbr. 1730. 
 
 
Kilde: Senjen Sorenskriveri Justitsprotokol No. 2, 1727-1731, 

    side 141 b, 144 b. 
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Anno 1731 d. 29de Octbr. blev efter foregaaende Andordning holdet 
Almindelig Høste Ting paa Fogde Gaarden Wang med Baltestad og 
Giisunds Tinglauvs Almue. Retten Præsideredis af Kong. Majts. 
Foeged Sr. Andreas Tønder, og betient af mig, Sorenskriver Jørgen 
Kiergaard, med efterskrefne Lauv Rettis Mænd, neml. Niels Bendix-
sen, Vasiord, Joen Erichsen, Tømmervig, Joen Jonsen, Grund Reis, 
Baro Guldbrandsen, Furøen, Ole Jonsen, ibm., Joen Nielsen, Skog-
en, Dirich Isachsen, Nord Røssevog, og Anders Joensen, Løch 
Helle.  
 
Retten blev da først Sat, og over een hver Lyst Tingfreed, der-
efter blev da først Sorenskriverens bestalling aller underdanigst 
Publiceret; dernest een Kong. Placat af 10de Aug. 1731 andgaaende 
Fugle Vilt udi Trundh. Stift i Norge, dessen Freedning at maa ud-
settes Aarlig fra 1 Marti til 1 May, med videre dends indhold.  
Een anden Kong. Placat af 17de Aug. 1731 angaaende Kongsberg Sølv 
Verch til Participantere at afstaae enten til Forpagtning eller 
Eiendom, saa òg een Kong. Forordning anlangende at Sorenskriverne 
og Skifte Forvalterne i Norge skulde holde rigtige igiennem dra-
gne og Forseiglede Protocoler med Videre, samme er dat. Kiøben 
Hafn d. 21 April 1731.  
 
Saa blev òg Publiceret een Placat hvorved de som for seeneste 
Krigstid endnu noget ved Søe Etaten med rette kunde have at for-
dre, advaris med deris Krav og beviisligheder til General Commis-
sariatet at indkomme, samme er dat. 9de Juni 1731 og findis Ord 
for Ord indført paa fol. 167. Saa blev òg Publiceret Amptmandens 
Forandstaltning ang. Natte Roer, Haa Kierring og Liine Fiskerie 
af dato 13de Septbr. 1730, som er indført paa foregaaende fol. 
126.  
 
Fogden Lod Publicere sit Skiøde udgiven af Henningia Smit, Karen 
Frimand, Sal. Johan Garmans og Otte Smit, paa de 2/5te Parter udi 
de Rosen Crantzers Gods i Senniens og Tromsøens Fogderie, dat. 
Bergen d. 18de Septbr. 1731 som Ordlydende skal indføris paa 
efterfølgende fol. 168. Fogden Lod òg Publicere een obligation, 
udgiven af Hans Nielsen, Guttisiord, til Sr. Johan Omsen paa 
Capital 341 rdl. 5 mrk. 7 sk., dat. 14de Novbr. 1729, som ord-
lydende skal blive indført paa efterfølgende fol. 170. 
 
Hans Størchersen Lod Publicere een Bøxsel Seddel udgiven til ham 
af Biscopens Fuldmægtig Monsr. Lauritz Bierch paa 1 pd. Fiskis 
Landskyld i dend Jord Tømmervig, som hands Fader for Ham har op-
lat, dat. 14de Juli 1731. 
 
Christopher Joensen Lod og Publicere sin Bøxsel Seddel udgiven af 
bemte Bierch paa 1 pd. Fiskis Leie i Øyiord, Bispens Gods, som 
Reinholt Larsen ved sin Flugt til Findmarchen forlod, samme er 
dat. d. 23de Juli 1731. 
 
Sorenskriveren Lod freedlyse Hands tilbøxlede Jords Gibostads 
tilliggende Fugle Øe, for alle og een hvers indtrengende fornerm-
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else, saafremt de ei vil have skade for Hiem Gield. 
 

Fogden var efterskrefne Ting attester begierende: 
 
 1. Om her i Ting Lauvet dette Aar er falden enten forbrut Odels      

eller Arveløst Gods, Hoved eller Bois Lods forbrydelse, Volds      
Mulcter, Siette og 10de penge, for uden-Riigs førte Midler,       
60 Lods Sølvs bøder, Forlods penge eller dislige, de saadant     
vilde bekient giøre. Almuen svarede Nei, at her intet er fal-    
den af disse bøder. 

 2. Om Slagsmaal eller Skieldsmaals bøder er falden dette Aar.        
Almuen svarede Nei. 

 3. Om her er enten Sauger eller Qverner hvoraf skattis bør.          
Hvortil de svarede Nei. 

 4. Om her dette Aar er Optagen nogen Ny Rødnings Pladser at Leg-    
ge for Landskyld; Almuen svarede Nei. 

 5. Om her er Field eller Engesletter. Almuen svarede Nei. 
 6. Om Fogden har ladet sig betale Arbeids Penge af Kongens Jord-    

ers besiddere. Hvortil de svarede Nei. 
 7. Om her indkommen enten Vrag eller Driv Hval, Hvortil de svar-    

ede Nei. 
 8. Fogden tilspurte Postbønderne Ole Larsen og Anders Arentsen,      

Teinskier, Christopher Christophersen, Findsnes, Ole Ediesen      
og Ole Christophersen, Sandvigen, om de iche dette Aar for        
Postens førsel har faaet hver 3 mrk. Ligesaa Joen Pedersen,       
Bochskind, om hand iche har faaet for Postens førsel 1 rdl.       
Hvortil hand og de andre svarede ia. 

 9. Fogden tilspurte Bunde Lensmanden om hand siden Leedings berg      
Tinget haver oppebaaret nogen Field Finne skatt, hvortil hand      
svarede, at hand ingen fleere over Kommet haver end de som     
paa Leedings berget til Fogden betalt haver. 

10. Om her er nogen af Kongens Jorder dette Aar bort bøxslet,         
hvortil de svarede Nei. 

11. Om borger og bøygdefar Jegter, forklarer Almuen, at Fogden        
holder 2de Jegter til sin og Almuens Tieniste og Seiglede         
dend største til Bergen dette Aars første Stefne og de begge      
Sidste Stefne. Trundhiembs borgerne Elias Madsens Enche og        
Ole Hansen Giever, andkom ved Pintzetider hid til Landet og       
afseiglede med deris Jegter til Trundhiem ved Michaeli tider.      
Strandsiddere eller andre som bruger handel med bonden, er        
her iche ei heller bønder Jegter. 

12. Om iche de 2de forbemte herom Sommeren Trafiqverende Trund-   
hiembsborgere, herfra Fogderiet ved Michaeli tider ere med    
Familier afseiglet. Hvortil Almuen svarede ia. 

13. Fogden tilspurte Meenige Almue, i andleedning af Velbaarne        
Hr. Justitz Raad og Amptmand Schielderups skrivelse til           
hannem af 31 May 1731 om her i Tinglauvet findes nogen            
persohn ved nafn Peder Rasmusen som det Aar 1726, haver været      
Seiglt til Bergen, thi Persohnen af dette nafn er ved Bergens      
bytings dom, tilfunden at bøde slagsmaals bøder, for hand         
skal have slaget een persohn ved nafn Niels Olsen. Almuen         
svarede, at her i Tinglauvet ved de iche af denne omspurte    
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    Peder Rasmusen at sige, saasom her ingen er af det Nafn. 
 
 
Til Rettens betiening tilstundende Aar blev Til nefnt Ole Bendix-
sen, Gauvl, Siur Joensen Find, Fiordbotten, Villum Povelsen Find, 
ibm., Søren Rasmusen, Giedske, Ole Christensen, Øyfiord, Arne 
Haldvorsen, ibm., Peder Olsen, ibm., og Ole Olsen, Sultenvig. 
 
 
Videre var ei ved Retten at bestille thi blev dend Ophævet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kilde: Senjen Sorenskriver Justitsprotokoll no. 2, 1727-1731,  
       side 156 b - 158 b. 
 
 
_________________________________________________________________ 
 
Tingbøker for Lenvik år 1723-1800, bd. 1. side  72 



-73- 
_________________________________________________________________ 
 
Her efter indføris de Documenter som paa Vangs Høste Ting bleve 
Publicerede, hvorom er indført paa foregaaende fol. 157. Og er af 
indhold som følger: 
 
                           

Placat 
 
Hvorved de som for seeniste Krigstid noget ved Søe Etaten med 
rette kunde have at fordre, advaris med deris Krav og beviis-
ligheder til General Commissariatet at indkomme. 
 
Som det hands Kong. Majts. Allernaadigste Villie at de fra sidste 
Krigs begyndelse af, og indtil 1720 Aars udgang her ved Søe Etat-
en efterstaaende gamle Restantzer, det snariste mueligt, skal af-
giøres og bringis til endelig Rigtighed, saa advahris og 
Kundgiøris hermed for alle og enhver, af hvad stand og Condition 
de ere, som for ovenmelte tid endnu noget ved Søe Etaten paa egne 
eller andres Veigne, efter Rigtige Lovskichede Sædvanlig Trans-
porter og Fuldmagter, med rette kunde have at fordre, enten af 
Gage, Kost Penge eller for giorte Leverantzer, efter rigtige 
Liqvide Fordringer og Regninger til hands Majts. thieniste, sampt 
i andre maader, hvad nafn det have kand, at de, om de ere i Live, 
hvis iche, da deris Arvinger eller Creditorer, enten selv eller 
ved deris beskichende Fuldmægtiger, inden et Aar og Sex Ugers 
forløb fra denne Placats Publications dato at Reigne, hvad heller 
de opholder sig inden eller uden hands Kong. Majts. Riiger og 
Lande, sig med deris fordringer hos Os andmelder, da og eenhver 
maa være tiltencht, deris Krav med de dertil hørende Lovskichede 
beviiser tilstrecheligen at Legitimere, saa fremt de sig ellers 
nogen betaling vilde Vente. 
 
Og tiener ydermeere herved til alle Vedkommendes efterretning, at 
hvo som iche med saadanne sine Prætentioner og beviisligheder 
indkommer førend oven bemte. Termin er expireret, skal der efter 
i følge af Lovens bydende, fra sin betalning i saa maader Videre 
at søge eller nyde in perpetum være excluderet, og deslige for-
sømte Fordringer, som gandske og aldeelis ugyldige, døde og mag-
tisløse andsees, og være aller høst bemte. hands Majt. Hiem-
faldne, uden at nogen slags undskyldning, enten med uviidenhed 
eller i andre maader derimod skal gielde, eller det aller mindste 
derpaa Reflecteris. 
 
Søe Etatens General Commissariat d. 9de Juni Ao. 1731. Hands 
Kong. Majts. til Danmarch og Norge p.p. Præses og Deputerede ved 
Søe Etaten. 
 
C. Rantzou, P.V. Løvenørn, L. Benzen, C. Tausen, J. Reiersen. 
 
 

No. 432. 
No. 2. C4tus. Een Rigsdaler. 

1731 
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Vii underskrevne Henningia Smith, Karen Frimand Sal. Johannes 
Garmans og Otto Smiths paa mine Sødskendis Veigne, Giør for alle 
Vitterlig. at have Solt, Skiøt og afhændet, saasom Vi hermed fra 
Os og samptlige Voris Arvinger Selger, Skiøder og afhænder til 
deris Kong. Majts. Foged over Senniens og Tromsøens Fogderier 
Andreas Tønder og hands Arvinger de 2/5te Parter udi det saa Kal-
det Rosen Crantzers Gods, beliggende udi Senniens og Tromsøe Fog-
derier, hvoraf dend salig herre Høyædle og Velbaarne Hr. Confe-
rentz Raad og Stift befalings Mand over Trundhiembs Stift Iver 
von Ahnen de 3/5te Parter var tilhørende, som hands efterlatte 
Frue Margrethe Marie Vibe til Fogden bemte. Andreas Tønder haver 
Solt, Og bestaar samme Jorde Gods udi efterfølgende Gaarder. 
 

Senniens Fogderie 
 

Sands Tingsted: 
                                              vog  pd.  mrk. 
 
Nedre Fænes skylder.........................   1....1....12 Fisk. 
Dybingen....................................   1....1....12  
Scharsteen..................................   .....1....12  
Øvergaard...................................   6...........  
Vestnes.....................................   3...........  
Langøen som ligger her under, hvoraf  
svaris Grundeleie af Opsidderne. 
Østnes......................................   1....1......  
Achernes....................................   .....2...... 
Nord Leervog................................   1....1....12 
Kriten......................................   3........... 
Slagstad....................................   1....1....12 
 
                   Astafiords Tingsted: 
 
Viig........................................   1....1....12 Fisk. 
Løbstad.....................................   1....1....12 
 
                   Gryllefiord Tingsted: 
 
Ballisvigen.................................   1........... Fisk. 
Sandvigen...................................   2........... 
De 3de Fiske Væhr Gryllefiord, Torsken og  
Kongsnes, hvoraf svaris Grunde Leier. 
 

Bergs Tingsted: 
 
Berg og Schatteberg hvoraf svaris Grunde Leier. 
 

Baltestads Tingsted: 
 
Hæchingen eller Træløen.....................   .....1....12 Fisk. 
Huusa eller Huusøen.........................   .....2...... 
Øyfiord, it Fiske Væhr hvoraf svaris Land Vær. 
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Mæfiords Fiske Væhr: 
 
Hopen.......................................   1........... Fisk. 
 
                    Tromsøe Fogderie: 
 
Stegervig...................................   .....2....12 Fisk. 
Flatvær.....................................   3....1...... 
Løngøen.....................................   .....2....12 
Vander Eide.................................   1....2...... 
Torsvog.....................................   3....1...... 
Ytter Hammer................................   2....1....12 
Indre Hammer................................   1....2...... 
Kammen......................................   1....2...... 
Qvalshuusen.................................   .....2....12 
Schaaningen.................................   1........... 
Vandstuen...................................   2........... 
Wandvog.....................................   1....2...... 
Qvitnes.....................................   1....2...... 
Schaarøen...................................   2....1....12 
Spennen.....................................   1........... 
Sletnes.....................................   4.........12 
Burøe Sund..................................   1........... 
Maasvær med Hermandsfiord...................   1....1...... 
Røsholmen...................................   .....2....12 
                                              ------------- 
                                              62....1....12 Fisk. 
                                               
Som er tilsammen Tredsinds Tiuge og Toe Voger, it pund og Tolv 
marcher Fiskis Landskyld med bøxsel, foruden de Øer Øyværs Kaab-
Veide Kaldet, saavelsom det Otter Veide paa Vandet. Udi 
forskrefne Jorde Gods Vi underskrefne har værit tilhørende de 
2/5te parter, som Vi er kommen i foreening om og saaleedis 
Accorderer for bemte. Foged Andreas Tønder, derfor til Os at 
betale Dend Summa 270 rdl. - siiger Toe hundrede og half 
fiersinds tiuge rdl. Courant, og det paa 2de Terminer, nemlig 140 
rdl. i dette Aar, og dend øfrige Rest, som er 130 rdl., tilkomm-
ende Aars sidste Stefne 1732, med sin Rente 5 Procento. Saa at Vi 
for samme Voris 2/5 parter hermed Skiøder, Selger og afhender til 
bemte. Foged og hands Arvinger, fra Os og samptlig Voris Arvinger 
uigien Kaldet i alle maader. Og skulle det imod forhaabning hende 
sig at noget af disse Voris Eiende 2/5 parter i samme Voris for 
omnefnte Jordegods, skulle ham ved Lov og dom af nogen anden 
blive fravunden, da forpligter Vi Os til een for alle og alle for 
een, at betale ham sin skade, saa hand i allemaader skal være 
skadisløs. 
 
Dette haver Vi med Voris hænder og Zigneter underskreven, Og  
Venlig ombeedet Hr. General Toldforvalter Christian Stub og Hr. 
byfoged Myhre dette med Os til meere Vitterlighed at underskrive. 
Bergen d. 18de Septbr. 1731. 
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Henningia Smit  Karen Frimand Sal. Johan Garmans  Jens Joensen             
Mariager. 
 
Paa egne og med Sødskendis Veigne underskriver Otto Smith. 
 
Til Vitterlighed efter begier C.M. Stub, N. Myhre. 
 

 
No. 225. 

No. 3. C4tus. Halvanden Rigsdaler. 
1729 

 
Kiendis ieg underskrefne Hans Nielsen, Guttisiord, i Senniens 
Fogderie udi Nordlandene beboende, og herved Vitterlig giør, at 
ieg efter rigtig giorde afreigning med Monsr. Johan Omsen, borger 
og handels Mand udi Bergen, er retmessig skyldig bleven til hann-
em for gods og nøyagtige Kiøbmands Vahre og forstragte penge dend 
Summa tre hundrede een og fyrti rdl. Fem March og Syv skilling, 
hver Rixdaler til 96 sk. danske bereignet, da som min Evne nu ic-
he er samme penge straxsen at betale, saa har Monsr. Omsen endnu 
føyet min Venlig begiering Videre at Creditere mig oven bemte. 
Summa 341 rdl. 5 mrk. 7 sk., mod denne min udgivne Pante 
Obligation, hvor udi bemte. Johan Omsen og hands Arvinger, for 
hands længe hafde taalmodighed og fordrag med mig, til hands 
skadisløs betalnings erholdelse i sin tid, pantsetter ieg hannem 
mine løse og faste Midler, Meubler og Eiendeele hvor de findis og 
ere, intet undtagen, nu eyende eller her efter Eiendis Vorder, 
hvorover een Rigtig Forteignelse til Kong. Majts. Foged Sr. 
Andreas Tønder er overgiven, som skal være it vist under pant for 
Monsr. Omsen og hands Arvinger, hvor udi hand fremfor nogen 
anden, skal være Prioriteret til hands skadisløs erholdelse af 
bemte. Capital 341 rdl. 5 mrk. 7 sk., naar hand samme forlanger 
og vil tiltræde, holdende hannem og hands Arvinger skadisløs af 
mig og mine Arvinger i alle maader. Dette til bekrefelse haver 
ieg denne min obligation med egen haand underskrevet og mit 
Zignete hostrycht. 
 
Guttisjord d. 14 9br. 1729.                         Hans Nielsen. 
                                                     Egen Haand. 
 
Til Vitterlighed at bemelte Hans Nielsen med sund fornuft har 
baade Læst og selv underskrevet denne Pante obligation Testr.  
 
                                                        A. Tønder 
 
 
 
 
 
Kilde: Senjen Sorenskriveri Justitsprotokol No. 2, 
       side 167 a - 171 a. 
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Anno 1732 d. 21de Juli blev efter foregaaende Andordning holdet 
Almindelig Sommer Ting paa Vang med Baltestad og Giisunds Ting-
lauvs Almue. Hvor da Retten Præsideredis af Kong. Majts. Foged 
Sr. Andreas Tønder og betient af Sorenskriveren Jørgen Kiergaard 
med efterskrefne Lauv Rettes Mænd, neml. Ole Christensen, Øy-
fiorden, Arne Haldvorsen, ibm., Peder Olsen, ibm., Ole Bendixsen, 
Gauvl, Ole Olsen, Sultenvig, Siur Jonsen, Fiordbotten, Villum 
Povelsen, ibm., og Ole Larsen, Strømmen.  
 
 
Retten blev da først Sat i deris Kong. Majts. Høye Nafn, og over 
eenhver Lyst Tingfreed. Dernest blev de paa forige Tinge Publice-
rede, saa vel Kong. Allernaadigste Andordninger, som andre høye 
Øfrigheds Forandstaltninger her for Retten lydelig Oplæste. 
 
 
Belangende det Ny Vægt og Maal, da sagde Almuen, at de for lang 
tid siiden har bekostet, een Jern bismer, og naar dend kommer til 
stæde var de vel Fornøyet der med, som Lensmanden blev andbefalt 
at indsøge og til sig anname, afvigte høst blev inden Retten til 
Bunde Lensmanden leveret een Tin Kande, een halv Kande og een Tin 
Pæl, som hand nu blev andbefalet at holde i God Forvaring, og ic-
he bruge det til eget brug, men til Almuens nøtte ved forekomm-
ende trettis adskillelse. 
 
Sorenskriveren Publicerede een Transport indrettet paa Rette Sort 
papir efter Forordningen, hvorved Jord drottens Fuldmægtig Monsr. 
Bierch Transporterer og Overdrager til ham een paa Gibostad staa-
ende Søebrygge, bestaaende af 2de boeder og een Skiaae, som Johan 
Brochs siig der har efterlat, samme Transport er dat. denne dags 
dato og findis paa nest efter følgende fol. 29, ord for Ord ind-
ført er. 
 
 
Niels Olsen Lod Publicere sin Bøxsel Seddel udgiven af Frue Bisp-
inde Krogs Fuldmægtig Monsr. Bierch, paa 2 pd. Fiskis Landskyld 
udi Buchskind, som Joen Pedersen er fradød. Bøxselen og Støvle 
Huden er efter bygsel seddelens Formeld betalt, saa gav hand og 
til Trund Hiembs Tugt Huus 12 sk. danske, Bøxsel Seddelen er dat. 
idag d. 21 Juli 1732. 
 
Maren Mathiasdatter Halch Lod Publicere sin Bøxsel Seddel, udgiv-
en af Monsr. Bierch d. 23de Juli 1731, paa een Halv Vog Fiskis 
Landskyld udi Vestnes Kløven, som Edies Mortensens Enche, der ic-
he Formaar at Frelse Jorden, afstaar, naar Hun sin Livis tid nyd-
er Huus Rum paa Stæden, Græs til een Koe og Agerland til een Vogs 
Sæd. Bøxselen er efter Bøxsel Seddelens Formeld betalt, saavelsom 
Støvle Huden. 
 
Rasmus Olsen Brems Lod Publicere sin Bøxsel Seddel udgiven af 
Monsr. Bierch d. 21 Juli 1731, paa een Halv Vog Fiskis Landskyld  
i Findfiord, som forhen har Ligget Øde. Bøxselen med Støvle Huden 
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er betalt. 
 
Niels Andersen Find Lod Publicere sin Bøxsel Seddel udgiven af 
Monsr. Bierch, paa 18 mrkr. Fiskis Landskyld udi Molsnes som 
hands Moder for ham oplat haver, Bøxsel Seddelen er dat. 21 Juli 
1731, og er baade Bøxselen og Støvle Huuden betalt. 
 
Isach Knudsen Colding Lod Publicere sin Bøxsel Seddel udgiven af 
Monsr. Bierch paa 2 pd. 6 mrkr. Fiskis Landskyld udi Lechnes, som 
i nogle Aar har værit Øde. Bøxselen er betalt, men Støvle Huden 
eftergivet. Bøxsel Seddelen er dat. d. 21 Juli 1731. 
 
 

Indstefnte Sager: 
 
Kong. Majts. Foged Sr. Tønder hafde til dette Ting ladet indste-
fne Haldor Olsen af Grundvog og Kari Olsdatter, forhen værende 
paa Lysnes, for deris med hin anden bedreven Horerie, hand som 
een ægtegift Mand, og hun som nu 3de gang har ladet sig i Løs-
agtighed beligge, at vorde efter Loven andseet og afstraffet. 
Begge de indstefnte møtte. Qvind Folchet Kari Olsdatter fremstod 
for Retten og efter tilspørsel med Graad og Veemodighed forklar-
ede, at dend nu indstefnte Haldor Olsen er hendis barne Fader, 
til det barn som hun nu afvigte 3de Paaske dags aften haver Fød 
til Verden. Retten fant Fornøden at tilspørge hende om hun har 
værit ægte gift eller om hun tilforne udi Løsagtighed har Auflet 
barn og hvor mange. Hvortil hun svarede med Veemodighed at hun 
iche har værit Gift, men tilforne har hun udi Løsagtighed fød 2de 
børn til Verden og dette ovenmte. auflet med Haldor Olsen, er det 
3die. Efter Rettens tilspørsel svarede hun, at Hun vel Viste at 
Haldor Olsen var een Gift Mand, men derhos beklagede sin 
daarlighed i at efterkomme Hands begier, bad derfor at Retten 
vilde være Hende Naadig, for denne Hendis Syndige og unde 
Gierning.  
 
Dend indstefnte Haldor Olsen tilstod at være Fader til det barn 
som Kari Olsdatter nu sidst 3die Paaske dags aften haver Fød til 
Verden, beklagede sin daarlighed og bad om Naade og iche om 
Retten Kunde ei heller negte i at have sin ægte Huustrue Levende, 
med Hvilken Hand endnu er i ægteskab. 
 
Fogden satte i Rette over dem at de begge efter Loven maatte 
Vorde afstraffede for denne deris Mis Gierning og Var derom dom 
begierende.  
 

Thi blev da saaleedis dømt og Afsagt: 
 
Kari Olsdatter har selv for Retten tilstaaet at Hun forhen udi 
Løsagtighed har Auflet 2de børn, Og nu med Haldor Olsen det 3die. 
Thi bør Hun derfor efter Lovens 6te Bogs 13de Capt. 9 Art. at 
miste sin Huud paa Kagen, sampt og efter bemte. Capt. 1 Art. at 
bøde til deris Kong. Majts. tolv Lod Sølv.  
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Haldor Olsen som er een Egte Gift Mand, har for Retten tilstaaet 
at være Hendis barne Fader. Altsaa bør Hands Hoved Lod/:om nogen 
er:/ til deris Kong. Majts. at være Hiemfalden. Og saa fremt Hand 
intet har at bøde med, da at straffis efter Forordningen af 19de 
Aug. 1724, enten med Fengsel eller med Gabestochen udi 3de Søn-
dage. 
 
Dagen tillod ei Videre denne Sinde at foretage.  
 
Morgenen efter, Som var dend 22de Dito, blev Retten igien sat med 
forbemelte Lauv Rettis mænd, og da saaleedis Passeret. 
 
Ole Christensen, Øyfiorden, hafde til dette Ting ladet indstefne 
Knud Jensen, nu i Skarsvog, for Hand u-Lovlig skal have Løbet af 
Hands thieniste afvigte Sommer, derfor dom at liide, ei alleene 
til afstraffelse, men end og til Hands derved lidde skadis 
oprettelse.  
 
Dend indstefnte Knud Jensen møtte og sagde at Hand afvigte Som-
mer, da Hand var i thieniste hos Ole Christensen, var Hand af sin 
hus bonde begierende at Hand maatte faae tilladelse at gaae ind 
over Fieldet for at Søge Herrens Nadvere, men da Hand kom ind til 
Skarsvog, paafalt Ham een Svaghed saa at Hand iche strax kunde 
Komme tilbage igien, og siiden dend tid har hand sig der op-
holdet. Sagde ellers at hand i medens hand var i Ole Christensens 
Thieniste, kand hand iche Klage over ham enten udi Mad eller 
driche, ei heller i andre Ting. Ole Christensen møtte og sagde at 
efterdi Knud Jensen, saa u-Lovlig har Løbet af hands thieniste og 
der ved Foraarsaget ham skadis lidelse udi sin Nærings Søgelse og 
anden Hands thienistis Forretninger, saa formodede Hand at Knud 
Jensen af Retten maa Vorde tilfunden Hannem sin skade derudinden 
at oprette, sampt og dets for uden at erstatte Ham Processins 
Foraarsagede Omkostninger, om hvilket alt hand een skadisløs dom 
var begierende.  
 
 

Herom blev da saaleedis dømt og Afsagd: 
 
Af acten sees Klarlig at dend indstefnte Knud Jensen uden sin 
Thienistis Lovlig Opsigelse, har gaaet af dend thieniste som hand 
sin daværende Husbonde Ole Christensen var pligtig, og det uden 
aller mindste Aarsage. Thi bør hand derfor efter Lovens 3de Bogs 
21de Capt. 11 Art. at have et halv Aars Løn forbrut, halv deelen 
til Huus Bunden og halv deelen til Huus Bondens herskab, som er 
deris Kong. Majts. Hvilket et halv Aars Lønd, efter ordinair 
Landets Maade, andseeis til 3 rdr. Saa bør hand og at Erstatte 
denne Processis Foraarsagede omkostninger med Syv mrk. danske, 
Som hand alt haver at udreede og betale inden 15ten dage under  
adferd efter Loven. 
 
Fogden Proponerede innen Retten, at som ham er kommen for Øren at 
een af vore Norske Søe-Finner ved Nafn Peder Siursen skal have  
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her paa de Norske Grenser ihjelskut een Svensk Lap ved nafn Ole 
Thomesen, saa var hand begierende at Sagen til et Forhør nu udi 
de Svenske Lappers Nærværelse maatte vorde foretaget, og at For-
høret derefter hannem beskreven maa vorde meddelet, for samme til 
Høyere Øvrigheds betrehende og Gotfindende at fremsende.  
 
Og fremstod da først Siur Svendsen Find her af Malangers Fiord, 
som er dend beskyldte Peder Siursens Fader, som efter Fogdens 
paastand uden Eed, paa got Norsk forklarede: at nest afvigte Aars 
Foraar, drog hand tillige med sin Søn Peder Siursen, een Lap ved 
Nafn Povel Aamundsen, Peder Andersen Lab, en Norsk Find ved nafn 
Thomes Andersen, Amund Mortensen Lap, op til een Svensk Lap ved 
nafn Ole Thomsen, som da hafde sit tilhold her paa de Norske 
Grentzer, ungefehr 3 Miile til Fields, for der fra ham at afhente 
sin datter Kari Siursdatter som hand høsten tilfore uden hands 
Videnskab hafde taget med sig til Fields. Og siger hand at hand 
iche viste hvor denne hands datter var afbleven eller henkommen, 
førend hand samme bemeldte Foraar fich bud fra hende at hand 
skulde komme op og tage hende med sig fra ham, saasom hun ellers 
iche kunde slippe fra ham. Hvor efter hand da formaade en Svensk 
Lap ved nafn Peder Andersen Lab, at være sin Vei-viiser, og drog 
derpaa med oven melte sit Følgeskab afsted, og sagde hand at 
hands Søn, bemeldte Peder Siursen, hafde efter Finnernes Sædvane 
(naar de Reiser nogen steds) een Børse med sig.  
 
Da de nu kom der op og de saae hands gamme, torde de iche gaae 
ind til ham af frygt at hand skulde giøre dem undt. Sendte derfor 
Vei-Viseren, bemeldte Peder Andersen Lab som er dend døde Ole 
Thomesens Morbroder, der ind som strax kom ud med det svar at Ole 
Thomesen iche var inde. Og gich de da alle ind med hinanden. Da 
de nu kom ind, fandt hand bemeldte sin datter der, som han bad 
skulle Klæ paa sig og følge ham hiem. Hvorpaa hun svarede ham at 
hun iche torde, af frøgt at naar Ole Thomesen kom hiem og savnede 
hende, hand da skulde eftersette dem og skyde dem ihjel. Resolve-
rede derfor at opbie hands hiemkomst. Da hand, neml. Ole Thomesen 
kom hiem, tilspurte hand ham om hand vilde lade hands datter føl-
ge ham hiem med Fred.  
 
Derpaa Ole Thomesen Svarede: "Di skal faa heit først!" Sprang 
derpaa til dørren med sin børse i haanden og vilde ud, men Povel 
Aamundsen, som sad nest ved ham, tog børsen fra ham, og derpaa 
gav hand sig til freed og satte sig ned. Og siger Siur Svendsen 
at hand da atter tilspurte ham om hand iche med det Gode vilde 
lade hands datter følge ham hiem igien, hvor-paa Ole Thomesen 
svarede ham: "Du faar faar hende slet iche!" Siuer Svendsen spur-
te ham hvorfor hand iche skulde faae hende. Han svarede: "Nei, 
ieg vil have hende!" Derpaa siiger da Siur Svendsen til ham: 
"Bliver hun her hos dig, saa blir det liige saadant Trold af hen-
de som du er!" For disse Ord blev Ole Thomesen Vreed, og gich ud. 
Men da hand kom udfor dørren, tog Per Siursen fat paa han og 
holdte ham, Raabte om hielp at holde ham, og kom da Vidnet til 
ham og sagde: "Du skal fare med mig til Fogden!" Hvortil han 
_________________________________________________________________ 
 
Tingbøker for Lenvik år 1723-1800, bd. 1. side  80 



-81- 
_________________________________________________________________ 
 
svarede: "Ieg har der intet Ærende, ei heller fahrer ieg did!" 
Derpaa bant de hands hender med et støche gammelt Snøre som hand 
strax sleed, og derefter løb og vilde fra dem. Da Peder Siursen 
det saa, Skiød hand et skud efter ham, men enten hand Ramte ham 
eller iche, viste hand iche, ei heller saa hand ham falde derved, 
men at hand Løb liige Frisk.  
 
Og som Vidnets datter da fortalte dem at Ole Thommesen hafde 
handbue og Piiler borte i Skougen, befrøgtede de sig, at hand 
skulde komme tilbage igien og giøre dem skade. Tog derfor hands 
børse ud af gammen og skiød dend Ladning af. Siiden fornam de 
intet til ham. Derefter gich hand da hen og tog sin datter med 
sig, og drog saa med sit følgeskab derfra ned til sin baad som 
laa i Elven een Miil derfra. Videre hafde Fogden iche at til-
spørge. 
 
Povel Amundsen Lap fremstod for Retten og liigesaa efter Fogdens 
paastand uden Eed forklarede udi Norske Sprog: at den forbemeldte 
tid kom Siur Svendsens Kohne til ham og bad ham følge med sin 
Mand op til Ole Thomesen for der at afhente hands datter, og at 
føre ham need til Fogden, men hand vilde iche. Deretter kom Sønn-
en Per Siursen til ham med samme budskab fra sin Fader, og maatte 
hand da efter deres begierende og i Frøgt for Straf, om hand dem 
det skulde negte, følge med dem. Derpaa drog de forbemeldte med 
hin anden der op til Ole Thomesen, og vidnede hand om alle Ting, 
liigesom Siur Svendsen forklart haver. Ellers siger hand at noget 
støche fra hands Gamme laae een Elv, til hvilken hand siuntes at 
Ole Thomesen vilde løbe da hand som bemelt løb fra dem. Videre 
viste han iche om. 
 
Dernest fremstod den Svenske Lap nafnlig Peder Andersen Lab, som 
er Ole Thomesen Moder broder, og som var Siur Svendsens og de 
andres Veivviser, til Ole Thomesens Gamme, og Paa Lappisk Maal 
uden Eed aflagde sin Forklaring, som ved Tolchen Anders Hendrich-
sen blev fremført, hvilket òg de 3de Finner som Retten besidder 
andførte og tillige med tolchen fremførte saaledes: at dend 
omtalte tid var hand Siur Svendsen og de fleres Veiviser til sin 
Søster Søn Ole Thomesens Gamme, og forklarede derom i alle maader 
ligesom forige Vidner forklart haver, undtagen dette: at da Ole 
Thomesen kom hiem i sin Gamme og hand fornam at de var didkommne 
for at afhente Siur Svendsens datter, sagde hand til Vidnet at 
hand skulde holde sig af siide, saasom her blev undt af, og der-
paa blev hand udenfor Gammen, indtil de kom ud med Ole Thomesen 
og da tog hand og holt dend eene haand, mens de bant hands hender 
med Snøre. Men enten henderne blev bagbundne eller iche, mindes 
hand iche. Iche heller veed hand at Erindre sig enten hand sleed 
henderne løs eller iche, hand hørde òg at der blev skut og saae 
at Peder Siursen Skiød, men viste iche enten Kuglen Ramte Ole 
Thomesen eller iche. Hand siiger òg at hand saae Ole Thomesen  
løbe liige saa Frisk efter som før Skuddet, men siiden saa hand 
ham iche meer. 
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De 2de andre som var med Siur Svendsen, nemlig Thomas Andersen og 
Amund Mortensen Lap, var her nu iche tilstæde. 
 
Efter disse foranførte Finners forhør, fant Retten det fornøden 
at tilspørge Peder Thomesen Field Find, som haver beklaget sig at 
denne Find Ole Thomesen som er hands Broder, hvilken hand forme-
ner skald være dræbt af denne foranførte Find Peder Siursen, 
efterdi hand nu beretter at hand skal have fundet hannem død oppe 
i Malangs Elven over for Fossen, om hand vil være efter maals 
Mand og paatale denne Sag. Hvortil hand svarede: at hands Formue 
iche er dertil. Han siger at hand har foredraget Sagens beskaf-
fenhed for dend Svensk Øvrighed, men derpaa ei andet faaet til 
svar, end om hand har penge at udføre Sagen med da kand hand giø-
re det. Hvorfore Fogden fant det forthienlig, som hand òg begier-
ede af Retten efter Lovens anledning: at Nærværende Per Thomesen 
som skal have fundet sin Broder død i Malangs Elven, maatte til-
holdes at sige sin Sandhed, naar og hvorledes hand fant hannem, 
og derhos forklare om hand vil give nogen Sag. 
 
Dertil Per Thomesen svarede: at nogle dage efter hand kom fra 
dette Leedingsberg Ting nest afvigte Sommer, og skulde Reise 
hiem, kom Lars Andersen og Povel Nielsen Lap til ham og sagde ham 
at de saae hands broder ligge død i Mallangs Elven, og gich hand 
da med dem did, hvor hand fant sin broder Ole Thomesens legeme 
liggende udi alle sine Klæder og henderne liggende under Ryggen 
paa ham. Hand siger òg at de iche besaae hands legeme, hvordan 
det var Conditionert, ei heller saa de om der var Kuglehul eller 
blod paa hands Klæder. Hand sagde òg at hand iche kand beskylde 
nogen for drabs Mand, men hand har hørt at Peder Siursen skal 
være hands drabs Mand. 
 
Fogden var begierende at dette forhør hannen fra Retten maa vorde 
meddeelt, for samme paa Høyere stæder at framsende, hvilket 
hannem òg af Retten bevilges. 
 
 
Arne Haldvorsen Lod Publicere sin Bøxsel Seddel udgiven af Fogden 
Tønder d. 4de Decbr. 1731 paa 1 pd. 6 mrk. Fiskis Landskyld udi 
Hands Eiende Jord Øyfiord Kaldet, Hvilken Jordepart tilforne af 
Sl. Christen Olsen har værit brugt, Bøxel og Støvle Huud er 
betalt. 
 
 

No. 122. 
No. 1 C 6tus 1732. Een Halv Rixdaler. 

 
Giøris Vitterligt, at ieg underteignede efter given Fuldmagt, 
dat. Bache d. 5te May 1732, Ved denne min Transp. Overdrager til 
Sorenskriveren i Sennien Sr. Jørgen Kiergaard, som afvigte Aar  
byxlede Gibostad i Giisunds Tingsted, dend Søe-brygge bestaaende 
af tvende boder og een Skiaae, som Monsr. Johan Brochs' paa samme 
Gaards Grund efterlod sig, da hand 1727 der fra Stæden flyttede.  
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Thi efterdi bemelte Søe-brygge efter Lovens Tredie boegs, Fiort-
ende Capituls, 32 Art., hverken er tilbudet Jorddrotten eller 
bortflyttet til dend Præfigerede tiid hører dend Jorddrotten til 
og ingen anden; Altsaa overgiver ieg paa Jorddrottens Veigne for-
bemelte Søe brygge med goed Ret til Sorenskriveren Sr. Kiergaard. 
Dets til bekreftelse under min Haand. 
 
Wang d. 21de Juli 1732.                             Laurs Bierch. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kilde: Senjen Sorenskriveri Justitsprotokoll No. 3, 1731-1741, 
       side 24 b - 29 b. 
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De på dette ting oppleste forordninger og bekjentgjørelser, jfr.            

tinghandlingens 2. avsnitt. 
 
 
 

Dernest blev efterskrefne Documenter Publiceret: 
 
1.  deris Kong. Majts. allernaadigste Skatte brev for indeværende      

Aar 1732, dat. Fredensborg d. 19de Octbr. 1731, blev for Ret-
ten tydelig Oplæst. 

2.  deris Kong. Majts. Allernaadigste Forordning om Pro Forma 
Vexlers afskaffelse udi Danmarch og Norge, saa og hvorleedes 
Videre med Vexler skal forholdis; samme er dat. Fridrichsberg      
slot d. 26de Novbr. 1731. 

3.  deris Kong. Majts. Allernaadigste Forordning om den Misbrugs      
afskaffelse, som hid indtil er foreløben i mod de om Stemplet 
papirs brug, giorde andordning. Dat. Friderichsberg slot d. 
17de Fbr. 1732. 

4de. deris Kong. Majts. allernaadigste Reschrip til deris Exe-
lence Hr. Stiftbefalingsmand Bentzon som befaler at Morato-
ria og Protectoria aldeelis skal være ophævet og iche her 
efter meere at maa søgis. Dat. Fridrichsberg d. 7de Decbr. 
1731. 

5te. saa blev òg Publiceret dend 2de Hoved Post af de Trund-     
hiembs bye d. 5te Febr. 1732, Allernaadigst Confirmerede Pre-    
vilegier, som af hands Exelence Hr. Stiftbefalingsmand Benzon 
er attesteret. 

6te. blev òg Publiceret hands Exelence Hr. Statholder Rantzous 
skrivelse til Hr. Etatz Raad og Amptmand Schielderup, and-
langende den Rogn som her Saltis, at dend udi fuldkomne Træer 
og iche uden goed Rogn Saltis maa, med Videre dets indhold. 
Samme er dat. Kiøbenhafn d. 8de Decbr. 1731. 

7de. Saa blev òg Capitul Taxten for indeværende Aar Publiceret. 
8de. Hands Exelence Hr. Stift befahlings Mand Bentzons Skrivelse      

til Fogden Tønder andg. Tugt og Verch Huusets Indrettelse udi 
Trundhiemb, hvorved hand befahlis af eenhver at Oppeberge 
hvis de godvillig vil give og pengene til Huusets Forstander      
mod qvitering efter ordre Levere. Samme er Dat. Trundh. d. 7. 
April 1732, blev og Publiceret. 

9.  Ligesaa Høy bemte. Jerris Skrivelse til mig med Comunication 
om deris Kong. Majts. allernaadste. Villie; a. alle de som 
bøxler nogen Jorder, skal være tillat efter eget behag at 
give saa lidet eller meget som de selv Lyster til Tugthuusets 
Opkomst, og at samme penge af mig skal oppeberges og til For-
standeren indsendes. Samme er af dato 7de April 1732. 

10de.Velbr. Hr. Etatz Raad og Amptmand Skielderups Skrivelse til      
Fogden, af dato 4de Marti 1732; hvorudi hand blant andet mel-
der: at om Almuen skulde forlange Vægt og Maal i it hvert 
Tingstæd hos bunde Lensmændene udi forvaring, det da deris 
Samtøche udi Protocolen maatte indføris. Meenige Almue fant       
fornøden at her udi Tinglauvet paa deris bekostning hos bunde      
Lensmanden maatte Needsettis og altid findis Ret maal og 
_____________________________________________________________ 
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Vegt, paa det at i fald nogen skulde komme og frakiøbe dem  
noget, enten udi Vegt eller Maal, og de skulde bære Mistanche      
om samme deris Vegt og Maals Rigtighed, de da kunde søge hen 
til dend Vegt eller Maal som er hos Lensmanden, for der at  
finde Rigtighed og adskillelse udi deris Dispute. Altsaa blev      
da af Fogden til Bunde Lensmanden Leveret een Tiin Kande, een      
halv Kande og een Tin Pæl, med ordre at hand samme maa holde 
udi Goed forvaring, og ei bruge det til eget brug. Jern bis-
mer er hos bunde Lensmanden, som forhen af Almuen var bekos-
tet. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kilde: Senjen Sorenskriveri Justitsprotokol No. 3, 1731-1741, 

   side 8 a - 9 a. 
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Anno 1732 d. 24de Juli var ieg tillige med efterskrefne af Fogden 
andbefalede Lauv Rettis Mænd, neml. Anders Michelsen, Græsmyr, 
Endre og Morten Mogens Sønner, Troldvigen, Anders Erichsen, Med-
skier, Ole Christophersen, Sandvigen, og Joen Christophersen, 
Findsnes, udi Overværelse af Fogden Sr. Tønder og Bunde Lensmand-
en Jacob Hansen Kienapel, forsamlede udi Fiorden Lysbotten, for 
der efter Velbemelte Fogdens Skriftlig begier til mig af 21de 
Passato, at oversee een deel der beliggende Skoug og March, og 
der at udgrandske hvad een hver af de der hos Grendsende Leie-
maals Jorder Kunde tilkomme; Thi foretog Vi Os samme Forretning 
og efter Nøyeste Grandskning befant at Inder-Lysnes, som Joen 
Nielsen, Skarsvog, bruger, tilhører fra een Elv som Need Rinder 
paa Øster Siide af Gaarden, og Kaldis Tver Elv, indtil Kongens 
Alminding paa dend Vester siide, og det Langs opad til Høyeste 
Rab. Derfra gich vi i Nordost til it lidet Røt berg Ved Søen, 
Hvor Vi opreiste een Merche Steen, og der hos satte 2de andre 
Steene. Fra dette Stæd og Liige opad i Syd Vest, hvor der Rinder 
een liiden Elv op i Skarret og væstad til dend for bemelte Tver 
Elv, andsees af Os at være Alminding. Fra dette forbemte. Røede 
berg, hvor Merche Steenen af Os som melt er Needsat og Liige opad 
til Høyeste Rab, sampt saavel oven som Neden fra paa Søe Siden af 
Botne Fiorden og Liige i Syd Ost Langs Veed Fieldet, saavelsom 
fra Elve Kieften der Rinder Østerst i botten og Liige derfra til 
een liden Høy som Vi da Kaldet Merche Høyen, saasom vi der 
Needsatte een Merche Steen med sine Vidner, og derfra i Nord Ost 
til Faar berget, som Ligger paa dend Øster siide Ved Søen og 
Liige derfra til Søes, tilhører alt sammen dend Gaard Grund vVog. 
Fra fornefnte 2de Stæder, neml. Elve Kieften og Faar berget og 
Liige Nord ad, tilhører dend Gaard Aarnes. Anderleedis og Videre 
kunde Vi ei udfinde eller Grandske. Hvad omkostningerne andgaar 
neml.: 
 
                                                  rdl.  mrk.  sk. 
 
Til mig for Aastæds Forretningen da Prætenderis  
ei Videre derfor end.............................   1.....3..... 
For Forretningens beskrivelse og Forseiglings 
penge............................................   ......5....4 
Stemplet papir til Forretningen..................   ......1....8 
Laug Rettis Mændene for deris u mage.............   1........... 
Bunde Lensmanden for u mage ved tilkaldelsen og  
Videre i alt.....................................   1........... 
                                                    ------------ 
                                               Er   4.....3...12 
 
Da paatog Joen Nielsen, Skarsvog, sig Godvillig, heraf at svare 
de toe tredie parter som er 3 rdl. 8 sk., og Hendrich Abrahamsen, 
Aarnes, dend een tredie part som er 1 rdl. 3 mrk. 4 sk. Hvor med 
saavelsom Forretningen de paa begge siider var Fornøyet. 
 
Kilde: Senjen Sorenskriveri Justitsprotokoll No. 3, 1731 - 1741, 
       side 29 b - 30 b. 
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Anno 1732 d. 17de Decbr. blev efter foregaaende Andordning, hold-
et Almindelig Høste Ting paa Wang med Baltestad og Giisunds Ting-
lauvs Almue. Hvor da Retten Præsideredis af Kong. Majts. Foged 
Sr. Andreas Tønder. Og betient af Sorenskriveren med efterskrefne 
Lauv Rettismænd, neml. Christen Jensen, Lendvigen, for Ole Chris-
tensen, Øyfiorden, Rasmus Brems for Arne Haldvorsen, Villum Pov-
elsen Find, Siur Joensen Find, Stønis botten, Ole Larsen Find, 
Strømmen, Gregus Guldbrandsen, Grund Reis, for Ole Bendixsen, 
Gavl, Ole Larsen, Teinskier, for Peder Olsen, Øyfiorden, og Ole 
Olsen, Sultenvig. 
 
 
Retten blev da først sat med Ting Freeds Lysning, dernest blev og 
for Retten oplæst Velbaarne Hr. Etats Raad Schielderups Forand-
staltning om Natte Roer, Liine og Haa Kierring Fiskerie af dato 
15de Septbr. 1730 som for hen for Retterne er Vorden Oplæst, og 
skal herefter indføris paa fol. 49. 
 
 

Indstefnte Sager: 
 
Fogden Sr. Tønder hafde til dette Ting ladet indstefne Beritte 
Olsdatter, som i Øyfiorden udi Løsagtighed skal have Auflet Lev-
ende barn, med een persohn Nafnl. Arne Olsen som hun for barne 
Fader ved sin Publiqve absolution udlagt haver. Saa var òg ind-
stefnt bemte Arne Olsen som for barne Fader er udlagt, derfor dom 
at liide. Liigesaa var òg indstefnt Arne Haldvorsen, Øyfiorden, 
til Vedermæle og dom at Liide, om ham paagieldende, noget af det-
te Qvinde Menneske skulde blive udsagt. Det indstefnte Qvind 
Folch Beritte Olsdatter, møtte for Retten og sagde, at hun iche 
Veed af anden Fader til sit Fødde barn end een Gift Mand ved Nafn 
Arne Haldvorsen, Øyfiorden. De 2de indstefnte, neml. Arne Olsen 
og Arne Haldvorsen, Øyfiorden, møtte iche, ei heller Stefnings 
Vidnerne Varselen at afhiemble. Thi begierede Fogden at Sagen til 
neste Ting maa blive opsat, paa det Vedkommende kand gives Lovlig 
Varsel. Derom afskeediget. Dend begierte Opsettelse bevilges Fog-
den til Neste Ting, til hvilken tid vedkommende bør at givis Lov-
lig varsel, da nærmeere udi Sagen skal Vorde Kient hvis Ret er. 
 
 

Fogden begierede efterskrevne Tings Vidner: 
 
 1. Om her i Tinglauvet er falden enten Forbrut Odels eller           

Arveløst Gods, hoved eller bois Lods Forbrydelse, Volds           
Mulcter, Siette og Tiende penge, Sexti Lod Sølvs bøder,           
Forlovs penge eller deslige, hvorpaa Almuen svarede, at intet      
Falden ere, Men paa Sommer Tinget blev Haldor Olsen Huusmands      
bois Lod tilfunden at være deris Kong. Majts. hiemfalden for      
hands med Kari Olsdatter bedrevne horerie, og giver vel           
Sorenskriveren best forklaring om hands bois tilstand. 

 2. Om her er falden enten Slagsmaals eller Skieldsmaals bøder.       
Almuen svarede Nei. Men paa Sommer Tinget blev Knud Jensen    
______________________________________________________________ 
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tilfunden at bøde til Kongen 1 rdl. 3 mrk., for hand u Lovlig      
har Løbet af sin Huusbonde Ole Christensens thieniste. 

 3.  Om her er optagen Ny Rødnings Pladser. Almuen svarede Nei. 
 4. Om her er Optagen Field eller Engesletter. Almuen svarede         

Nei. 
 5. Om her er Sauger eller Qverner at skatte af. Almuen svarede       

Nei. 
 6. Om Fogden har ladet sig af Kongens Jorders besiddere, betale      

nogen Arbeidspenge. Almuen svarede Nei. 
 7.  Om her er funden Vrag eller driv Hval. Almuen svarede Nei. 
 8. Post bønderne Ole Larsen, Teinskier, Anders Arentsen, ibm.,       

Christopher Christophersen, Findsnes, Ole Ediesen og Ole          
Christophersen, Sandvigen, blev af Fogden tilspurt om hand        
iche har betalt een hver af dem for Postens Førsel 3 mrk.         
danske, hvortil de svarede Ja. 

 9. Om Bunde Lensmanden har oppebaaret nogen Field Finneskatt.        
Almuen svarede Nei. 

10. Om nogen af Kongens Jorder bortbøxlet er, hvortil de svarede      
Nei. 

11. Om hvor mange bøydefahr og borger Jegter her er i Tinglauvet,      
svarede at Almuens Fisk blev afskibet med Fogdens store Jegt      
Første Stefne til Bergen, Liigesaa og med dem begge Sidste        
Stefne. Trundhiembsborgerne Ole Jansen Giever og Elias Mads-
ens Enche er begge til Trundhiem ved Michaeli tider afseigl-
et.  

12. Om nogen af Tronhiembs borgerne her Over-Vintrer. Almuen          
svarede Nei. 

 
Videre var ei ved Retten at bestille. 
 
 
Herefter indføris Velbaarne Hr. Etats Raad og Amptmand Schielde-
rups brev til Fogden andg. Natte Roer, Liine og Haa Kierring 
Fiskerie de dato 16de Septbr. 1730 som forhen paa Tingene er Pub-
liceret, og her efter Aarlig skal Continuere, samme er af følgen-
de Indhold: 
 

Kong. Majts. Foeged. 
 
I hvorvel ieg forhen adskillige gange haver givet Meenige Almue 
tilkiende, det Forbud der Fordums er giort paa Liine Fiskerie, 
Natte Roer og Haa Kierrings Fiskerie, paa u Lovlige tider og 
stæder at bruge, sampt dend straf derpaa er Lagt, efter Kong. 
Allernaadigste befalning, af forige Amptmand Preben von Ahnen og 
forige Laugmand Manderup Schønneboel, udi een af dem ustædde 
Forretning de dato 14de Febr. 1661, som er at de sig derimod for-
seer skal have Forbrut deris Aufl, Baad og Reedskab, som skal 
deelis imellem de Fattige og dennem som baaden optager. Og hvis 
det efter skeer, da der for uden som Modvillige over træder at 
bøde hver gang til Kongen Otte Ørtuger og Tretten Marcher; Da som 
der iche dis mindre Aarligen indløber Klagemaal over, at der 
findes de som Modvilligen over træder det giorte Forbud, saa 
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agter ieg Fornøden det samme herved at igien tage, neml. først 
andg. Liine Fiskeriet, da bør ingen at bruge Liiner paa de Sæd-
vanlige Fiske Klacher og Gaatstæder, mens alleene ved Marbacherne 
hvor ingen Almindelig Roer er. Dernest betreffende Natte Roer, da 
bør ingen den at bruge fra Ste Andrea indtil Gregori tider om 
Vaaren. Dog maa herved tagis i agt, at det iche bør forstaais at 
være Natte Roer om de som haver Lang ud Roer eller for Storm og u 
Veier iche kand Komme til Lands før Mørchning eller it støche paa 
Natten, mens det andsees for Natte Roer, naar nogen befindis eft-
er af dagning at sidde paa Klacherne at Fiske. For det tredie 
hvad sid andbelanger Haa Kierring Fiskeriet, da er det Forbudet 
udi Kong. Allernaadigste Forordning, om u Lovlig paalegs 
afskaffelse udi Norge i Visse Puncter tydeligere forklaret, dat. 
15de Febr. 1685 at bruge Haa Kierrings Fiskerie paa de ordinaire 
Fiske Klacher og Gaatstæder, førend det Almindelig Skrei Fiskerie 
er Roed, som er efter gammel Vaar Fruedag, eller til ny Sommer 
Maal d. 14de Aprili.  
 
Og hvis nogen befindis før dend tid at sætte efter Haa Kierring, 
da bør hand, som for berørt, at have Forbrut sin Aufl, sampt Baad 
og Fiske Reedskab. Og for at hermed kand havis Veedbørlig medse-
ende, haver Bunde Lensmændene i hvis Destricter saadanne 
Almindelige Fiske Vær ere beliggende, at være tilstæde udi det 
Almindelig Fiskeriets tid eller beskiche nogen paa deris Veine 
for at undersøge hvorleedis dend Fiskende Almue sig i forberørte 
Poster forholder, og dennem som det giorte Forbud overtræder, 
andtaste; Hvortil dend Fiskende Almue bør gaae Bunde Lensmændene 
til haande, og være dennem Følgagtige naar de nogen execution 
skal Forrette, saafremt de iche Ville, i fald de skulle findes 
Veigerlige eller Mod Villige, efter Loven andsees med 1 rdl. 
bøder. Hvorimod de, naar de ere Bonde Lensmanden følgagtige, skal 
nyde deris andeel udi de effecter som Forbrutte bliver. Hvis 
nogen som skyldig befindis griber til Mod Værn naar hand 
andtastis og der over giør skade, da straffis hand efter Loven, 
saasom dend der setter sig imod Retten. Men fanger hand skade, da 
haver hand skaden for Hiem-Gield. Naar nogen effecter tagis under 
Rettens Seqvestration, da skal Bunde Lensmanden strax giøre een 
Opskrivelse paa Vahrene, og hvis nogen Forlanger at løse sin baad 
tilbage, og legge Penge derfor ind til Sagens uddrag, da skal det 
være hannem tillat efter een billig Vurdering. Saa skal og Bunde 
Lensmændene være tiltenchte at Stevne dennem, hvis effecter de 
optager, at møde til første Ting, som holdis udi det Tingstæd, 
hvor under det Fiske Væhr hvor Forseelsen er begaaet henhører, 
saasom de der bør at Liide dom efter Loven, fra hvilket stæd, 
eller Præste Gield og Fogderie de end Kunde være. Og for at ingen 
underskab eller egen nøttighed skal begaais med de under Seqvest-
ration tagne Vahrer, skal Bonde Lens Mændene være Forpligtede til 
at føre til Tingstædet samme Seqvestrerede Vahrer, da der udi 
dømmis efter Rettens medfør, saa at de Fattige nyder deris ande-
el, som med hver stæds Præstis Raadførsel bør at Destribueris, og 
Liigesaa Bunde Lensmanden og de medhavende Mænd deris  andeel, 
hvoraf Lensmanden bør at nyde noget meere end de andre Mænd, dog 
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afdragis af dend Fulde Massa hvad bekostninger der giøris for 
Retterne, og giver I mig saa Rapport om hvad effecter der dømmis 
at være Forbrutte, med deris beløb, sampt hvorleedis 
Destributionen skeer. Og hvis ingen forbrydelse skeer lader I mig 
det i Liige maade Viide. Endelig haver I og denne Andordning paa 
hvert Høste Ting Aarlig efter dags for Almuen at lade oplate, at 
dend alle tider kand være dem i Frisk minde. Og til dend Ende er 
det Fornøden, at Sorenskriveren indfører dend i sin Protocoll. Og 
det saaleedis Continuerer, saa ofte hand dend brugende Protocoll 
med een anden Om Vexler. Hvormed Gud befallet af Eders Tienst 
bereed Villige. 
 
Storfosen Gaard d. 15de Septbr. 1730               O. Schielderup 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kilde: Senjen Sorenskriveri Justitsprotokol No. 3, 1731-1741, 
       side 48 a - 51 b. 
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Anno 1733 d. 10de Juli blev efter foregaaende Andordning holdet 
Almindelig Sommer Ting paa Vang med Baltestad og Giisunds Ting-
lauvs Almue, hvorda Retten Presideredis af Kong. Majts. Foeged 
Sr. Andreas Tønder og betient af Sorenskriver Kiergaard med 
efterskrefne Lauv-Rettismænd, neml. Ole Christensen, Øyfiorden, 
Ole Bendixsen, Gavl, Niels Bendixsen, Vasiord, for Arne Haldvor-
sen, Øyfiorden, Joen Hansen, Grund-Reis, for Peder Olsen, Øy-
fiorden, Ole Larsen Find, Strømmen, Villum Povelsen, Find Fiord-
botten, Siur Joensen Find, ibm., og Baro Guldbrandsen, Furøen, 
for Ole Olsen, Sultenvig.  
 
 
Retten blev da først sat og Over een hver Lyst Ting Freed, der-
nest blev de paa Nest foregaaende Qvæfiords Sommer Ting 
Publicerede Kong. Forordninger her for Retten Lydelig Oplæste, 
saa blev òg Publiceret:  
 
1. Deris Kong. Majts. aller aadigste Forordning angaaende Jagten   

udi Norge, dateret Fredens borg d. 8de May 1733. 
2. Deris Kong. Majts. allernaadigste Forordning andgaaende at        

forekomme adskillig Misbrug som hid indtil er gaaen i Svang       
til Post Intradernis afgang og Formindskelse, dat. Frederichs-  
bergs slott d. 10de April 1733. 

3. Capituls Tacsten udi Tronhiembs Stift pro Anno 1732. 
 
 

Bøxsel Seddeler: 
 
Just Hansen Lod oplæse sin Bøxsel Seddel udgiven af Fogden Tønder 
d. 22de Decbr. 1732 paa 15 mrkr. Fiskis Landskyld i Kongens Jord 
ytter Lysbotten, som Christen Jensen, Lendvigen, brugt haver og 
nu er frasagt, Bøxselen og Støvle Huuden er betalt, til Tron-
hiembs Tugt-Huus betaler hand godvillig 8 sk. danske. 
 
 
Fogden tilspurte Almuen, om her i Tinglauvet det Aar 1730 nogen 
borger Over Vintret haver, hvortil Almuen svarede Nei. 
 
 
Fogden hafde efter forige tiltale til dette Ting Ladet indkalde 
it Qvinde Menniske ved Nafn Beritte Olsdatter, dom at liide for 
hendis begangne horeries Synd, hvorom paa foregaaende fol. 40 er 
indført, saa var òg indkaldet dend af hende for Retten udlagde 
barne Fader Arne Haldvorsen, Øyfiorden, saavelsom Arne Olsen, Øy-
fiorden, som hun ved sin Publiqve absolution offentlig for barne 
Fader udlagt haver, een hver for sig dom at liide efter hvis som 
fremført Vorder. Dend indstefnte Beritte Olsdatter møtte for Ret-
ten og end som før sagde at hun slet iche Veed af anden barne 
Fader til sit i Løsagtighed Auflede barn end dend forhen indførte 
gifte Mand Arne Haldvorsen, Øyfiorden.  
 
Dend indstefnte Arne Haldvorsen, Øyfiorden, møtte og tilstod at 
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hand dis Værre efter sit Syndige Kiøds og Blods tilskyndelse er 
hendis barne Fader, bad derhos at Retten vil være hannem for den-
ne hands forseelse Naadig, Liige som hand og derom har beedet Gud 
om Forladelse. Liigesaa møtte òg Arne Olsen, Øyfiorden, og sagde 
at hand for denne hendis over ham giorte beskyldning finder sig 
gandske uskyldig at være. Recerverede sig altsaa sin tiltale til 
hende, men som Retten derudi mellem handlede var hand for nøyet 
med at hun nu her for Retten bad ham om Forladelse. Fogden begi-
ærede at eftersom her ingen under Retning havis om hvad hands 
boes ydende Formue kand være, at da Sagen til nestkommende Høste 
Ting maa Vorde opsat paa det at hands boes Formue imidlertid kand 
Vorde efterseet. Herom afsagt. Dend begierte Opsettelse bevilgis 
til Neste Ting, da imidlertid een Rigtig Registrering over hands 
boes beholdning vil indhentis og for Retten fremleggis, hvor 
efter da skal gaaes hvis Ret er. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kilde: Senjen Sorenskriveri Justitsprotokol No. 3, 1731-1741, 
       side 61 a - 62 a. 
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De på dette ting oppleste forordninger og bekjentgjørelser, jfr.             
tinghandlingens 2. avsnitt. 
 
 
 
1. deris Kong. Majts. Allernaadigste Forordning om Skatternis 

paabud i Norge for indeværende Aar 1733, samme er Dateret 
Fridrichsberg d. 17de Novbr. 1732. 

2. Deris Kong. Majts. allernaadigste Forordning andg. hands Kong. 
Majts udi Norge forbeholdne Øde Liggende Gods. Dat. 
Hirtzholms slot d. 19de Septbr. 1732. 

3. Een Kong. Allernaadigste Placat and. det Giorde Forbuds Op-
hævelse, om Qvæg, Kiød, Huuder, eller Haar af Qvæg, desen 
indførsel fra fremmede Stæder. Dat. Fridrichsberg d. 24de 
Novbr. 1732. 

4. Een Kong. Allernaadigste Forordning andgaaende det Kierchens 
udi Norge tilliggende Øde Gods og hvorleedis der med dessen 
af hendelse skal forholdis. Dat. Friderichsbergs Slott d. 
25de Febr. 1733. 

5. Sal. Høy Lovlig Kong Friderich dend Fierdis Allernaadigste 
Forordning om Forhold med Strandede Skibe og Goeds, af dato 
21de Marti 1705. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kilde: Senjen Sorenskriveri Justitsprotokol No. 3, 1731-1741, 

   side 54 b - 55 a. 
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Anno 1733 d. 10de Novbr. blev efter foregaaende Andordning holdet 
Almindelig Høste Ting paa Vang med Baltestad og Giisunds Ting-
lauvs Almue. Hvor da Retten Presiceredis af Kong. Majts. Foeged 
Sr. Andreas Tønder og betient af deris Kong. Majts. Aller underd-
ste Tiener og Sorenskriver Jørgen Kiergaard, tilligemed 
efterskrefne Lauv Rettis Mænd: Ole Bendixsen, Gauvl, Rasmus 
Brems, Find-fiorden, for Ole Christensen, Øyfiorden, Ole Olsen, 
Sultenvig, Ole Larsen, Teinskier, for Arne Halvorsen, Øyfiorden, 
Villum Povelsen Find, Fiordbotten, Siur Joensen Find, ibm., Ole 
Larsen Find, Strømmen, og Ole Christophersen, Sandvigen, for 
Peder Olsen, Øyfiorden.  
 
 
Retten blev da først sat udi Guds og deris Kong. Majts. Høye Nafn 
og Over een hver Lyst Ting freed, dernest blev efterskrefne Docu-
menter for Retten oplæst. 
 
 1. Sorenskriveren Jørgen Kiergaard Publicerede sin Bøxsel Seddel      

udgiven af ærværdige Hr. Johan Arnt Meier, paa 1/2 vog Fiskis      
Landskyld, som er dend Plads Bundiord Kaldet, der i mange Aar      
har ligget Øde, men nu af bemte. Kiergaard mod Skat og Land-  
skylds svarelse er andtaget til Veed Hug og Gresning, og som      
der ingen Huuse enten er eller kand være paa Pladsen, har      
hand ei heller for bundet sig til, der noget Huus at Opsette      
Videre end til egen Fornødenhed, med Videre samme Bøxsel Sed-
dels Formeld, og er dend af dato Korvig d. 17de Septbr. 1733. 

 2. Arne Olsen af Grundvog Lod oplæse sin Bøxsel Seddel udgiven       
af ærværdige Hr. Johan Arnt Meier d. 28de Juni 1733, Lydende      
paa 2 pd. Fiskis Landskyld udi dend Biscopen forhen Benifice-
rede Jord Buchskind, som af nu Sal. Joen Pedersen forhen har      
værit beboet, samme Forklarer, at Bøxselen med Støvle Huuden  
er efter Loven betalt. 

 3. Gregus Andersen Lod oplæse sin Bøxsel Seddel udgiven af           
bemte. Hr. Mejer d. 3de Octbr. 1733, Lydende paa dend Jord        
Medskier der skylder 1 pd. Fiskis Landskyld, Hvilken Jords        
part hands Fader Anders Erichsen for ham Oplat. Haver Bøxsel-
en saavel som Støvle Huuden efter Loven betalt. 

 
 
Dernest Lod Fogden inden Retten Freedlyse de før i Tinglauvet 
forefundne Furre Tømmer Skouge, at slet ingen dennem, enten veed 
huggen bord eller i andre maader ved unødvendig brug, samme skul-
le Øde, saafremt de iche Ville Vente derfor at Vorde afstraffede, 
saasom det er befrøgtende at samme Skouge snart veed saadan ide-
lig hugning, kand vorde udhugne og indbyggerne i fremtiden at Li-
ide mangel paa fornøden Tømmer til Huuse og andet. 
 
 
Dend paa nest. Sommer Ting opsatte Sag, ang. Arne Halvorsen, Øy-
fiordens, med et qvinde Menniske, nafn. Beritte Olsdatter, beedr-
evne Horerie hvor om paa nest foregaaende fol. 61 findis indført, 
blev nu igien foretaget. De sag-Voldende møtte iche, ei heller  
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nogen paa deris Veigne. Fogden som paa Sommer Tinget begierede 
Sagen opsat, Producerede nu een Registrations Forretning Passeret 
af Sorenskriveren og Mænd, over Arne Halvorsens bois Eiendeele, 
saavelsom udgield, d. 13de Juli 1733, med hvilken hand beviiste 
at Arne Halvorsen slet intet til bødernis betalning er Eidende, 
hvilken Forretning udi acten tydelig og Ordlydende skal Vorde 
indført. Paastod altsaa at bemte. Arne Haldvorsen for denne sin 
begangne Horeries Synd, maa Vorde afstraffit paa Kroppen, andre 
til afsky og exempel, hvad qvindfolchet andgaar da paastod hand 
at hun med penge Mulct maa Vorde afstraffet.  
 
 

Herom blev da saaleedes Dømt og Afsagt: 
 
Dend indstefnte Beritte Olsdatter, har her for Retten fri Villig 
udsagt og bekiendt, at hun med dend ægte-Gifte Mand Arne Haldvor-
sen, Øyfiorden, udi Løsagtighed har Auflet barn, thi bør hun for 
saadan sin begangne Horeries Synd efter Lovens 6te Bogs 13de 
Capt. 1 Art. at bøde til deris Kong. Majts. 12 Lod Sølv, inden 15 
dage efter denne dombs Anviisning. Hvad Arne Haldvorsen andbe-
langer, da har hand òg sin forseelse inden Retten tilstaaet. Men 
som Fogden veed dend fremlagde Registrations Forretning har 
afbeviist, at Arne Haldvorsen slet intet til bøders betalning er 
Eiende, Saa bør hand efter deris Kong. Majts. allernaadigste 
Forordning af 19de Aug. 1724, for denne sin Forseelse at staae 
udi Gabestochen udi 3de Søndage naar Prædichen holdis, andre 
Liige sin-dede til afskye og exempel. 
 
 

Fogden begierede efterskrefne Tings Vidner fra Retten: 
 
 1. Om her i Tinglauvet dette Aar er falden enten Forbrut Odels       

eller Arveløst Gods, Hoved eller Boes Lods Forbrydelse, Volds      
Mulcter, 6te og 10de penge, 60 Lod Sølvs Bøder, Forlovspenge      
eller dislige. Hvorpaa Almuen svarede, at her ingen dislige       
Bøder falden er, Men Arne Haldvorsen, Øyfiorden, blev i dag       
tildømt for sin begangne Horeries Synd med Beritte Olsdatter,      
at staae udi Gabestochen 3de Søndage naar Prædichen holdis,       
saasom hand til Bøders betalning intet er Eiende. 

 2. Om her er falden enten slagsmaals eller Skieldsmaals bøder.       
Hvorpaa Almuen svarede Nei. 

 3. Om her i Tinglauvet er Optagen nogen Ny Rødnings Pladser. Al-
muen svarede Nei. 

 4. Om her i Tinglauvet enten er Eng bund?, Field eller Engeslet-
ter at skatte af. Almuen svarede Nei. 

 5. Om her er Sauger eller Qverner at skatte af. Almuen svarede       
Nei. 

 6. Fogden tilspurte Kongens Jorders Opsiddere, om hand dette Aar      
har ladet sig af dem betale nogen Arbeidspenge. Almuen svar-
ede Nei. 

 7. Om her er funden enten Vrag eller driv Hval. Almuen svarede       
Nei. 
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 8. Fogden tilspurte Postbønderne Anders Arentsen, Teinskier, Ole     

Larsen, ibm., Christopher Christophersen, Findsnes, Ole Edie-
sen og Ole Christophersen, Sandvigen, om de iche dette Aar   
har faaet for Postens førsel hver 3 mrk.; Hvortil de svarede  
ia og tachede for betalning. 

 9. Fogden tilspurte Bunde Lensmanden om hand siiden Leedings         
berg Tinget dette Aar har oppebaaret nogen Finneskatt og af       
hvem hvorpaa hand svarede, at Thomis Amundsen Lap har betalt      
3 mrk. og ingen anden. 

10. Om hvor mange af Kongens Jorder dette Aar er bort bøxlet. Al-
muen svarede: At Just Hansen, Lysnes, lod paa Sommer Tinget 
oplæse sin Bøxsel Seddel paa 15 mrkr. Fiskis Landskyld i 
Kongens Jord ytter Lysbotten, som Christen Jensen forhen        
brugte. Fleere er ei bort bøxlet. 

11. Om hvor mange Reiser dette Aar er skeed af Tinglauvets bøygde     
fahr, og hvor mange borgere og borger Jægter her er i Ting-
lauvet. Almuen svarede: At Fogdens store Jægt Seiglede Første 
Stefne og de begge Sidste Stefne, Tron Hiembs borgeren Ole 
Hansen og Helmer Buskmand Seiglede begge til Tron Hiemb ved 
Michaelitider. 

12. Om nogen af disse borgere her Over Vintrete. Almuen svarede       
Nei. 

 
 
Til Rettens betiening tilstundende Aar 1734, blev opnefnefnt Tos-
ten Joensen, Strømsnes, Petter Larsen, Nord Strømmen, Tarald Jo-
ensen, Grøniord, Niels Olsen, Buchskind, Rasmus Rasmusen, Leich-
nes, Isach Kolding, ibm., Christopher Christophersen, Findsnes, 
og Ambrosius Joensen, Øyiord, samptlig andbefalet sig hos Lauv-
manden til Eedens afleggelse at indfinde paa hands Residentz 
Gaard Steegen. 
 
 
Saa blev òg for Retten Oplæst Velbr. Hr. Etatz Raad og Amtmand 
Schielderups Forandstaltning andg. Haa Kierring og Liine Fiskerie 
sampt natte Roers afskaffelse, dat. 15 Septbr. 1733, hvilken for-
hen paa Tingene har værit Publiceret og Aarlig her efter bør op-
læsis, samme er indført paa foregaaende fol. 49. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kilde: Senjen Sorenskriveri Justitsprotokoll No. 3, 1731-1741, 
       side 63 a - 65 a. 
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Anno 1734 d. 9de Juli blev efter foregaaende Andordning holdet 
Almindelig Sommer Ting paa Vang med Baltestad og Giisunds Ting-
lauvs Almue; Hvor da Retten Presideredis af Kong. Majts. Foeged 
Sr. Andreas Tønder, og betient af Sorenskriver Kiergaard med 
efterskrevne Lauv Rettis Mænd, neml. Isach Kolding paa Leichnes, 
Rasmus Rasmusen, ibm., Niels Olsen, Bochskind, Christopher Chris-
tophersen, Findsnes, Niels Mogensen, Furøen, for Petter Larsen, 
Nord Strømmen, Ole Larsen Find, Strømmen, for Tosten Joensen, 
ibm., Ole Olsen, Sultenvig, for Tarald Joensen, Grøniord, og Joen 
Christophersen, Findsnes, for Ambrosius Joensen, Øyiord.  
 
 
Retten blev da først Sat, og over een hver Lyst Ting freed. Der-
nest blev alle de Kong. Forordninger og anden Høy Øfrigheds For-
andstaltninger som paa de foregaaende Tinge er Publiceret, her 
for Retten Lydelig Oplæste. 
 
 
Monsr. Reimers Lod her som paa forige Tinge Publicere sit For-
pagtnings brev. 
 
Helmer Buskmand Lod oplæse sin Bøxsel Seddel udgiven af ærværdige 
Hr. Johan Arent Mejer paa dend halve Vog Fiskis Landskyld udi 
dend Gaard Vestnes Kløven som er af det Biscopen forhen benifice-
rede Gods, hvilken Jord hands Huustrue, Sal. Elias Madsens Enche, 
tilforne brugt haver. Bøxselen og Støvle Huuden er betalt efter 
Loven, samme er dat. Korvigen d. 13de Octbr. 1733. 
 
 

Indstefnte Sager: 
 
Fogden Sr. Tønder hafde til dette Ting ladet indstefne Tron 
Hiembs borgeren Ole Hansen Giever som har sit Leie paa Løchvigen, 
Eedlig inden Retten at forklare; om hand i afvigte Aar 1733 iche 
haver indskibet i sin Jægt og ført med sig til Tron Hiemb af dend 
Fisk som her udi Senniens Fogderie har varit fangen og hand sig 
til forhandlet haver. Dend indstefnte blev paaraabt, men møtte 
iche, ei heller nogen paa hands Veigne. Stefnings Vidnerne Ole 
Kieldsen, Skougen, og Reinholt Nielsen, Øyiord, afhiemblede med 
Eed og Opragte Fingre: at de for meere end 14ten dage siiden var 
efter Lensmandens ordre i Løchvigen med een Stefnings Seddel om 
denne Tiende, og da de kom ind Stuen fornam de at Giever iche 
selv var hiemme, hvorfore de Leverede Seddelen til hands Huustrue 
som dend beholte, og derhos berettede hende at dend indeholte om 
hands Jægtis Tiende afvigte Aar. 
 
Fogden begierede: at efterdi dend indstefnte Ole Hansen Giever 
iche møder, hannem da maa foreleggis Lauvdag til neste Ting. 
 

Afsagt: 
 
Ole Hansen Giever som ei til dette Ting noget har ladet svare til 
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Sagen, foreleggis til næste Ting at møde, for at fremføre hvis 
hand til sin befrielse fornøden kand Eragte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kilde: Senjen Sorenskriveri Justitsprotokoll No. 3, 1731-1741, 
       side 88 a - 88 b. 
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De på dette ting oppleste forordninger og bekjentgjørelser, jfr.             

tinghandlingens 2. avsnitt. 
 

 
 
1. deris Kong. Majts. Allernaadigste Forordning om skatternes 

Paabud i Norge for dette Aar 1734. 
2.  Forordning hvorved ald Skielden og Larmen paa Prædiche 

Stoele, i særdeelished imod de saa Kaldede Pietister for-
bydes. Dateret Fredensborg d. 7de Octbr. 1733. 

3.  Forordning at til alle Retternis betiente i Danmrk. og Norge      
for een Continuations Stefning skal betalis Liige saa meget 
som for een hoved Stefning efter Loven. Dat. Fredensborg d.       
30te Octbr. 1733. 

4.  Forordning Angaaende besvangrelser og det der af paastaaende      
Ægteskab. Dat. Fridrichsberg d. 5te Marti 1734. 

5.  Forordning anlangende at Delinqventer i Norge som for begang-
ne Misgierninger tilforne ere Vorden dømte til Berg Vercher-
ne, skal herefter dømmis til Arbeide veed hands Majts. Fæst-      
ninger. Dat. Fridrichsberg d. 19de Februari 1734. 

6.  Forbud angaaende Søe Folchet i Norge. Dat. Fridrichsberg 
Slott d. 12te Febr. 1734. 

7.  Forordning andlangende hvorleedis med dem, som fra de til 
Udmarch Commanderende Regimenter, enten før eller efter 
Udmarchen Deserterer, skal forholdis. Dat. Friderichsberg 
Slott d. 13de April 1734. 

8.  Forordning angaaende dend Gield som af Officiererne efter 
dags giøris. Dat. Friderichsberg Slott d. 24de Febr. 1734. 

9.  Een Kong. Allernaadigste Rescript til hands Exellence Hr.  
Stift befalings mand Bentzon, andg. at ingen Bønder-Koener 
efterdags maa paa deris brøllups dag, Klæde sig udi Silche 
eller andre Klæder, end udi deris egne tilhørende Kierche 
Klæder og bonde dragt, naar de staar brud, og det under Mulct      
af 4 à 6 Rixdaler til Tugt Huuset, med Videre dets indhold. 
Dat. Friderichsberg d. 12te Febr. 1734. 

10. Deris Excellence Hr. Stat Holder Rantzous Placat andg. at det 
af deris Kong. Majt. allernaadigst er bevilget og Andordnet 
at Salt Fisk og Rogntønder efterdags maa indrettis i Stæden 
for 136 Potter paa 120 Potter, samme er dat. Christiania d. 
14de Novbr. 1733. 

11. Det Høy Lovlig Cammer Collegi Skrivelse til Fogden andg. de u      
Priviligerede Falche Fangere deris afskaffelse, hvorom er 
indført paa næst foregaaende fol. 78. 

12. deris Excellence Hr. Stift befalings mand Bentzons Skrivelse      
til Fogden af Dato Tronhiemb d. 6te May 1734, andg. dend fra      
Strindens Fogderie bortløbne Delinqvent Christopher Joensen, 
som for begangne Mord paa sin egen Kone er dømt fra Livet, 
hvorom er indført paa foregaaende fol. 78. 

 
 
Kilde: Senjen Sorenskriveri Justitsprotokol No. 3, 1731-1741, 

    side 82 a - 83 a. 
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Anno 1734 d. 3de Novbr. blev efter foregaaende Andordning, holdet 
Almindelig Høste Ting paa Vang med Baltestad og Giisunds Ting-
lauvs Almue. Hvor da Retten Presideredis af Kong. Majts. Foeged 
Sr. Andreas Tønder, og administreret af Sorenskriver Jørgen Kier-
gaard, med efterskrevne Lauv Rettis mænd: Isach Kolding, 
Leichnes, Rasmus Rasmusen, ibm., Niels Olsen, Bochskind, Chri-
stopher Christophersen, Findsnes, Tarald Joensen, Grøniord, 
Petter Larsen, Nord-Strømmen, Tosten Joensen, Strømsnes, og 
Ambrosius Joensen, Øyiord.  
 
 
Retten blev da først sat og over een hver Lyst Ting Freed. 
 
 
   Dernest blev efterskrevne Bøxsel Sedler for Retten Oplæst: 
 
 1. Jacob Jacobsen Vinter Lod Oplæse een Bøxsel Seddel udgiven        

til ham af ærværdige Hr. Mathias Bonsach d. 28de Octobr.         
1734, hvor ved hand bøxler hannem paa hands Vær Søster            
Madslle. Rebeca Jørgensdatters Veigne, de 2 pd. Fiskis Lands-
skyld udi Gaardene Søer Strømmen her i Tinglauvet, og samme 
Jord at bruge indtil ved ægteskab forsees. Bøxselen og Støvle 
Huuden er betalt efter Loven. 

 2. Jens Stephensen Lod Oplæse sin Bøxsel Seddel udgiven af ær-
værdige Hr. Johan Arndt Mejer d. 13de Juli 1734, paa 2 pd.      
Fiskis Landskyld udi Gaarden Rogsfiorden som hands Vær Fader      
nu Sl. Hans Christensen er fradød, Bøxsel og Støvle Huud er       
betalt efter Loven. 

 3. Erich Olsen Lod òg oplæse sin Bøxsel Seddel udgiven af Vel-
bemte. Hr. Mejer under samme dato paa 2 pd. Fiskis Landskyld 
i bemte. Jord. Bøxsel og Støvle Huud er betalt efter Loven. 

    
 
Fogden Lod oplæse et ham af Madmoslle. Else Elisabeth Riibers 
givne Skiøde af dato Fossund dend 12te Aug. 1734, hvorved hun 
Skiøder hannem dend hende tilhørende halve deel udi det saa Kald-
ede Riibers Gods her i Senniens Fogderie beliggende, samme Skiøde 
bliver her efter indført paa fol. 102. 
 
 
Fogden tilkiendegav: At saasom der for nogen tid siiden er Kommen 
hannem for Ørne: at der udi Øyfiordbotten skal være bortkommen 
een Liiden dreng som var Arne Halvorsens Foster Søn, og samme 
dreng nogen tid der efter skal være funden død og Liggende paa 
Marchen. Hvorfore hand, da dette kom ham for Ørene, har Ladet 
drengens døde Lægeme besicte og der efter Ladet barnets Foster 
Fader, saavelsom de i huuset Værende Folch og Tienere for Retten 
indkalde til det nu sidstleedne Leedings berg Ting, men som da 
ingen indfant sig af dem, saa har hand givet ordre dennem, neml. 
Arne Halvorsen, hands Huustrue og hendis Moder, saavelsom Thien-
iste Tøsen Giertrud Hendrichsdatter, sampt òg Ole Christensen, 
Øyfiorden, som efter at drengens døde Lægeme var funden, hannem 
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skal have seet, indtil dette Ting at indkalde, for at aflegge 
deris Eedlig forklaring om hvad dem er Vitterlig om samme drengs 
bortkommelse og at svare til hvis dennem derom kand Vorde til-
spurt, alt til et Forhørs Erhvervelse. Hvorpaa da Fogden var be-
gierende at Arne Halvorsen først for Retten maatte Vorde hiem 
kaldet og uden Eeds afleggelse udsiige hvad hannem om barnets 
bortkommelse er Vitterlig;  
 
Derpaa fremstod bemte. Arne Halvorsen for Retten og uden Eeds 
Stad Fæstelse udsagde: At Onsdags Morgenen efter nu sidst Jule 
Høytid, stod denne hands Lille dreng ved nafn Christopher, noget 
tilig op om Morgenen, og kommer ind i Stuen hvor hand og hands 
Kone Laae, Liidet efter at hand var indkommen begynte hand at 
bruge børne Løstighed med pigen i Huuset, men da Arne blev det 
vàr sagde hand til ham at det var vel saa got at hand tog sin 
boeg at bogstavere udi, hvilket barnet òg giorde. Og da hand haf-
de Vist ham Nogle Ord, sagde hand til barnet, du kand nu Læse som 
du skal faae Løn til, du bliver aldrig Klogere, hvorpaa hand sig-
er at hand strax Sovnede til igien saasom hand endnaa iche var 
opstaaen om Morgenen. Da hand Vognede, spurde hand pigen som var 
i Stuen, efter barnet, hvorpaa hun svarede hannem at hand var ud-
gaaen af Stuen, hvormed hand òg gav sig til Freeds. Een liden tid 
der efter spurte hand igien efter drengen, og fich det samme svar 
af hende, hvorpaa hand sagde maaskee at hand har gaaet og Lagt 
sig igien, dertil hun svarede ham at hun iche troede det. Da hand 
nu fich det svar af hende, sagde hand Vist maa hand være gaaet og 
Lagt sig, og giorde sig enda iche meere tanche derom.  
 
Da det var i dagningen, stod hand op og gich, efter at hand hafde 
paaklæd sig, hen til det stæd hvor barnet Pleiede at Ligge for 
der at Leede efter ham, men fant ham iche, gich derpaa strax op i 
Stuen igien og sagde til dem som var i Stuen at hand iche fant 
ham. Noget Lidet derefter gich hand, hands Huustrue og Tieniste-
pigen ud og Leete efter barnet af det eene huus, og i det andet 
indtil de hafde Leet udi dem alle sammen, men fant ham iche, 
hvorover de bleve gandske forfærdede. Da det var bleven stoer 
dag, lette de alle Veigne ude paa Marchen efter ham, men fant ham 
iche, begav saa dend dag da det var bleven aften. Dagen der ef-
ter, som var een Torsdag, Lette de igien efter barnet, men fant 
ham iche. Freedagen som var Ny Aars dag om Høyeste dag, hørte de 
at Raav Fuglene havde noget Raav for sig, hvor paa hand siiger at 
hands Huustrue gich ud og hand strax efter, for at see hvad Fug-
lene hafde for sig. Da de kom ud, fant de barnet Liggende døt paa 
Sneen nedenfor Fiøs Huuset, imellem Skiaaen og Nøstet, hvor da 
Fuglene hafde fat paa ham og hafde Pichet huul paa dend Venstre 
siide af hands ansict. Hand siiger at hand da strax toeg ham paa 
sine Arme og bar ham ind i Stuen med sig, og strax afførte ham 
siine Klæder, som befantis at være noget Vaade, men iche Frosne. 
Hands Lægeme siiger hand var eller gandske ubeskadiget, og iche 
enten blaat eller blodigt, men var enda iche Stivt men gandske 
mygt. Derefter, neml. Løverdagen, kom Styrmanden Ole Christensen, 
Øyfiorden, derud til ham, som hand strax Viste barnets Liig, og 
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fich ham til at giøre Kiste til ham. 
 
Hvorleedis hands død og afgang eller har værit Viste hand iche, 
sagde òg at hand hverchen har Lagt sin haand paa ham til drab, ei 
heller enten med Trudsel, huug eller slag, givet ham andleedning 
til at omkomme sig selv. Videre hafde Fogden hannem iche at til-
spørge. 
 
Hands huustrue Maren Christensdatter blev paaraabt, men møtte 
iche, hendis mand Arne Halvorsen, undskylte hende at hun iche 
denne gang kunde komme til Tings, saasom hun hafde et Liidet barn 
og sin Svage Senge Liggende Moder at tilsee. Hendis Moder Sl. 
Christen Olsens Enche, Dordi Pedersdatter, møtte iche heller, 
saasom der om hende blev forklaret at hun er gl., Svag og Senge 
Liggende. 
 
Bunde Lensmanden Jacob Hansen, fremlagde udi Rette dend Eedlig 
forklaring, som hand efter Fogdens ordre udi de 2de danne Mænd 
Ole Taraldsen, Øyfiord, og Niels Mogensen, Furøen, deris Nærvær-
else har taget af bemte. Sl. Christen Olsens Enche, hvilken hen-
dis Eedlig forklaring for Retten blev oplæst og paaskreven. Af 
hvilke Mænd Niels Mogensen, Furøen, alleene møtte og med Eed be-
kreftede at hand denne hendis her oplæste Eedlig forklaring and-
ført haver. Dend anden Mand, neml. Ole Taraldsen, møtte iche.  
 
Tieniste Tøsen Giertrud Hendrichsdatter, møtte iche, om hende 
blev forklaret at hun er faren her af Tinglauvet og Til Asta-
fiorden, hvor hun skal være i thieniste hos Erich Borch, af 
hvilken Aarsage hun iche til dette Ting er bleven indstefnt. 
 
Dernest blev Ole Christensen, Øyfiorden, fremstildet som med Eed 
og Opragte Fingre Forklarede: At dagen efter Ny-Aars dag som var 
een Løverdag, kom hand ind i Fiorden til Arne Halvorsen udi et 
ærende. Da hand kom der ind, hørde og saae hand at Arne Haldvors-
en saavelsom hands huustrue, meget ønchelig Græd og Jambrede sig, 
hvor over hand spurte hvad som skade dem, fich der paa til Gien-
svar at deris Foster barn nafnl. Christopher, paa een dem u Vit-
terlig maade var kommen afdage. De fortelte ham at hand kom bort 
om Onsdagen nest tilforne og at de iche fant ham førend Ny Aars 
dag. Da hand kom ind i Stuen, saae hand at bemte. dreng der var 
fremlagt, og at hand i Ansictet var meget beskadiget af Fugl. 
Hand siiger òg at hand Løftede det Liin Klæde op som Laae over 
saa vit at hand saa ham over Livet, men fant ham iche i nogen ma-
ade beskadiget, hand sagde òg at hand giorde Liig Kiste til ham 
som hands Liig blev lagt udi. Videre Viste hand iche. 
 
Fogden Proponerede: at som hand endnu iche har faaet dend besic-
telse Forretning som er skeed over barnets døde Legeme da det 
blev needsat i Kierche Gaarden beskreven, og at hand iche heller 
til dette Ting har faaet de fornødne Vidnis byrds forklaringer, 
Ei heller Ole Taraldsens afhiembling paa dend af Sl. Christen 
Olsens Enche for ham og Niels Mogensen aflagde Eedlige forklar- 
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ing, saa begierede hand at med forhøret maa beroe indtil hand 
kand faae ført hvis fornøden Eragtis. 
 
 

Herom afsagt: 
 
Dend begierte opsettelse bevilgis Fogden, og haver hand at lade 
forkynde Lovlig Varsel til hvad tid Forhøret igien skal foretag-
is. 
 
 

Fogden begierte efterskrevne Tings Vidner: 
 
 1. Om her i Tinglauvet dette Aar er falden enten Forbrut Odels       

eller Arveløst Gods, Hoved eller Bois Lods forbrydelse, Volds      
Mulcter, 6te og 10de Penge for uden Rigs førte Midler, 60 Lod      
Sølvs bøder, Forlovs penge eller andet dislige, hvorpaa Almu-
en svarede: at intet af dislige bødemaaler falden er. 

 2. Om her er falden enten slagsmaals eller Skieldsmaals bøder.       
Almuen svarede Nei. 

 3. Om her i Tinglauvet dette Aar er Optagen nogen ny Rydnings        
Pladser at Legge for Landskyld. Almuen svarede Nei. 

 4. Om her er enten Engbund, Field eller Engesletter hvoraf noget      
til deris Kong. Majts. betalis bør; Hvorpaa Almuen svarede        
Nei. 

 5. Om her i Tinglauvet enten er Sauger eller Qverner at skatte       
af. Almuen svarede Nei. 

 6. Fogden tilspurte Kongens Jorders Opsiddere: om hand dette Aar      
har Ladet sig af dem betale nogen Arbeidspenge: Hvorpaa de        
svarede Nei. 

 7. Om her i Tinglauvet er funden enten Vrag eller driv Hval. Al-
muen svarede Nei. 

 8. Om nogen af Kongens Jorder dette Aar her er bortbøxlet. Almu-
en svarede Nei. 

 9. Postbønderne Anders Arentsen, Teinskier, Ole Larsen, ibm.,        
Christopher Christophersen, Findsnes, Ole Ediesen og Ole 
Christophersen, Sandvigen, bleve tilspurte om iche Fogden har      
betalt eenhver af dem for Postens Førsel 3 mrk. danske, hvor-
til de svarede Ja og tachede for betalningen. 

10. Bunde Lensmanden blev tilspurt om hand siiden Leedings berget     
har Oppebaaret nogen Field Finne skatt og af hvem. Hvorpaa        
hand svarede at Thomis Amundsen Lap har betalt 3 mrk. og ing-
en anden. 

11. Hvor mange bøydefahr her er i Tinglauvet og hvad Reiser de        
dette Aar giort haver, item om her er borgere eller borger        
Jægter. Almuen svarede: at Fogdens Store Jægt Seiglede dette      
Aars Første Stefne til Bergen med Almuens Fisk og Vahre og de      
begge sidste Stefne; Tron Hiembs borgeren Hlemer Buskmand og      
Ole Hansen Giever seiglede ved Mechaeli tider til Tron Hiemb      
med deris Jægter. 

12. Om her dette Aar nogen Tron Hiembs borger Over Vintret haver.      
Almuen svarede Nei. 
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13. I andleedning af de Fogden fra det Høylovlig Cammer Collegio      
til hands komne andteignelser udi hands for 1732 allerundste.      
aflagde Reignskaber tilspurte hand Meenige Almue: om dennem       
iche er Vitterlig at Haldor Olsen, som paa 1732 Aars Sommer       
Ting, for begangne horeries Synd med Kari Olsdatter, er tildømt 
at staae i Gabe-Stochen 3de Søndage, har udstaaet dend ham i 
dømte Straf. Hvorpaa Almuen svarede: at de 3de Søndage har seet 
ham at staae i Gabe Stochen ved Lendvig Kierche. 
 
 
Videre var ei ved Retten at bestille. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kilde: Senjen Sorenskriveri Justitsprotokol No. 3, 1731-1741, 
       side 89 a - 91 b. 
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Her indføris de paa Høste Tingene Publicerede Skiøder og Pante 
brev, saavelsom Monsr. Nicolaus Raskis Lyste Penge Mangel udi den 
hands formeente Odels Løsnings Ret til dend Gaard Huusebye i Qvæ-
fiorden, it efter andet Lyder som følger: 
 

No. 1. C6tus. 
Een Halv Rixdr. 

1734 
 
Kiendis ieg Underskrevne Else Elisabeth Riiber og hermed for alle 
Vitterlig giør: at ieg haver Solt og afhændet til deris Kong. 
Majts. Foeged Edle Andreas Tønder, min Søster Lod udi det mig 
tilhørende Jorde Gods beliggende udi Senniens Fogderie, som mig 
og min Søster Anne Catrine Riiber, som Rette Arvinger er 
tilfalden efter Voris Sal. Fader, afg. Hendrich Riiber, Nembl. 
Strømmen udi Bergs Tingstæd skylder 1 Vog Fiskis Landskyld, med 
Bøxsel og Arbeidspenge. Roervig i Qvæfiords Tingstæd skylder it 
punds Landskyld, hvilke begge Pladser nu er Øde. Udi Bæstebostad 
halv anden Vogs Landskyld, hvortil Hr. Cammer Raad Høyer er 
bøxsel Raadig, som Eier 2 Vogr. i samme Jord. Udi Lille Skoug i 
Astafiords Tingstæd Tolv Marchers Landskyld uden Bøxsel og udi 
Giisunds Tingstæd dend Jord Viigen som skylder et pund Fiskis 
Landskyld med Bøxsel og Arbeidspenge, som er tilsammen 3 Vogr. og 
1 pd. Udi hvilket Jorde Gods mig er tilhørende dend halve deel og 
bemelte min Søster dend Anden halve deel, og som ieg Else 
Elisabeth Ribber er kommen i Venlig Accord med foremelte Foeged 
Tønder om min Andeel i samme Jorder. Saa haver hand mig og efter 
Voris sluttede Kiøb, den Minste med Meste Skilling derfor betalt, 
Saa at ieg da efter denne dag, ingen meere Lod eller Ret mig til 
samme Jordeparter tilegner. Men hermed udi Kraft af dette mit 
Skiøde Selger og afhænder fra mig og mine Arvinger til Velbemte. 
Kong. Foeged Tønder og hans Arvinger samme min Andeel udi bete. 3 
Vogr. 1 pd. Fiskis Skyld, med alle de Lotter og Lunder der under 
tilligger og tilligget haver, være sig hvad Nafn det have Kand, 
Ligesom min Sl. Fader det af Frue Irgens af Vestervig Kiøbt 
haver, og skulde det mod forhaabning hænde sig at samme min 
Andeel Jorde Gods skulle paa nogen maade af nogen Anden blive 
bemeldte Sr. Tønder ved Lov og dom fra Vunden, da forpligter ieg 
mig til at Erstatte ham det igien Skadisløs. 
 
Til bekreftelse haver ieg dette med min egen haand underskrevet, 
og som samme giorde Kiøb, er med min Kiere Mosters Mand Sr. Fab-
ricius, deris Kong. Majts. Ober Told betient i Fosund, hos Con-
sens og udi hands Nærværelse sluttet, Saa begieris af mig, hand 
derfor til Vitterlighed som Formynder med mig her underskriver og 
Forseigler. 
 
Fosund d. 12te Aug. 1734.                             E.E. Riiber 
Efter forlangende skeer dette til Vitterlighed       R. Fabricius 
 
Kilde: Senjen Sorenskriveri Justitsprotokol No. 3, 1731-1741, 
       side 102 a - 102 b. 
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Anno 1735 d. 12te Juli blev efter foregaaende Andordning holdet 
Almindelig Sommer Ting paa Vang med Baltestad og Giisunds Ting-
lauvs Almue, hvor da Retten Presideredis af Kong. Majts. Foeged 
Sr. Andreas Tønder og administreret af Sorenskriver Kiergaard, 
sampt betient af efterskrevne Lauv Rettis mænd: Isach Knudsen 
Kolding paa Leichnes, Rasmus Rasmusen, ibm., Niels Olsen, Boch-
skind, Ole Christophersen, Sandvigen, for Christopher 
Christophersen, Findsnes, Tarald Joensen, Grøniord, Ambrosius 
Joensen, Øyiord, Petter Larsen, Nord-Strømmen, og Tosten Joensen, 
Strømmen. 
 
 
Retten blev da først Satt, og Over een hver Lyst Ting Freed. Der-
nest blev alle de paa foregaaende Sommer Tinge Publicerede Kong. 
Allernaadigste Andordninger og Andre Høy Øvrigheds forandstalt-
ninger her for Retten Lydelig Oplæste.  
 
 
Dernest Lod Ole Erichsen oplæse sin Bøxsel Seddel udgiven af Fog-
den Sr. Tønder denne dags dato, paa 1 pd. Fiskis Landskyld udi 
Kongens Jord Ytter Løchhelle som hands Fader Erich Pedersen for 
ham har Oplat. Bøxselen er betalt og til Tugt Huuset 12 sk. 
 
Ole Karlsen Lod òg Oplæse sin Bøxsel Seddel udgiven af Fogden Sr. 
Tønder denne dags dato, paa 1 pd. Fiskis Landskyld udi bemte. 
Jord Ytter Løchhelle som hands Sviger Fader Erich Pedersen for 
ham har oplat. Bøxselen er betalt og til Tugt Huset 12 sk.  
 
 

Saa blev òg foretaget: 
 
Det paa Sidst. Høste Ting Opsatte forhør andg. Arne Haldvorsens 
bortkomne Forster Søn nafnlig Christopher, hvorom paa nest fore-
gaaende fol. 89, 90 og 91 er indført, blev nu igien foretaget. 
Arne Halvorsen møtte iche, ei heller hands Huustrue Maren Christ-
ensdatter. Og som Bunde Lensmanden for meedelst paafaldne Svaghed 
iche kunde komme til Tings, havis nu ingen underretning hvad ent-
en de ere indstefnte eller iche. Fogden frembød da for Retten 
Arne Halvorsens forige Tieniste Pige Giertrud Hendrichsdatter, 
til forhørs afleggelse og begiereds at hun af Retten om denne Sag 
maa Vorde examineret, til hvilken ende hand og Bunde Lensmanden i 
Astafiorden hvor hun sig nu opholder, her til dette Ting har Lad-
et hende indkalde hvopaa hun da af Retten blev frem kaldet og 
tilholt at udsiige sin Sandhed, hvad hende om denne bortkomne 
drengs dødsfald er Vitterlig. 
 
Derpaa fremstod hun, neml. Giertrud Hendrichsdatter, som paa Ret-
tens tilspørsel svarede, at hun er i sit 17tende Aar og at hun 
endnu iche har gaaet til Guds bord, hvorfore hun iche heller 
denne gang til Eedlig forklaring kunde Andtagis, sær saasom hun 
udi sin S. heds Sag gandske Liidet er Oplyst, blev derpaa af Ret-
ten formaaet nu saaleedis at siige sin Sandhed, som hun det i 
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fremtiden om fornødigis med Eed kand bekrefte. Derpaa forklarede 
hun, At nogle dage og efter hendis Meening Onsdagen før Nyt Aars 
dag 1734, stoed hun og dend nu bortkomne Arne Haldvorsen, Øyfi-
ordens, Foster Sønd Christopher, noget tiilig og før dag, op om 
Morgenen af sit Natte Leie, som de hafde i een Gamme, og da de 
begge baade Frisk og Sund være Opstandne, gich de tilliige ind i 
Stuen, hvor deres Huus bonde Arne Haldvorsen og hands Kone Laae, 
som enda iche vare Opstandne. Da hun var indkommen, tente hun Lys 
op og satte sig ved sit Huus Arbeide, men drengen brugte børne 
Leeg og Løstighed med hende. Da Arne Haldvorsen blev det vàr, 
talte hand til ham, og saae hun da at drengen Loe ad ham, hvorpaa 
Arne Haldvorsen sagde til ham, din forbandede hund, Liige saa got 
du sidder og Leer ad mig, saa kand du tage din boeg og Læse udi, 
derpaa gich da drengen hen og toeg sin boeg som hos Huusbonde 
eller Foster Fader Lærde ham at Læse udi, og da hand hafde taget 
boegen, toeg Arne ham i Armen med Vreed hue og droeg ham til Sen-
gen til sig, og gav ham et slag eller toe med haanden over Armen. 
Da hand hafde Viist ham nogle Bog-Staver i dend Lechse som hand 
hannem hafde foresat, Lod hand drengen gaae fra sig og hand lagde 
sig til at Saave igien, men drengen blev staaende ved Bord Enden 
og Læste. Da hand hafde staaet ved Bordet een stund og Læst, og 
Huusbonden var falden i Søvn, gich drengen ud fra hende af Stuen, 
og kom aldrig meere ind igien.  
 
Retten tilspurte hende da om hand enten Gich Grædende ud eller om 
hand Græd da hands Huusbonde eller Foster Fader slog ham, hvorpaa 
hun svarede, at hand hverken Klagde sig for de hug hand fich, ei 
heller Græd hand. Da nu hendis Huusbonde Arne Haldvorsen 
opvogende, spurte hand efter drengen, og gav hun ham da til Svar 
at hand var udgaaet, hvorpaa Arne Reiste sig i Sengen og Klædde 
sig i sine Klæder og stoed op, da hand kom frem paa Gulvet sagde 
hand, skal ieg troe at hand er gaaen hen igien og Lagt siig, men 
Vidnet siiger at hun svarede ham at hun iche troede det, men 
meente at hand ellers var udgaaen, hvorpaa Arne sagde: "Ieg skal 
dog gaae ud for at see hvor hand tog Veien", og gich der paa ud. 
Da hand hafde værit ude een Liiden stund, kom hand ind igien og 
sagde: "Gud bedre mig, ieg finder ham iche", bad saa hende gaae 
ud og see efter ham i det Huus hvor de Laae, det hun saa giorde, 
men fant ham iche. Da hun kom ind igien med dend beskeeden, gich 
hun hendis Huusbonde og Mad Moder ud med tent Lys og Litte efter 
ham, baade før dag og siiden det var bleeven Lyst, men de fant 
ham iche. Hun hørde at hendis Huus Bonde Arne Haldvorsen sagde at 
hand saa Vei efter ham til Søes, men da hun og Mad Moderen kom og 
skulde see Veien, kunde de intet see dertil saasom det hafde Sne-
ed noget Liidet. Viidere sagde hun at de alle sammen lette efter 
drengen, baade dend dag og dagen der efter, saa vel paa Søen som 
paa Landet, men fant ham iche, hvorfor hun hørte og saae at baade 
Huus Bonden og Mad Moderen var meget bedrøved og Sorrig fuld og 
at de hiertelig Græd over hands bortkomst.  
 
Dend 3die dag som var Ny Aars dag Leete de òg efter ham da det 
var bleven dagen, men de fant ham iche, hvorfore da Arne Hald-
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vorsen og de andre gich ind i Stuen og hand Læste Forklaringen af 
Postillen for dem. Da hand hafde Læst, hørte de Fuglene skriige 
ude paa Marchen, hvorfore hand saavel som hands Kone og deris 
Lille Søn gich ud for at see hvad det betyde. Da de Liidet hafde 
værit ude, kom barnet ind og sagde at de hafver fundet ham, og 
gich da Vidnet saavelsom Arne Halvorsens Vær Moder ud for at see 
ham. Da de kom ud, Viiste barnet dem hvor de hafde fundet dreng-
en, som hun sagde var paa Sneen it Liidet Støche fra Søebredden 
imellem een Skiaa ved Søen og Nøstet. Hun saae da at hand i An-
sictet var meget beskadiget af Fugl som hafde æt begge hands Kin-
der op, de Klæder drengen hafde paa sig, sagde hun var gandske 
Vaad, men om hand hafde værit i Søen eller det var af Sneen Viste 
hun iche. Da de nu hafde fundet ham, tog Arne Halvorsen ham og 
bar ham ind i Gammen hvor drengen pleiede at Liigge, og Klædde 
ham af og Lagde ham i Sengen. De saa alle sammen efter om drengen 
hafde nogen skade paa sit Legeme og om hand enten var blaa eller 
blodig, men de fant intet dertil. Dog sagde hun at Legemet var 
Vaat over alt, men var gandske ufrøsen og mygt. Videre hafde hun 
iche om drengens bortkomst at udsiige.  
 
Retten tilspurte hende først om Arne Haldvorsen var meget und med 
dette sit Foster barn og om hand daglig tracterede ham med hug og 
slag. Hvorpaa hun svarede at i dend tid hun var i Arnes thieniste 
saae hun iche at drengen fich andre hug, end saa vit som skiche-
ligt kunde være, og det iche for andet end naar hand skulde Læse, 
saasom hand dertil var noget traadsig. Dernest om hun Viste hvor 
gammel drengen var, svarede at hun det iche Viste, men meente at 
hand var ungefehr een 9 eller 10 Aar gammel. Om drengen Leed 
nogen Nød enten i Mad eller Klæder. Hun svarede: at hand slet 
ingen Nød Leed derfor men fich begge deele til Nødtørftighed. Om 
hun kunde formerche hvor der var Aarsage til drengens bortkomst 
eller om hende er Vitterligt at nogen har tagit ham af dage. 
Hvorpaa hun svarede: At hun slet iche fornam nogen At give Aar-
sage til drengens død, ei heller kand hun siige at nogen har 
taget ham af dage. Videre hafde Retten hende ei at tilspørge.  
 
Fogden Proponerede: At hand endnu iche har faaet dend besictelsis 
Forretning beskreven som skeede over drengens døde Legeme, hvor-
fore der endnu faar at beroe med forhørets slutning, saavel dets 
formeedelst, som fordi at Arne Haldvorsens Huustrues Vidnis byrd 
ei endnu er bleven forhørt.  
 
 

Herom afsagt: 
 
Efter Fogdens Forlangende beroer med Forhøret til neste Ting, til 
hvilken tid Arne Halvorsen bør at indkaldis til dette Vidnisbyrds 
andførelse. 
 
 
Kierchernis Tiende Forpagter Mathias Reimers, hafde til dette 
Ting Ladet veed Skriftlig Stefning af dato Røchenes d. 5te May 
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1735, Ladet indstefne Tronhiems borgeren Helmer Buskmand, for 
hand udi afvigte Aar skal med sin Jægt have udskibet een deel 
Fisk uden nogen tiendis Erleggelse til Kiercherne. Og derom at 
andføre hvad Reimers imod ham paa Kierchernis Veigne kand have at 
fremføre med Videre, alt til een Louvmessig dombs Erholdelse. 
Stefningen var af Buskmand paateignet at være ham forkynt, og 
skal i agten indføris.  
 
Dend indstefnte Helmer Buskmand møtte iche, men hands Huustrue 
Maren Mathiasdatter Halch møtte og sagde: At hun saavelsom hendis 
Mand iche Veed Rettere end at de to har givet Tiende af ald dend 
Fisk som de sig her i Fogderiet har tilforhandlet af dend her i 
Fogderiet Auflede Fisk. Hvorom hun først fremlagde dend hende af 
Hr. Niels Mortensen Verøe givne Notitie Seddel som udviiser at 
der af hendis Søn Ole Eliasen udi hands Meenighed er bekommet af 
Hr. Niels selv 38 W. af hands Meenigheder 157 Wogr. 2 pd. 18 
mrk., og udi Raae Fisk 42 Wogr., hvor af Hr. Niels Mortensen 
tilstaar at have Oppebaaret Tienden. Af dend øfrige Fisk som de 
sig her i Fogderiet tilforhandlet haver, har de da Bunde 
Lensmanden, som Sædvanlig pleier at giøres, var hos Jækten ved 
indskibningen for at annamme Tienden. Leveret in Alles til ham 
udi tiende paa alle 3de parter, 6 Vogr. rund Fisk og 4re Vogr. 
Roedskier. Hvorom hun og fremlagde Bunde Lensmandens hende derfor 
ved Indskibningen givne qvitering. Meere Fisk sagde hun ei at 
have her i Fogderiet bekommet, uden hvis bønderne for hende har 
berettet at være for tiendet i Findmarken. Kand altsaa iche finde 
sig i hvad det er for Fisk som Reimers udi sit Stefnemaal 
beskylder hendis Mand for at have udført uden Tiendis Erleggelse, 
med formeening at efterdi Reimers i sit Stefnemaal har beskylt 
hendis Mand, hand da samme bør beviise.     
 
Monsr. Reimerses Fulmægtig Tiener, Laurs Koefoed, møtte paa sin 
Principal Veigne og sagde: At det uden tvil er Helmer Buskmand 
bekient: at hand efter Forordningen burde have Varslet hannem 
eller hands dertil beskichede Fuldmægtig Rasmus Rasmusen, Hem-
mingsiord, til at være Nærværende ved indskibningen førinden hand 
noget udi sin Jægt maatte indskibe, og som det iche er skeed, saa 
paastod hand at Buskmand maatte Vorde tilfunden saaleedis at af-
legge Tiende for det da udskibede som hand med Eed Vil og kand 
bekrefte. Maren Mathiasdatter hertil svarede: At det aldrig har 
værit hendis Mand Vitterlig at Rasmus Hemmingsiord var beskichet 
at være Fuldmægtig paa Reimersis Veigne ved deris Jægtes indskib-
ningen. Thi hafde hun det Vist da kunde det have været een Let 
Sag for dem at giøre ham bud derom, men at skiche Folch og baad 
saa Lang een Vei Sør efter til Reimers selv, var for dem til alt 
for stoer møye, tilmed saa meente saavel hendis Mand som hun at 
naar Bunde Lensmanden da som tilforne, var nærværende Ved ind-
skibningen, hand da hafde myndighed da som før at Oppeberge alle 
parters Tiende og dennem at deele. Formodede altsaa at hendis 
Mand for dend af ham fordrende Eeds afleggelse Vorder befriet.  
 
Koefoed hertil svarede: At hands Principal har ind berettet ham:  
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at hand har tilskrevet Helmer Buskmand og tilkiendegivet ham at 
hand hafde beskichet Rasmus Hemmingsiord til sin Fuldmægtig, men 
efterdi Madme. Buskmands nu fragaar ei derom af Reimers at være 
tilmeldet, saa begierede hand at Sagen maatte Vorde Opsat indtil 
Helmer Buskmand kunde Vorde indkaldet selv i egen persohn at møde 
for Retten, da hand Videre agter at fremføre hvis hand til Sagens 
Oplysning kand førnøden eragte. 
 
 

Herom blev da saaleedis Afsagt: 
 
Dend begierte Opsettelse bevilgis Monsr. Reimersis Fulmægtig, og 
haver hand Ved Lovlig Kald og Varsel Helmer Buskmand at indkalde, 
sampt med sig i rette at fremføre hvis hand til sin Dags Oplys-
ning fornøden kand Eragte, da hannem og skal Veederfares hvis Ret 
er. 
 
 
Til Rettens betiening tilstunde Høste Ting, blev efterskrevne 
danne Mænd Opnefnt, neml. Christopher Joensen, Øyiord, Hans Stør-
chersøn, Tømmervig, Joen Kieldsøn, Store Løchhelle, Iver Larsøn, 
Find Løchhelle, Niels Svendsøn, Giiøen, Just Hansøn, Lysnes, Dan-
iel Rasmusøn, Jernslet, og Peder Olsøn, Gavl. Hvilke 8te Mænd af 
Retten blev andbefallet at indfinde sig paa Steegen til Lauv Ret-
tis Eeds afleggelse inden Nestkommende Høste Ting. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kilde: Senjen Sorenskriveri Justitsprotokol No. 3, 1731-1741, 
       side 115 a - 118 b. 
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De på dette ting oppleste forordninger og bekjentgjørelser, jfr.             
tinghandlingens 2. avsnitt. 
 
 
 
 

 
Dernest blev Publiceret: 

 
1.  Deris Kong. Majts. Allernaadigste Forordning om Sabbathens og      

andre Hellige dagis tilbørlige Hellig Holdelse og dend hid 
indtil derved foreløbne Misbrugs afskaffelse. Dat. Fride-
richsberg Slot d. 12te Marti 1733. 

2.  deris Kong. Majts. Allernaadigste Rescript til Biscoperne 
ang. druchenskab og Fylderies afskaffelse. Dat. 3de Decbr. 
1734. Liigesaa og af samme dato til Hr. Etatz Raad og Ampt-
mand Skielderup. 

3.  Forordning anlangende Kiercherne i Norge. Dat. 13de Aug. 
1734. 

4de.Placat anlangende at Vedkommende Præster og Kierche Eiere 
skal udreede og betale hvis de til Universitetit er skyldige,      
saa òg i rette tide at erlegge dend paabudne Studi Skat og 
Cathedralicum saafremt de iche derfore Ville Liide Exsecu-
tion. Dat. 28de Januari 1735. 

5.  Patent om Høyeste Rett i Danmarch for Aar 1735. Dat. 8de 
Octbr. 1734. 

6.  een Kong. Rescript til Hr. Etatz Raad og Amptmand Schelderup 
andlangende de 4 sk. som endnu, for uden de forhen betalte 2 
sk., af hver Mand til Lauv Tings Huusets Opbygelse skal beta-
lis. Dat. 17de Decbr. 1734. 

7.  een Kong. Allernaadigste Placat andgaaende Toldens Forhøyelse      
paa Top og andet Rafineret Sucher, sampt Sirupper som fra  
fremmede Stæder til begge Riigerne indføris. Dat. 25de April 
1735. 

8. deris Excellence Hr. Statholder Rantzous Skrivelse til Hr. 
Etatz-Raad og Amptmand Schelderup, andgaaende Skougernis be-
sictelse og at Fogderne og Sorenskr. derom skal indgive deris 
Forteignelse. Dat. K.hafn d. 18de Decbr. 1734. 

9. Hands Excellence Hr. Stiftbefalingsmand Benzons Skrivelse til 
Hr. Etatz-Raad og Amptmand Schelderup ang. een deel penge som 
de Hrer. Directeurer for det Norske Kriigs Hospital paaRente 
agter at udsette, og paa hvad Condition. Dateret Tronhiemb d.      
4de Januari 1735. 

10. Hr. Etatz Raads og Amptmand Schelderups Skrivelse til Fogden 
Sr. Tønder, hvorleedis at borgemester og Politie Mester Claus 
Fasting, har til leveret ham, at hand vilde lade for Almuen 
bekientgiøre at de til Kiøb-Stæderne maa frembringe saadanne 
Tran Tønder som maa og skal holde 120 Potter, saa òg at de  
maa fremsende goed og forsvarlig Rogn, saafremt de iche vil 
Vente Confiscation og anden Vilkaarlig Straf, samme er dat. 
24de Febr. 1735.  
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11. Saa blev òg Capituls Taxten for afvigte Aar 1734 Oplæst, 

samme er Sat af Hr. Stiftbefalingsmand Benzon. 
 
 
1.  Deris Kong. Majts. Allernaadigste Skatte Forordning for inde-

værende Aar 1735. Dateret Friderichsberg d. 26de Novbr. 1734. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kilde: Senjen Sorenskriveri Justitsprotokol No. 3, 1731-1741,  

   side 108 a - 108 b, 110 a. 
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Anno 1735 d. 20de Octbr., blev efter foregaaende berammelse hold-
et Almindelig Høste Ting paa Vang med Baltestad og Giisunds Ting-
lauvs Almue. Hvor da Retten Presideredes af Kong. Majts. Foeged 
Sr. Andreas Tønder og administreret af Kong. Majts. Sorenskriver 
Jørgen Kiergaard med efterskrevne Lauv Rettis mænd: Just Hansen, 
Lysnes, Daniel Rasmusen, Jernslet, Iver Larsen, Find-Løchhelle, 
Joen Kieldsen, Store Løchhelle, Niels Svendsen, Giiøen, Hans  
Størchersen, Tømmervig, Christopher Joensen, Øyiord, og Peder 
Olsen, Gauvl. 
 
 
Retten blev da først satt og over een hver Lyst Ting Freed. 
 
 
Ved Retten var ei andet at bestille end at Fogden var efterskrev-
ne Tings Vidner begierende. 
 
 1.  Om Fogden dette Aar har Ladet sig af Kongens Jorders Opsidde-

re betale nogen Arbeidspenger. Hvorpaa de samptlig svarede 
Nei. 

 2.  Om her i Tinglauvet er falden enten Forbrut Odels eller Arve-
løst Gods, Hoved eller Bois Lods Forbrydelse, Volds Mulcter, 
Siette og Tiende penge for uden Rigs førte Midler, Sexti Lod 
Sølvs bøder, Forlovs penge eller andet dislige. Hvorpaa Almu-
en svarede Nei. 

 3. Om her i Tinglauvet dette Aar er falden enten Slagsmaals     
eller Skieldsmaals bøder. Almuen svarede Nei. 

 4. Om her er Optagen nogen Ny Rydnings Pladser at Legge for 
Landskyld. Almuen svarede Nei. 

 5. Om her er Engbund, Field eller Engesletter, hvoraf noget be-
talis bør. Almuen svarede Nei. 

 6. Om her er Sauger eller qverner at skatte af. Almuen svarede       
Nei. 

 7. Om her er funden enten Vrag eller driv Hval. Almuen svarede   
at intet af det omspurte her i Tinglauvet dette Aar funden     
er. 

 8. Om hvor mange af Kongens Jorder her i Tinglauvet dette Aar        
bort-bøxlede er. Almuen svarede: At paa Sommer Tinget Lod Ole      
Erichsen og Ole Karlsen Oplæse deris Bøxsel Sedler, hver paa  
1 pd. Fiskis Landskyld udi Kongens Jord ytter Løchhelle, som      
Erich Pedersen for dem har Oplat; Fleere af Kongens Jorder er      
iche dette Aar bort bøxlet.  

 9. Postbønderne Anders Arensen, Teinskier, Ole Larsen, ibm., 
Christopher Christophersen, Findsnes, Ole Ediesen og Ole     
Christophersen, Sandvigen, bleve tilspurte om iche Fogden har      
betalt eenhver af dem for Postens Førsel dette Aar 3 mrk. 
danske. Hvortil de svarede ia og tachede for betalning. 

10. Bunde Lensmanden blev tilspurt om hand siiden dette Aars     
Leedingsberg Ting har Oppebaaret nogen Field Finne skatt og   
af hvem. Hvortil hand svarede at Thomis Amundsen Lap har 
leveret 3 mrk. og ingen andre. 

11. Om hvor mange Reiser dette Tinglauvs bøyde fahr dette Aar     
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giort haver og hvor hen, saa og hvor mange borger Jægter her  
er i Tinglauvet og naar de her fra afseiglede. Almuen 
svarede: At Fogdens Mindste Jægt Seiglede til Bergen første 
Stefne med Almuens Fisk og Vahre, og de begge Sidste Stevne. 
Tronhiembs borgerne Ole Hansen Giever og Helmer Buskmand 
Seiglede herfra Landet til Tronhiemb med deris Jægter ved     
sidstleeden Michaeli tider. 

12. Om nogen af de her i Tinglauvet om Sommeren Trafiqverende     
Tronhiembs borgere, dette Aar her Over Vintrer. Hvortil de        
svarede: at de begge ovenmelte herfra med deris Familier til      
Tronhiemb ere afseiglede. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kilde: Senjen Sorenskriveri Justitsprotokoll No. 3, 1731-1741, 
       side 118 b - 119 a. 
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Anno 1735 d. 8de Decbr. blev efter Kong. Majts. Foeged Sr. Andre-
as Tønders Forlangende og efter foregaaende Advarsel, holdet et 
Extra Ting paa Vang i Baltestad og Giisunds Tinglauv, hvor da 
Retten Presideredes af Kong. Majts. Foeged Sr. Tønder, og betient 
af Sorenskriver Kiergaard med efterskrevne Lauv Rettis Mænd: Just 
Hansen, Lysnes, Daniel Rasmusen, Jernslet, Iver Larsen, Find 
Løchhelle, Joen Kieldsen, Store Løchhelle, Niels Svendsen, Gii-
øen, Hans Størchersen, Tømmervig, Christopher Joensen, Øyiord, og 
Peder Olsen, Gauvl.  
 
Retten blev da først Sat og over eenhver Lyst Ting Freed.  
 
 
Til dette Ting hafde Kong. Majts. Foeged, bemte. Sr. Tønder, lad-
et indstefne Mogens Mortensen, Røssevog, Eedlig inden Retten at 
forklare: om hand iche af Daniel Olsen, Holm, har annammet nogle 
breve som skulde til Fogden, naar og hvad tid, og til hvem hand 
dem leveret haver. Saa er òg Rasmus Rasmusen, Hemmingsiord, ind-
kaldet Ligesaa med Eed at forklare om iche samme breve har Været 
udi hands hænder, naar de ham er bleven tilleveret, hvor længe de 
hos ham ligget haver, og til hvem hand dem har fra sig leveret, 
med hvis Videre een hver af dem inden Retten kand Vorde tilspurt 
om, alt til et Tings Vidnes Erholdelse. 
 
Begge de indstefnte møtte og Veedtog Varselen, derpaa fremstod 
Mogens Mortensen, Røssevog, og med Eed og Opragte Fingre forklar-
ede: At Søndagen efter sidst. Olai Var hand Veed Hafnens Kierche 
paa Dyrøen, hvor ham af Daniel Olsen, Holm, blev leveret et brev 
Paque, som bemte. Daniel sagde at være nogle breve som skulde til 
Vang andg. nogle fanger, hvilke breve bemte. Daniel befalede ham 
at levere fra sig til een Sicher Mand som dem snarest til Fogden 
kunde befordre. Da hand hafde faaet brevene fra Daniel Olsen, 
gich hand strax til Kierchen, hvor hand da i Kierche dørren møtte 
Rasmus Rasmusen, Hemmingsiord, som hand strax Leverede brev Paqu-
en med disse Ord: "Her er nogle brev. Vil I Være saa goed og tage 
imod dem", hvorpaa Rasmus spurte ham: "Hvor skal de hen". Derpaa 
Vidnet svarede ham: "De skal til Vang og Lyder om nogle Fanger", 
hvorpaa da Rasmus toeg dem fra ham og stach dem i sin Lomme og 
svarede ham nu. Videre talte hand iche med ham derom. 
 
Rasmus Rasmusen, Hemingsiord, fremstod òg for Retten og under af-
lagde Eed forklarede: At dend af Mogens Mortensen ommelte Søndag 
var hand veed Hafnens Kierche paa Dyrøen, og gich til Guds Bord, 
og da hand før Prædichen hafde værit til Skrifte, Vilde hand gaae 
ud af Kierchen, hvor hand i Kierche dørren møtte Mogens 
Mortensen, Røssevog, som hafde et brev Paque i haanden, dend hand 
bad ham Være saa goed og Annamme. Hvorpaa hand da spurte Mogens 
hvor brevene skulde hen, og fich derpaa af ham til svar/: det 
hand iche Rettere kand Erindre at brevene skulde enten til Vang 
eller Tromsen, men Mindis iche at Mogens Næfnte at de Var om 
Fanger. Hvorpaa hand da tog brev Paquen fra ham, og stach dend i 
sin 
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Trøye Lomme, gich saa strax ind i Kierchen igien og efter at Guds 
Tienistis forretning var til Ende og hand kom til sin baad veed 
Søen, Klæde hand bemte. fin Kierke Trøye af sig og lagde dend i 
een Kiiste, og kom saa iche meere Paquen i hue, førend hand i 
Høst agtede sig til Guds bord igien og da hand tog bemte. sin 
Kierche Trøye, fant hand bemte. brev Paque Liggende i Lommen. Da 
hand først Erindrede sig hvor hand dend hafde faaet, hvorpaa hand 
da strax drog fra sit hiem med dend og skichede dend fra sig til 
Fogden dend 23de Søndag efter Trinitatis, da Fogden enda var i 
sine Høste Ting Reiser, saa hand har haft dend i sit hiemme fra 
dend 8de Søndag efter Trinitatis indtil bemte. 23de Søndag der 
efter. Hand beklagede sig for Retten at hand af Glemsomhed ei har 
kundet før dend tid Erindret sig det aller mindste om samme bre-
ve, og sagde at hand iche af forset har ladet dem hos sig blive 
beliggende, bad altsaa at hands forseelse herudi uden ei efter 
fortieneste maatte ham tilreignes.  
 
Fogden var herom et Tings Vidne begierende. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kilde: Senjen Sorenskriveri Justitsprotokoll No. 3, 1731-1741, 
       side 136 a - 138 b. 
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Anno 1736 d. 21de Juli blev efter foregaaende Andordning holdet 
Almindelig Sommer Ting paa Vang med Baltestad og Giisunds Ting-
lauvs Almue. Hvor da Retten Presideredes af Kong. Majts. Foged 
Sr. Andreas Tønder og betientis af Sorenskriveren Jørgen Kier-
gaard med efterskrevne Lauv Rettis mænd, neml. Just Hansen, 
Lysnes, Daniel Rasmusen, Jernslet, Iver Larsen, Find-Løchhelle, 
Joen Kieldsen, Store Løch-helle, Niels Svendsen, Giiøen, Hans 
Størchersen, Tømmervig, Christopher Joensen, Øyiord, og Peder 
Olsen, Gauvl.  
 
 
Retten blev da først Satt og over een hver Lyst Ting Freed. 
 
 
Dernest blev de paa foregaaende Tinge Oplæste og paa Torskens 
Vaar og Sommer Tinge, saavelsom paa Fuskevogs Ting Registerede 
Kong. Allernaadigste Forordninger og andre Høy Øfrigheds forand-
stalninger og Ordris, her for Retten Lydelig Oplæste. 
 
 
Høyædle og Velbaarne Hr. Justitz Raad og Lauvmand Bredal lod Op-
læse et Skiøde brev udgiven af borgeren Sr. Søfren Jensen Eschen 
under dato Tranøen d. 17de Octbr. 1733, hvor ved hand Skiøder 
hannem det borger Leie Løchhelle Kaldet. Samme Skiøde skal her-
efter Ordlydende Vorde indført paa nestfølgende fol. 159.  
 
Da dette Skiøde var Oplæst begierede Fogden at denne hands Ind-
siigelse maatte Vorde indført: Da ieg til Senniens Fogderies be-
tiening andkom 1710 og fant de forfaldne og Need Raadne Huuser 
paa Kongens Grund Løchhelle at være Øde, som da var gandske Spo-
leret og udtaget Vinduer og Dører, Tag og Gulv, saa intet Var 
tilbage andet end de bort Raadne Vegge, og hafde da ingen efter-
retning om hvem samme Huuser tilhørte førend 1723, da ieg paa min 
Bergens Retour Reise kom til Kind havnen, og Søren Jensen i Grøn-
øen da og Laee der med sin Jægt, og ieg da efter de beretninger 
ieg hafde haft i Sennien imidlertid, om at samme Huuse og Leie 
hafde af ham tilforne Væred brugt og beseigledt, men hvor lenge 
før min betienings tid Veed ieg iche, og giorde ieg samme tid 
andfordring hos ham om dend Resterende Grundfrelse af samme Need 
Raadne og forfaldne Huus Vegge. Men blev mig af ham da givet Gi-
ensvar: at som hand Vel hafde hørt af hands Svoger, nu Sal. Moses 
Povelsen, som hafde sit borger Leie i Vestnes Kløven, een halv 
Miil fra Løchhelle, at Huusene Var gandske Spoleret og Ruineret 
og hand derfor ingen Grund Frelse Vilde betale, gav hand mig sam-
me Huus Vegge, om ieg kunde bruge mig dem til nogen nøtte, saa 
ieg Veed iche hvorleedis dend Goede Mand nu kand have udstæd Ski-
øde afvigte Aar in Octbr. til Velbr. Hr. Justitz-Raad Bredal paa 
det hand for 11 Aar siiden til mig Mundtlig har Overdraget. 
 
Vessel Rosenfelt Lod Oplæse sin Bøxsel Seddel udgiven af Madme.  
Anne Elschen, Sl. Hr. Bonsachs, og hendis Lauv Værge Hr. Lorentz 
Burchart, d. 4de Juli 1736 paa dend Jord Skougnes, som skylder 4 
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pd. Fiskis Landskyld som Sl. Hemming Nielsen er fradød. Bøxselen 
og Støvle Huuden er betalt efter Loven og til Tugt Huuset 16 sk. 
danske. 
 
Edies Ediesen Lod Oplæse sin Bøxsel Seddel udgiven af Madme. Sl. 
Bonsachs, d. 29de Octbr. 1735, paa 18 mrkr. Fiskis Landskyld udi 
Gaarden Schougen, som Joen Nielsen for ham har Oplat, med de Vil-
kaar at hand skal Saae for ham 1/4 tde. Korn, og Føde for ham 3 
Kiør, 3de Gieder og 2de Soufver, hvor imod hand skal Være Edies 
behielpelig med Arbeide saa vit hand kand formaae. Bøxselen og 
Støvle Huuden er betalt efter Loven og til Tugt Huuset 8 sk. dan-
ske. 
 
Tosten Olsen Lod Oplæse sin Bøxsel Seddel udgiven af Sorenskriver 
Kiergaard, paa 2 pd. Leie udi dend Sands Kierche og Præst benifi-
cerede Jord Sletnes Kaldet, som Sl. Ole Pedersens Enche for ham 
har Oplat, imod de Vilkaar at hun saalenge hun Løster, bruger 
dend halve deel i Jorden. Bøxsel og Støvle Huud betaler hand 
efter Loven og til Tugt Huuset 8 sk. danske, samme er dateret d. 
16de Decbr. 1735. 
 
Thomes Hansen Lod Oplæse sin Bøxsel Seddel udgiven af bemte. 
Kiergaard under samme dato, paa den halve Vogs Leie udi Jorden 
Giedske i dette Tinglauv som paa nogen tid har Værit Øde og er 
Sands Kierke og Præst aller naadigst benificeret. Bøxselen er 
eftergivet, men for Støvle Huuden betaler hand een Kiendelse(?). 
 
 
Bunde Lensmanden Jacob Hansen Kienapel hafde til dette Ting Ladet 
indstefne een ung dreng Ved Nafn Baro Persen og et Qvinde Menn-
iske Nafnlig Christense Andersdatter, som tvende gange forhen 
skal have Auflet udi hoer og nu tredie gang er besvangret af 
bemte. Baro Pedersen, begge dom at Liide efter Loven og Forord-
ningen. De indstefnte møtte begge og Veedtog Varselen og sagde 
Qvind Folchet Christense Andersdatter: At hun iche Veed af anden 
Fader til det Foster som hun nu Reeder til Barsel med, end bemte. 
Baroe Pedersen som staar hos hende for Retten. Baroe Pedersen 
kunde iche Nægte denne hendis beskyldning, men tilstod det for 
Retten at hand er hendis barne Fader. Retten tilspurte hende da 
om hun tilforne har Auflet udi hoer og hvor mange Gange. Hvorpaa 
hun svarede: At hun tvende Gange tilforne har Auflet udi hoer og 
Føed Levende børn til Verden og det udi Tranøe Meenighed, hvilken 
hendis udsiigende een deel af Almuen og bevidnede. Hun bad om Na-
ade og iche om Retten. Fogden paa Justitiens Veigne, paastod dom 
i Sagen til afstraffelse efter Loven og Forordningen.  
 
 

Herom blev da saaleedis Dømbt og Afsagt: 
 
Dend indstefnte Christense Andersdatter har selv fri Villig for 
Retten tilstaaet at hun tvende gange forhen har Auflet udi hoer 
og fød Levende børn til Verden udi Tranøe Meenighed, saa vel som 
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at hun nu tredie gang er bleven besvangret udi hoer med det Fost-
er som hun nu Reeder til barsel med, og det denne gang af dend 
indstefnte Baroe Pedersen. Hvilket hand òg inden Retten har til-
staaet. Altsaa bør hand for denne sin horeries Synd at bøde til 
deris Kong. Majts. Fiier og Tyve Lod Sølv i andleedning af Lovens 
6te Bogs 13de Capt. 1 Art., som hand udreeder og betaler inden 15 
dage efter denne dombs Lovlige Forkyndelse. Belangende Christense 
Andersdatter da som dend Kong. Allernaadigst Forordning af 25 
Novbr. 1735, befrier hende for dend Strav som Lovens 6te Bogs 13 
Capt. 9 Art. Dicterer, Saa i dend stæd i andleedning af Aller 
Høyst bemte. Forordnings bydende, hendømmis hun til Arbeide udi 
Tronhiembs Tugt og Verch Huus udi 6 Aar, hvor hun tilligemed Dom-
men skal hensendis. Saa bør de òg begge efter Aller Høyst bemte. 
Lovens 1 Art. udi 6te Bogs 13de Capitul for denne deris med hin 
anden bedreven horeries Synd, at stande Aabenbare Skrifte. 
 
 
Dend paa nestleeden Sommer Ting Opsatte og af Tiende Forpagteren 
Monsr. Mathias Reimers indstefnte Sag Contra Helmer Buskmand, an-
gaaende een deel Fisk som bemte. Helmer Buskmand udi Aaret 1734 
skal have uden Tiendis erleggelse til Kiercherne udskibet til 
Tronhiemb, hvorom paa nest foregaaende fol. 117 og 118 er ind-
ført, blev nu igien foretaget. Og hafde Forpagterens Fuldmegtig 
Monsr. Lars Koefoed til dette Ting Ladet indstefne bemte. Busk-
mand at aflegge sin Eedlig Forklaring om ald dend Fisk som hand 
udi sin Jægt indskibede 1734 ved hands afreise herfra til Tron-
hiemb, alt ifølge af deris Kong. Majts. Allernaadigste Fiske Ti-
ende Forordning, til een Lovmessig dombs erholdelse.  
 
Dend indstefnte Helmer Buskmand blev paaraabt, men møtte iche, ei 
heller nogen paa hands Veigne. Stefnings Vidnerne Jacob Hansen 
Kienapel og Rasmus Andersen, Grund Reis, af hiemblede Louvlig at 
have Stefnt Helmer Buskmand udi hands Eget paahør for denne Sag. 
Forpagterens Fuldmægtig, bemte. Koefoed, Proponerede: At hand 
hafde formeent at Buskmand skulde have honoreret hands Stefnemaal 
og selv Compareret for Retten for at belyse hvad Fisk hand udi 
sin Jegt indskibede til afførsel det Aar 1734, og hvad og hvor 
megen tiende hand til eenhver af de Tiende berettigede har Lever-
et, saa òg om hand iche hafde meere Salt Fisk udi sin Jægt end 
hvis Hr. Niels Mortensen har givet hannem Notitie Seddel for, 
item om hand iche hafde meere Fisk udi sin Jægt end hvis hands 
Huustrue inden Retten afvigte Aar giorte forklaret om. Indstill-
ede ellers Sagen til Rettens Skiøn og Kiendelse med formodning at 
nyde Processens omkostnings erstatning.  
 
 

Herom blev da saaleedis afsagt: 
 
Det er med Stefnings Vidnernis afhiembling bleven beviist at Sr. 
Helmer Buskmand lovlig er Vorden indkalden til dette Ting, for 
inden Retten Eedlig at forklare og Oplyse hvad Fisk hand udi sin 
Jægt har indskibet ved sin afreise herfra det Aar 1734, men som  
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hand nu iche enten selv møder eller Lader svare noget for sig til 
denne Sag, saa foreleggis hannem Lauvdag til neste Ting, for da 
Sagen med hvis fornøden er at Oplyse, saa skal hannem og Veder-
fahris hvis Ret er. 
 
 
Fogden Proponerede for Almuen: Om her fra dette Tinglauv nogen 
Søger Vinter Fiskerie udi Findmarken, og om enten de eller Ind-
byggerne samme steds bruger at sidde efter Haa-Kierring i Vinter 
Fiskeriets tiid, og hvor det har forbøden. Almuen svarede: at i 
dend tid de har brugt Vinter Fiskerie i Kiøllefiorden, har de 
iche brugt at sidde efter Haa Kierring, saasom indbyggerne det 
har forbøden, under dend formeening at det er dem skadelig i 
deris Vinter Fiskerie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kilde: Senjen Sorenskriveri Justitsprotokol No. 3, 1731-1741, 
       side 155 b - 158 a. 
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De på dette ting oppleste forordninger og bekjentgjørelser, jfr.             

tinghandlingens 2. avsnitt. 
 

 
 
    Dernest blev efterskrevne Kong. Forordninger og andre Høy     
Øfrigheds forandstaltninger tydelig Oplæste, saa mange som ei paa    
sidste Vaar-Ting bleve forkynte og bestaar i efterskrevne: 
 
1. Forordning andgaaende dend til Voxsende ungdoms Confirmation      

og bekreftelse udi deris daabes Naade. Dateret Fridrichsberg      
slott d. 13de Januari 1736. 

2. Forordning om Nøyere Kierche Desciplin imod Scandaleuse Syn-
der. Dateret Friderichsberg slott dend 23. Decbr. 1735. 

3. Forordning anlangende een inqvisitions Commission over det 
Sølv Tyverie, som ved Kongsberg Sølv Verch Vorder Forøvet. 
Dateret Friderichsberg d. 27de Janu. 1736. 

4. Forordning angaaende dend Oprettede General Landets Oeconomie      
og Commerce Collegium. Dateret Friderichsberg Slot d. 30te 
Decbr. 1735. 

5.  Forordning om Lovens Skrivelse imod Temere Litigantis, sampt 
    u-Retviise dommere og Procuratoris. Dateret Friderichsberg d.      

23de Decbr. 1735. 
6. Forordning andgaaende een Justitz Cassis indretning. Dateret      

Fridrichsberg d. 23de Decbr. 1735. 
7. Forordning hvorleedis med Examinibus Juridicis ved Universi-

tetet udi Kiøbenhafn til Justitiens befordring herefter skal      
forholdis. Dat. Friderichsberg slot d. 10de Febr. 1736. 

8. Forordning angaaende Jern Vercherne udi Norge, og hvad deraf 
udi Tiende skal svaris. Dat. Friderichsberg slott dend 9de 
Januari 1736. 

9. Hands Høy-Grevelig Excellence Hr. Statholder Rantzaus Skriv-
else til Amptmanden Velbaarne Hr. Etatz Raad Schielderup, 
andgaaende det Tyverie som paa Landet tager Overhaand og ei 
formeedelst uformuenhed kand Vorde afstraffet, skal herefter      
paa Almuens bekostning paagribis og Straffis, med Videre dends 
Vitløftige indhold. Dateret Christiania d. 27de Januari      
1736. 

10. Høybemelte Hands Excillencis Skrivelse til Velbemelte Hr. 
Amptmand Schielderup, andgaaende dend om Liig begravelse all-
er naadigst udgangne Forordning af 7de Novbr. 1682, dends     
overholdelse, hvorudi meldes om 4re Sorter trøchte blanquet-
ter som hand Amptmanden tilsender, hvorved tilladis mod 11 1/2 
rdrs. betalning udi Croner, 1. Liigs begravelse om Aftenen 
eller Morgenen, 2. Liigs indestaaelse over Jorden saa mange 
dage som begieris Længere end Forordningen tillader, 3.  Liig 
Kiisters Overtræchelse med Sort bai og 4de, til fleere  par 
Folchis indbydelse til Liigfølge end Veed Forordningen er 
tillat, med Videre dends indhold. Dateret Christiania d. 27de      
Januari 1736. 

11. Høybemelte Hands Excellencis Skrivelse til Velbemte. Hr. 
Amptmand Schielderup, andgaaende dend mangel her findis i 
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Landet paa suffisiante arrest Huuse til Delinqventers for    
klaring, og dend derudinden føyede andstalt med Videre dends      
indhold. Dat. Christiania d. 27de Januari 1736. 

12. Høybemelte Hands Excellencis Skrivelse til Velbemte. Hr. 
Amptmanden, andgaaende at Lensmændene her efter skal nyde paa 
Skifterne pro Salario for hver dag Sexten skilling og iche 
Videre, samme er Grundet paa hands Kong. Majts. Aller-
naadigste Rescript af 11te Novbr. 1735, og er dateret 25de 
Novbr. samme Aar udi Christiania. 

13. Høybemelte Hands Excellencis Skrivelse til Velbemte. Hr. 
Amptmanden, om Forbud paa fremmede Lotteriers Collectering. 
Dat. Volbierg d. 25de Juni 1735. 

14. Høybemte. Hands Excellencis Skrivelse til Velbemte. Hr. Amt-
manden, andgaaende at der paa adskillige Stæder i Norge stort      
misbrug skal gaae i Svang med Liigs begravelse tvert imod 
dend Kong. Forordning af 7de Novbr. 1682. Hvorfore hand befa-
ler Fogderne i sit Ampt, derover at have indsende, med Videre      
dends indhold. Dat. Volbierg d. 2. Juli 1735. 

15. Høybemte. Hands Excellencis Skrivelse til Velbemte. Hr. Ampt-    
manden, at naar dend u Løchelig hendelse tildrager sig at 
noget Menniske tager Livet af sig selv, det da bliver and-
meldet for Stiftamptmanden eller Amptmanden, at Lovens Lyd-
ende pag. 294 art. 4 og 926 art. 21, kand Allerunderdanigst 
Vorde Veedbørlig iagttaget, med Videre. Dat. Asdal d. 13. 
Aug. 1735. 

16. Høybemelte hands Excellencis Skrivelse til Velbemte. Hr. 
Amptmanden, andg. een Amptmanden tilsent invitations Placat 
til it paa Hadeland udi Agershuus Ampt i Norge Optagen Sølv 
haltig bly Verch, der af it Participantskab skal bearbeidis.      
Dat. Asdal d. 3. Aug. 1735. 

17. Høybemte. Hands Excellencis Skrivelse til Amptmanden, andg. 
at Hands Kong. Majt. Allernaadigst har Resolveret at udi de       
Poster hvor Loven og Forordninger Expresse Dicterer Aaben-
bare Skriftemaal, skal dommeren rette sig der efter Liigesom      
hid indtil skeed er, men udi de tilfælde hvor Loven og For-
ordningen intet melder derom, skal de ei dømme dertil, saasom 
Skriftemaal ei skal være nogen arbitraire straf, hvortil een-    
hver dommere kand dømme, Liigeleedis skal alle Sager som kand      
give Skandale og ei maa Publiceris, skal herefter ageris ind-
en Lugte dører. Samme er dateret Birchelse d. 27de Aug. 1735. 

18. Høybemte. Hands Excellencis Skrivelse til Amptmanden, andg. 
een fra Hands Excellence Hr. Geheime Raad og Oberhofmester 
Rabens Fru Moders Tieniste i Lolland som Ride Foged standende 
og hemmelig undvigte persohn, hvilken blev Lyst efter, som 
Vitløftigere beskrivis, og er dat. Christiania d. 18de Novbr. 
1735. 

19. Hr. Etatz Raad Schielderups Skrivelse til Fogden, andgaaende      
Gæstgiverier og dessens indrettelse, sampt om Krohenses af-
skaffelse ved Kierchen, med Videre dends indhold. Dat. Stor- 
Fosengaard d. 24de Aprilis 1736. 

20. Hr. Justitz Raad og Laugmand Bredal, lod ved Skriftiglig Pla-
cat, andg. Perle og Perle Skiel, Publicere, at hvor sligt  
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kunde Opdage skulde sig til hannem adressere, med videre 
dends indhold. Dat. Steegen d. 25te Aprilis 1736, samme skal 
Ordlydende Vorde indført paa nest følgende fol. (!). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kilde: Senjen Sorenskriveri Justitsprotokol No. 3, 1731-1741, 

   side 141 a - 142 b. 
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Her indføris Søren Jensen Eskens Udgivne Skiøde brev til Hr. 
Justitz Raad og Lauv Mand Bredal, som med it Arch Stemplet-Papir 
af No. 1. for 1/2 Rixdlr. 1736, Var belagt og af Velbemte. Lauv 
Manden Paaskrevet at Være tilhæftet hos Skiødet, samme Skiøde er 
af følgende Indhold. 
 
Jeg underskrevne Søren Jensen Esken, borger i Bergen og handels 
Mand i Nord-Landene, Kiendes hermed og vitterliggiør, at ieg her-
med Skiøder og afhænder, fra mig og mine arvinger, til høyædle og 
Velbaarne Thomas Bredal, hands Kong. Mayts. til Danmark og Norge, 
Justitz- og Canselie Raad, sampt Lauv Mand over Nordlandene og  
Findmarken, it mig tilhørende, med de Eldste Gamle Priviligerede 
Tronhiembsborger Leier, ved Nafn Loch-held, liggende udi Senni-
ens Fogderie, udi Nordlandenes Ambt, udi Ibestad Preste-Gield, 
hvilket Leie mig Arvelig er tilfalden, efter min Fader Jens Sør-
ensen, og Samme Leie falt hannem til efter hands Formand, Sal. 
Christen Jensen òg borgerlig Indvaaner udi Tronhiem, deris Ad-
komst brever med deres Friseder, er veed dend Skadelig Ildebrand 
udi Tronhiemb, forkommen, Men ingen Mand som nu lever, veed at 
giøre forklaring om dette Gamle Skipper Leies Opkomst. Forbe-
meldte Leie Løch-held, med des Privilegio, og det mig derved 
tilhørende, som er een Stue med Kammer og Sval, een Fiskeboe med 
Sval, it Stort Nøst udi Wigen, it Nøst paa berget, sampt een 
Gammel Ferris baad. Hvilket borger Leie med des Ret og Privi-
legio, sampt mig forhen tilhørende og Oven Specifiserede, bør 
være og forblive Hr. Justitz Raad Bredal og hands Arvinger til 
goed og Frelst Eiendom, saasom mig for dets verdi, mod Contaegt 
er skeed goed fornøyelse og betalning. Til bekreftelse, har ieg 
dette med min haand underskrevet, og med mit Zignete Forseiglet. 
 
     

Grønøen d. 17de Octbr. 1735.      Søfren Jensen Esken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kilde: Senjen Sorenskriveri Justitsprotokol No. 3, 1731-1741, 
       side 159 a - 159 b. 
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Anno 1736 d. 2den Novbr. blev efter foregaaende Andordning holdet 
Almindelig Høste Ting paa Vang med Baltestad og Giisunds Ting-
lauvs Almue. Hvor da Retten Presideredis af Kong. Majts. Foeged 
Sr. Andreas Tønder og betient af Sorenskriver Kiergaard med ef-
terskrevne Lauv Rettis Mænd Just Hansen, Lysnes, Daniel Rasmusen, 
Jernslet, Iver Larsen, Find-Løchhelle, Niels Svendsen, Giiøen, 
Hans Størchersen, Tømmervig, Christopher Joensen, Øyiord, Christ-
opher Christophersen, Findsnes, for Joen Kieldsen, Løchhelle, og 
Joen Erichsen, Tømmervig, for Peder Olsen, Gauvl.  
 
Retten blev da først Sat og over een hver Lyst Ting Fred.  
 

Dernest blev Publiceret: 
 
Dend Kong. Placat angaaende handelen med Hamborg som igien 
bevilgis. Dateret Altona d. 3die Juli 1736.  
 
 
Søren Mogensen Lod Oplæse sin Bøxsel Seddel udgiven af Madme. Ane 
Elschen Sal. Bonsachs, d. 30te Octbr. 1735, paa 1 Vog 12 Mrk. 
Fiskis Landskyld udi Gaarden Grundvog, som Ole Arentsens Enche 
for ham har Oplat med de Vilkaar at hand Ægter hendis datter. 
Bøxselen og Støvle Huuden er betalt efter Loven og til Tronhiembs 
Tugt Huus 8te sk. danske. 
 
 
Efterskrevne Tings Vidner bleve for Retten begieret. 
 
 1. Fogden tilspurte Almuen: Om her i Tinglauvet dette Aar er 

falden enten Forbrut Odels eller Arveløst Gods, Hoved eller  
Bois Lods Forbrydelse, Volds Mulcter, Siette og Tiende Penge,      
60 Lod Sølvs bøder, Forlovspenge eller andet dislige. Almuen      
svarede: at intet af det Omspurte dette Aar falden er. 

 2.  Om her i Tinglauvet dette Aar er falden enten Slagsmaal eller      
Skieldsmaals bøder. Almuen svarede at intet deraf dette Aar       
falden er. 

 3. Om Fogden har Ladet sig af Kongens Jorders Opsiddere betale   
nogen Arbeidspenge dette Aar. De svarede alle Nei. 

 4. Om her i Tinglauvet dette Aar er Optagen nogen Ny Rødnings        
Pladser at Legge for Landskyld. Almuen svarede: At her i 
Tinglauvet er ingen disliige Pladser. 

 5. Om her i Tinglauvet enten er Engbund, Field eller Engeslet-
ter, hvoraf skattis bør. Almuen svarede: at her ingen anden  
af dislige Pladser er end de som Ligger under Opsiddernis  
Jorder, hvoraf de skatter og skylder. 

 6. Om her er Sauger eller Qverner at Skatte af. Almuen svarede   
at Sauger er her iche, ei heller andre end nogle faae beche   
Qverner, som ichun brugis til Opsiddernis egen nøtte, de fle- 
este bruger haand Qverner. 

 7. Om her er funden enten Vrag eller driv Hval. Almuen svarede      
Nei. 

 8. Om her i Tinglauvet nogen af Kongens Jorder er bortbøxlet.    
_____________________________________________________________ 
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    Almuen svarede Nei, at her ingen bort bøxlet er. 
 9. Fogden tilspurte Bunde Lensmanden Jacob Hansen Kienapel, om       

hand siiden dette Leedingsberg Ting har Oppebaaret nogen     
Field Finne Skat og af hvem, hvorpaa hand svarede: at hand    
ingen Field Finne Skat dette Aar Oppebaaret haver, endskiønt      
hand ved Om Reiser derfor har giort sig møye. 

10.  Fogden tilspurte Post bønderne Anders Arentsen, Teinskeir,    
Ole Larsen, ibm., Christopher Christophersen, Findsnes, Ole       
Ediesen, Sandvigen, og Ole Christophersen, ibm., om de iche      
for dette Aar har faaet deris Postførsel Penge, hvortil de        
svarede ia og tachede for God betaling, tilstod hver at have      
faaet 3 mrk. danske. 

11. Hvor mange Reiser dette Tinglauvs bøydefahr dette Aar giort   
haver og hvorhen, saa vel som naar de her Trafiqverende Borg-
ere her fra afreiste. Almuen svarede: At Fogdens Mindste      
Jægt Seiglede til Bergen første Stevne og de begge Sidste     
Stevne med Almuens Fisk og Vahre. Tron Hiembs Borgerne af-
seiglede til Tron Hiemb ved Egidi tiider. 

12.  Om her i Tinglauvet dette Aar nogen Tron Hiembs Borgere Over      
Vintrer. Almuen svarede: At de 2de Tron Hiembs-Borgere Ole        
Hansen Giever i Løchvigen og Helmer Buskmand i Kløven Seig-
lede begge med deris Familier her fra til Tron Hiemb denne 
Høst. 

 
Saa blev òg Publiceret Velbaarne Hr. Stift-befahlings Mand Niss-
ens Skrivelse til Velbaarne Hr. Etats Raad Schielderup under dato 
Tronhiem d. 23de Juli 1736. Hvorudi begieris at Eiener Olsen Brø-
naas og Ole Jacobsen som begge fra Tron Hiembs Fæstning er deser-
teret, maa efterspørgis, og derudi beskrivis deris Statur med 
Videre. 
 
Dend paa nestleeden Sommer Ting Opsatte og forhen af Kierchernis 
Tiende Forpagter Monsr. Mathias Reimers indstefnte Sag Contra 
Hellmer Buskmand, hvorom er indført paa foregaaende fol. 117 og 
118, saa vel som paa fol. 157, blev nu paaraabt, hvorpaa da frem-
stod Forpagterens Fuldmægtig Lars Koefoed som sagde at Sagen mel-
lem dem er Forligt, og frafalt dend altsaa i alle maader. 
 
Til Rettens betiening andstundende Aar 1737, bleve tilnefnte 
Erich Siursen Find, Molsnes, Niels Andersen, ibm., Peder Hansen, 
Mols, Jens Steffensen, Rogs-Fiorden, Erich Olsen, ibm., Gregus 
Andersen, Med-Skier, Niels Gundersen, Sultenvig, og Ole Jacobsen, 
ibm., som Samptlige bleve inden Retten andbefallede sig til Lauv 
Rettis Eed paa Steegen hos Lauv Manden at indfinde. 
 
Saa blev òg Publiceret Amptmandens Forandstaltning ang. Natte 
Roer, Liine og Haa Kierring Fiskerie under dato 15de Septbr. 
1730, som er indført paa foregaaende fol. 49. 
 
 
Kilde: Senjen Sorenskriveri Justitsprotokoll No. 3, 1731-1741, 
       side 159 b - 160 b. 
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Anno 1737 d. 23de Juli blev efter foregaaende Andordning holdet 
Almindelig Sommer Ting paa Vang med Baltestad og Giisunds Ting-
lauvs Almue. Hvor da Retten Presideredis af Kong. Majts. Foeged 
Sr. Andreas Tønder og administreret af Sorenskriver Kiergaard med 
efterskrevne Lauv Rettis Mænd, Peder Hansen, Mols, Gregus Ander-
sen, Medskier, Jens Steffensen, Rogsfiorden, Erich Olsen, ibm., 
Niels Gundersen, Sultenvig, Ole Jacobsen, ibm., Erich Siursen, 
Molsnes, og Niels Andersen, ibm.  
 
Retten blev da først Sat og over eenhver lyst Ting Freed. Dernest 
blev de paa nest foregaaende Tinge Publicerede Kong. Forordninger 
her for Retten Oplæste, savelsom og Monsr. Koefoeds Forpagtnings 
brev som er indført paa nest foregaaende fol. 179. 
 
 
Niels Olsen Lod oplæse sin Bøxsel Seddel ugiven af Hr. Lorentz 
Dass d. 19de Juni 1737, paa 2 pd. Fiskis Landskyld udi Gaarden 
Skougnes, som Monsr. Vessel Rosenfelt for ham har Oplat; Bøxselen 
og Støvle Huuden er betalt og til Tugt Huuset 8 sk. 
 
Jørgen Guldbrandsen Lod og oplæse sin Bøxsel Seddel udgiven af 
bemte. Hr. Dass under samme dato, paa 2 pd. Fiskis Landskyld udi 
bemte. Gaard Skougnes; Bøxselen og Støvle Huuden er betalt og til 
Tugt Huset 8 sk. 
 
 
Det paa 1735 aars Sommer Ting opsatte Forhør angaaende Arne 
Haldvorsen, Øyfjordens, bortkomne Foster dreng nafnlig Christoph-
er, hvorom paa forgaaende fol. 89, 90 og 91: saavelsom òg paa 
fol. 115 er indført, blev end igien foretaget; Og begierede Fog-
den at Arne Haldvorsens Huustrue som nu er her til stede, maatte 
vorde forhørt om hvad hun i denne Sag er videnede. Hvorpaa hun, 
nafnl. Maren Christensdatter, fremstod og tilbød sit vitnesbyrds 
udsigende i denne Sag, endskiønt hendis Mand Arne Haldvorsen iche 
er her selv tilstede men er Seiglet til Bergen. Hvorpaa hun da 
under aflagde Eed forklarede: at ungefæhr Onsdags Morgenen før 
Nyt Aarsdagen 1734, kom hendes Foster Søn tilig om Morgenen før 
dag ind i Stuen hvor hun og hendis Mand Arne Halvorsen Laae, og 
da hand var indkommen sagde hendis Mand til bemte. dreng som hete 
Christopher, gaa hen og tag din bog og set dig til at lese udi, 
hvilket og drengen giorde, men da hand hafde taget bogen, viste 
hendis Mand ham nogle Ord og bad ham gaae hen og læse over, og 
hvis han ikke læste flittig truede hand ham at hand skulle faae 
Riis, hvorpaa den drengen gich hen til bordet for at staae ved 
Lyset som var optent, og læse, og hun og Manden lagde sig begge 
til at Saave.  
 
Da de vognede op var drengen udgaaed, hvorfore de spurte Piigen 
Giertrud Hendrichsdatter hvor hand var, hun svarede dem at hand 
var udgaaen, hvor af de meente at han hafde gaaet hen og lagt sig 
igien, men Piigen svarede dem at hun ikke troede det, hvorfore de 
lod piigen gaae hen i det Huus, hvor hand var vant at ligge for 
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at see om hand hafde lagt sig igien, men hun kom tilbage med det 
Svar at hand ikke var der, saa de da forundrede sig over hvor 
hand maatte være afbleven. Een liiden Stund der efter og da det 
var bleven dag, gik hun, hendis Mand og bemte. Piige ud for at 
leede efter ham, og leette de i hvert et Huus paa Gaarden, men 
fant ham ikke. Da de nu ikke fant ham i noget Huus, giorde de sig 
tanker om at hand maatte være gaaen hen i Markken, men som der 
ideligen var falden og falt megen Snee, kunde de ikke see nogen 
Vei eller Spor efter ham saa de ikke kunde leede lenger efter 
ham. Dagen derefter lette de òg efter ham baade med Graad og be-
drøvelse, men fant ham ikke. Liige det samme giorde de og dend 
tredie dag, som var Ny Aars dag, men som de ikke fant ham, gik 
hendis Mand ind og Læste forklaringen af Postillen for dem, da de 
hafde læst gik Vidnet ud efter Middags Mad til sit huusis Folk, 
og da hun kom ud, hørte hun Raav Fuglene hafde noget for sig saa-
som de lod sig høre med een usædvanlig Skrigen, saa hun dets for-
medelst gik ind òg bad sin Mand komme ud for at see hvad de hafde 
for sig, det hand og giorde, og strax der efter kom pigen som gik 
med dem. Da de nu kom ud, fant de ham et lidet støkke fra Søe-
bredden liggende paa Sneen imellem baad Nøstet og en liiden Skiaa 
ved Søen. Da de nu fant ham, saae Vidnet at hands Ansigt var een 
deel bedervet og opæt af Fugle, saavel Øynene Som hands Kinder. 
De tog da drengens Liig og bar det ind i een Gamme hvor hand haf-
de sit Leie tilforn, Klædde ham af sine Klæder som var noget vaad 
og lagde ham i Sengen, og med det samme de Klædde ham af, besaae 
de hans Lægeme men fant ham ikke i nogen maade beskadiget uden 
allene dend skade hand hafde faaet af Fuglene i Ansigtet, og sag-
de hun at hans Legeme var gandske varmt og mygt, saa de vilde 
hitte at hand ikke hafde værit længe død. 
 
Retten tilspurte Vidnet, om hendis Mand var meget ond med dette 
sitt Foster barn og om hand daglig tracterede ham med hug og 
slag. Hvorpaa hun svarede: at hun ikke kunde sige at hendis Mand 
var meere ond med ham end imod hans egne børn, ei heller saa hun 
ham ofte faa hug, og naar det skeede, var det med Riis allene for 
hands trodsighed i at læse, og ikke mere end et barn med 
skikkelighed kunne taale. 2det: hvor gl. drengen var og hvor 
længe hand har været hos dem: svarede: at hand var omtrent 9 Aar 
gl., og har vært hos dem paa 3de Aar. 3de Om drengen leed nogen 
Nød hos dem enten i Mad eller Klæder: svarede: at hand slet ingen 
Nød Leed enten i Mad eller Klæder, men fich hvad hand behøvde til 
Nødtørftighed. 4de Om hun kunde merke at nogen gav Aarsag til 
drengens bortkomst eller om nogen har taget ham af dage. Svarede: 
at hun slet ikke merkede at nogen gav Aarsag til hands bortkomst, 
langt mindre at nogen toeg ham af dage, saa som han aldrig enten 
blev truet eller med hardhed behandlet. 
 
Fogden var begierende at med foranførte slutning maatte beroe til 
høste Tinget, som han òg bevilgedes. 
 
 
Fogden Proponerede: at hand er behøvende de gode gl. Mænd Anders  
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Michelsen, Gresmyr, Ole Ediesen, Skoegen, og Morten Mogensen, 
Troldvigen, deris forklaring om hvorleedis de gamle Løcheld bor-
ger Leies Huuse var Conditioneret da Fogden i Aaret 1729 Lod ved 
sine Folch Needrive og afhente det som da stod igien af dem, item 
hvor mange Huuse der da var, og hvad it hvert især efter deris 
tøkke kunde være af Værdi;  
 
Hvor paa de da svarede: at de gamle Huuse som stod paa Løchhelle 
borger Leies var Øde førend Fogden kom hid til Senniens Fogderies 
betiening, og har staaet Øde indtil Fogden Lod dem i Aaret 1729 
needrive, Imidlertid blev de af slemme Folch Ruinerede, saa at 
baade Vinduer, Dører, Loft og Gulv, saavelsom alt hvis Nagel fast 
var, blev bort Staalen, saa der ikke stoed igien andet end nogle 
gamle forfaldne Vægge, som taget var opraadnet paa; saa de var 
ganske slet Conditionerede. Da Fogden Lod hente disse huuse, var 
der ikke fleere end 1 gammel Stuis Vægger med it lidet Kammer i 
dend eene ende, som var af liden eller ingen Verdi, 1 gammel for-
falden Fiskeboe, som paa dend øvre siide var ganske Forraadnet, 1 
Gammelt Nøst paa berget og it gammelt Nøst i Viigen, som taget 
Laae Need igiennem, og var begge af gammelt Gran Tømmer, hvilke 
3de sidste Huuse de da andsaae af Ringe Verdie, men i høyeste vil 
Taxere dem for 7 rdr. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kilde: Senjen Sorenskriveri Justitsprotokol No. 3, 1731-1741, 
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De på dette ting oppleste forordninger og bekjentgjørelser, jfr.             

tinghandlingens 2. avsnitt. 
 

Dernest blev Publiceret: 
 
1.  Forordning om Skatternis paabud i Norge for Aar 1737. Dat-

teret Fridrichsberg Slot d. 6te Novbr. 1736. 
2de.Forordning angaaende Forbud paa Fremmed Smaat Salts Indfør-

sel udi Danmark. Dat. Friderichsberg Slott d. 29de Marti 
1737. 

3.  Placat angaaende Handelen med Hamborg som igien bevilgis. 
Dat. Altona d. 3de Juli 1736. 

4.  Forordning anlangende Attester som Professores Theologiæ ved      
Kiøbenhafns Universitet, saa òg Biscoperne over alt i Danmark 
og Norge Aarligen skulle indsende til det Danske Cancellie om 
deris Lærdom og Levnet som søge at blive befordrede til Lee- 

    dig Vordende Præste Embeeder. Dat. Friderichsberg d. 2den 
9br. 1736. 

5. Forordning anlangende at de ordinaire i Retterne beskikkede 
Skriver, som med Skifterne have at bestille, skal nyde deris 
Skriver Løn efter Loven, for hvis Skifte Acter der af Skifte      
Commissarier eller Samfrender udstædis, hvad enten de ved 
samme Skifte have Forrettet Skrivers Thieniste eller ikke; 
Hvorimod de bør være pligtige at føre Protocollen og Skifte 
Acten at udstæde, naar de derom bliver anmodet. Dat. Fride-
richsberg Slot d. 21de Decbr. 1736. 

6.  Forordning anlangende hvorleedis det maa være bønder paa Lan 
det tillat at holde deris bryllupper, Trolovelser og børne 
daab om Søn- og Hellige dage, saa og at deris Gilder og 
Giestebude, sampt Spil og Leeg paa de dage skal aldeelis være      
afskaffede, og om de samme vil holde, skal det skee paa een 
Søgnedag i Ugen, saa at end ikke heller paa den dag noget til      
Guds fortørnelse og Meenigheders forargelse begaais. Dat. 
Friderichsberg d. 14de Decbr. 1736. 

7.  Forordning angaaende dend udi Kiøbenhafn Oprettede Assigna-
tions-Vexel og Laane Banqve. Dat. Friderichsberg d. 8de Marti 
1737. 

8. Patent om Høyeste Ret i Danmark for Aar 1737. Dat. Fredens-
borg d. 12. Octbr. 1736. 

9.  Forbud paa Juveler samt Guld og Sølv at bære, med Videre. Dat. 
Friderichsberg Slot d. 16de April 1736. 

10. Forordning angaaende adskilligt udi dend om Forbud paa Juve-
ler, samt Guld og Sølv at bære, med Videre, udgangne Aller- 
naadigste Forordning af 16de April nest afvigt. Dat. Fredens-    
borg d. 6te Octbr. 1736. 

11. Capituls Taxten for Aar 1736 i Tronhiems Stift. Dat. Tronhiem      
d. 12te Januari 1737, af C.U.V. Nissen.(?) 

 
 
 
Kilde: Senjen Sorenskriveri Justitsprotokol No. 3, 1731-1741, 
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Lars Kofoeds forpaktningsbrev: 
 
 
Monsr. Lars Koefoed Lod Publicere et ham af de 3de Præster Hr. 
Lorentz Dass, Hr. Lorentz Burchard og Hr. Henning Bødker, givne 
Forpagtnings brev paa Senniens Fogderies Kierkers Indkomster for 
de 3de Aar fra 1737 og til 1740. Samme er Dateret Trondenæs d. 
16de Marti 1737 og belagt med et Arch Stemplet Papir af No. 3 af 
Værdi halv anden Rixdaler 1737, samme Document skal Ord-lydende i 
Protocollen Vorde indført: 
 
Vi undertegnede trende Pastoris, som Comiterede for de Sennienske 
Kierkers intrader, Giør Vitterligt, at Vi ifølge af voris høyædle 
og høy Ærværdige biscop Hr. Eilert Hagerups tilstillede brev de 
dato Trunheim d. 16de Aug. 1736, haver forpagtet, saasom vi og 
hermed aldelis bortforpagter til Monsr. Lars Kofoed, samptlig  
Senniens Kirkers visse og u-visse indkomster udi 3de Aar at reig-
ne fra 1mo May 1737 til 1mo May 1740, hvilke Kierkernes Indkom-
ster er bestaaende udi 85 voger Fiskes Landskyld som Kierkerne 
Eier, a Vogen annamer Forpagteren hos Os Aarlig 1 Rixdaler, til-
sammen 85 rdr., hvilken Summa hand af Os Aarligen udi sin For-
pagtningsafgift skal vorde gotgiort. 
 
Liigeledes skal Forpagteren nyde og Oppebærge al dend Tiende, som 
til samptlige Kirkerne udi de 3de Aar bliver ydet og leveret, som 
bestaar udi 1/3 deel af ald dend Korn, Ost og Fiske Tiende som 
udi Senniens Fogderie udi forbemeldte 3de Aaringer bliver Avlet 
og ydet. For forandførte Kirkernes visse og uvisse Indkomster 
svarer Forpagteren udi Aarlig afgift 302 rdr. Siger Trehundrede 
og Toe Rixdaler Courant. Thi maa da Forpagteren Monsr. Kofoed    
tiltræde sin Forpagtning fra 1mo May førstkommende og Oppeberge 
foranførte 85 Voger Jordegodses Landskyld, samt Kirkernes 1/3 
deel Korn, Ost og Fiske Tiende, som udi 3de Aar fra 1mo 1737 og 
til 1mo 1740 bør at ydes, og ham med rette kand og bør tilkomme, 
efter den maade han sin Forpagtning antaget haver. Thi anbefales 
hermed alle og eenhver af hvad Stand og vilkaar de end monne 
være, som tiende til Kierken bør yde, i følge af deris Kong. 
Mayts. Allernaadigste Lov og Forordning, at de Rigtig uden noget 
tiende Svig, yder deres tiende til Kierkerne, saa at Forpagteren 
Monsr. Kofoed ei lider nogen uret, hvortil Vi òg bliver at være 
ham behielpelig i alle optenkelige maader. 
 
Skulle Forpagteren mod forhaabning antreffe nogen som skulle be-
gaa Tiende Svig imod Kierkerne, da har hand Sikkerlig at forvente 
Kirkernes Patroners hielp og Assistanse til at faae de skyldige/: 
hvem de end og monne være:/ tilbørligen afstraffede, saa snart 
det af ham bliver foredraget. 
 
Almuen bliver òg Forpligtet, selv at føre sin Kierke tiende til 
dend sted Forpagteren tilholder, som er paa Røchenes i Sands     
Tingstæd, som Kirkerne ei i saa tilfælde bør eller maa Praveres 
med saadanne Udgifter.  Skulle nogen vaage sig at føre Kierkernes 
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Tiende eller give nogen forhindring der udi, da maa de derfore 
vente sig at blive vedbørlig afstraffet. Her foruden skal òg For-
pagteren Monsr. Koefoed nyde fri Skyds af vore og Kierkernes 
Landbønder, naar hand Reiser paa Kierkernes veigne at Oppebere 
deres Tiende udi sine 3de Forpagtnings Aar, saa hand ikke skal 
liide nogen Manquement derpaa udi Tiendens Opbørsel. Forpagterem 
Monsr. Koefoed er forpligtet at svare sin forpagtnings afgift, 
ved hvert Aars udgang til Os Comiterede og derfor lade sig qvit-
ere, efter de af ham til Os giorde Forpligtning. 
 
Og som den Contract efter Papirs Forordningen burde være paa 
Stemplet Papir, og samme ikke er her at bekomme, saa bruges dett 
af mangel derpaa; Men Forpagteren haver saa snart det kand bekom-
mes herved at belegge. Imidlertid bliver denne Contract, af denne 
Aarsag, af liige saa fuld Kraft og verdi som dend allerede var 
paa Stemplet papir. 
 
At dette saaledes af Os paa Kierkernes Veigne med Forpagteren 
Monsr. Lars Koefoed er sluttet og indgaaet, det bekræftes med 
vore egne hænder og Zigneter. Trondenes d. 16de Marti 1737. 
 
   Lorentz Dass       Lorentz  Burchard       Henning Bødker             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kilde: Senjen Sorenskriveri Justitsprotokol No. 3, 1731-1741, 
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Anno 1737 d. 14de Novbr. blev efter foregaaende Andordning holdet 
Almindelig Høste Ting paa Vang med Baltestad og Giisunds Tingla-
uvs Almue; Hvorda Retten Presideredis af Kong. Majts. Foeged Sr. 
Andreas Tønder og administreret af Sorenskriver Kiergaard med 
efterskrevne Lauv Rettis mænd Just Hansen, Lysnes, for Peder Han-
sen, Mols, Gregus Andersen, Medskier, Ole Larsen, Teinskier, for 
Jens Steffensen, Rogsfiorden, Erich Olsen, Rogsfiorden, Niels 
Gundersen, Sultenvig, Ole Jacobsen, ibm., Erich Siursen, Molsnes, 
og Niels Andersen, ibm.  
 
 
Retten blev da først Sat og over een hver Lyst Tingfreed. Dernest 
blev de paa foregaaende Tinge Publicerede Kong. Forordninger her 
for Retten Oplæste. 
 
 
Jacob Sørensen Lod oplæse sin Bøxsel Seddel paa de 18 mrkr. Fis-
kis Landskyld i Gaarden Løchvigen som Sl. Fridrich Fridrichsens 
Enke for hen brugte, men paa Sommer Tinget opsagde. Samme Jorde 
part er af det Sands Kierke og Præst allernaadigst benificerede 
Gods. Bøxslet og Støvel Huud er betalt efter Loven og til Tugt 
Huuset 8 sk. danske; Bøxsel Seddelen er udstæd af Sorenskriver 
Kiergaard d. 21de Septbr. 1737. 
 
Anders Nielsen Lod òg Oplæse sin Bøxsel udgiven af Sorenskriveren 
d. 11te 9br. 1737, paa 1 pd. Fiskis Landskyld i dend Sands Kierke 
og Præst benificerede Jord Hannes, som Præsten Hr. Johan Arndt 
Mejer forhen brugte, men nu for ham Oplat. Bøxselen og Støvle 
Huuden betaler hand efter Loven og til Tugt Huuset 8 sk. danske. 
 
Ole Mogensen Lod oplæse sin Bøxsel Seddel paa 1 pd. Fiskis Land-
skyld i bemte. Gaard Hannes, som Hr. Mejer for ham har oplat, 
samme er dateret d. 11te 9br. 1737 og melder at Bøxsel og Støvel 
Huud er betalt efter Loven og til Tugt Huuset 8 sk. danske. 
 
Fogden begierte efterskrevne Tings Vidner. 
 
 1. Om her i Tinglauvet dette Aar er falden enten forbrut Odels       

eller Arveløst Gods, Hoved eller Bois Lods Forbrydelse, Volds      
Mulcter, 6te og 10de penge for uden Riigs førte Midler, Sexti     
Lod Sølvs bøder, Forlovspenge eller andet deslige. Hvorpaa        
samptlig Almue svarede: At her i Tinglauvet er ingen dislige      
bødemaaler dette Aar falden. 

 2. Om her i Tinglauvet er falden enten slagsmaals eller     
Skieldsmaals bøder. Almuen svarede: At her ingen af saadanne      
bøder dette Aar falden er. 

 3. Om her i Tinglauvet dette Aar er funden enten Vrag eller driv      
Hval. Almuen svarede: At her i Tinglauvet er intet af det     
omspurte dette Aar funden.  

 4. Om Fogden har ladet sig af Kongens Jorders Opsiddere betale       
nogen Arbeidspenge for dette Aar. Hvorpaa de svarede: At      
Fogden Aldrig har søgt dem for Arbeidspenge, ei heller har de  
_____________________________________________________________ 
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    det betalt. 
 5. Om her i Tinglauvet er Sauger eller Qverner at skatte af.     

Almuen svarede: At her ikke er enten Sauger eller Qverner at      
skatte af. 

 6. Om nogen af Kongens Jorder dette Aar er bort bøxlet og til        
hvem. Almuen svarede: At her i Tinglauvet er ingen af Kongens      
Jorder dette Aar bortbøxlet. 

 7. Om her er optagen nogen Ny Rødnings Pladser at legge for 
Landskyld. Almuen svarede at her i Tinglauvet er ingen     
dislige Pladser dette Aar optagen. 

 8.  Om her i Tinglauvet enten er Engbund, Field eller Engesletter      
at skatte af. Almuen svarede af saadanne Pladser er ikke     
andre end de som af Alders tiid har ligget og endnu ligger        
under Opsiddernis Jorder hvor af de skylder. 

 9. Postbønderne Anders Arensen, Teinskier, Ole Larsen, ibm.,         
Christopher Christophersen, Findsnes, Ole Ediesen, Sandvigen,      
og Ole Christophersen, ibm., bleve af Fogden tilspurte: om        
hand ikke for dette Aar har betalt een hver af dem for     
Postens Førsel 3 mrk. danske. Hvortil de svarede ia og     
takkede for betalingen. 

10. Fogden tilspurte Bunde Lensmanden Isach Knudsen Kolling om        
hand siiden Leedings berg Tinget dette Aar har oppebaaret     
nogen Field Finne skat og af hvem. Hvorpaa hand svarede: at       
hand ingen andre Field Finner har overkommet end de som paa       
Sommer Tinget bleve lagde og da til Fogden betalte. 

11. Almuen blev tilspurt hvor mange Reiser og hvorhen; Item naar      
de her i Tinglauvet trafiqverende Tron H. borgere med deris       
Jægter herfra afseiglede. Almuen svarede: At Fogden som     
holder bøydefahr, lod sin mindste Jægt Seigle til Bergen     
denne første Stevne og de begge Sidste Stevne. Tron Hiembs        
borgeren Ole Hansen Giever og Helmer Buskmand Seiglede herfra     
med deris Jægter ved Egidi tiider sisteleeden til Tron Hiemb.      
Fleere borger Jægter er her iche. 

12. Om her i Tinglauvet dette Aar nogen borger Over Vintrer.     
Almuen svarede: At her ingen borger Over Vintrer, saasom de      
2de her Trafiqverende borger ved Egidi tiider med deris     
Familier til Tron Hiemb afseiglede. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kilde: Senjen Sorenskriveri Justitsprotokoll No. 3, 1731-1741, 
       side 196 a - 197 a. 
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De på dette ting oppleste forordninger og bekjentgjørelser, jfr.             

tinghandlingens 2. avsnitt. 
 

 
 
 
 
 
 

Dernæst blev Publiceret: 
 
1. Forordning anlangende hvorleedis dend Norske Lovs 5te Bogs 

2det Capt. 63 Art. efterdags skal forstaais. Dateret Fredens-    
borg slot d. 31. May 1737. 

2. Forordning anlangende hvorleedis Auctions Salarium af Jorde 
Godsis, Tienders og andre dislige Forpagtninger skal betalis.      
Dat. Fredensborg slot d. 19de Juli 1737. 

3. Reglement og nærmeere andordning om Sørge dragt, og hvad slags 
Klæder dertil skal bæris. Dateret Friderichsberg Slot d. 3. 
May 1737. 

4. Andordning og Patent anlangende hvorleedis med de fra Dant-
zig, Kønigsberg og de der omkring liggende havne ankommende 
Skiibe, Passagerer og Vahre skal forholdis, naar de i Kongens      
Riiger og Lande ankommer, i henseende til de i Polen og om-
grensende Lande Grasserende farlige og Smitsomme Sygdomme. 
Dat. Fridrichsberg Slot d. 13de May 1737. 

5. Placat hvorved dend Consumptions, Familie og Folkeskats Fri-
hed, som de fra Kiøbenhafn formeedelst branden i Aaret 1728       
uddragne Families og Folk har værit Forunt ophævis. Dat. 
Fredensborg d. 27de May 1737. 

6. Placat og Forbud at Messing Plader og andet uforarbeidet Mes-
sing, sampt Messing Traad iche udi Danmrk. og Norge fra frem-
mede Stæder maa indføris, og at gammel Kaaber og Messing her 
fra Rigerne til Fremmede Stæder ikke maa udføris. Dat. Fre-
densborg d. 12. Juli 1737. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kilde: Senjen Sorenskriveri Justitsprotokol No. 3, 1731-1741, 
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Anno 1738 d. 18de Juli blev efter foregaaende Andordning Holdet 
Almindelig Sommer Ting paa Vang med Baltestad og Giisunds Ting-
lauvs Almue, hvor da Retten Presideredis af Kong. Majts. Foeged 
Sr. Andreas Tønder og administreredis af Kong. Majts. Soren-
skriver Jørgen Kiergaard med efterskrevne Lauv-Rettis mænd Peder 
Hansen, Mols, Gregus Andersen, Medskier, Jens Steffensen, Rogs-
fiord, Erich Olsen, ibm., Erich Siursen, Molsnes, Niels Andersen, 
ibm., Niels Gundersen, Sultenvig, og Ole Jacobsen, ibm.  
 
 
 
Retten blev da først Sat og over eenhver Lyst Ting Freed. Dernest 
blev de paa foregaaende Tinge Publicerede Kong. Forordninger og 
andre Høy Øfrigheds Forandstaltninger her for Retten Lydelig Op-
læste. 
 

Indstefnte Sager: 
 
Bunde Lensmanden Isach Kolding hafde til dette Ting Ladet indste-
vne et løst Leedigt Qvind Folch Nafnlig Ane Olsdatter, som i Løs-
agtighed har Auflet og der efter foed it barn, inden Retten at 
udsiige og forklare, hvor der er hendis barne Fader og der efter 
dom at Liide til Strafbøders betaling efter Loven. Dend ind-
stefnte Ane Olsdatter møtte for Retten og tilstod Kald og Varsel, 
sagde og derhos at hun ingen anden far haft sit Syndige Samqvem 
med, end een Ægte Gift Mand ved Nafn Kiel, som opholte sig en 
tiid her i Tinglauvet paa it stæd Kaldis Bior Elven, men nu Reist 
her fra. Og at hand og ingen anden er Fader til det af hende 
Fødis Piigebarn. 
 
Dommeren tilspurte Bunde Lensmanden om hand ikke har ladet Stevne 
denne her beskylte Kiel. Hvortil hand svarede: At hand ikke Viste 
at finde ham, saa som hand siigis at være Reist her fra Fogderi-
et. Fogden paastod dom i Sagen, for saa vit Qvind Folket andgaar, 
efter Loven, hvad dend beskylte Kiel anbelanger, da Reserverede 
hand sig sin tiltale til ham naar hand kand faae at Viide hvor 
hand sig opholder. 
 
 

Thi blev da saaleedis i denne Sag Dømt og Afsagd: 
 
Dend indstefnte Ane Olsdatter har inden Retten tilstaaet at have 
Auflet udi hoer, med dend af hende beskylte Ægte Gifte Mand ved 
nafn Kiel, og derefter Føed et Levende Piige barn til Verden. Thi 
tildømmis hun efter Lovens 6te Boegs 13 Capt. 1 Art., at bøde til 
deris Kong. Majts. for denne sin horeries Synd Tolv Lod Sølv, som 
hun udreeder og betaler inden 15 dage efter denne doms Lovlige 
Forkyndelse, saafremt hun agter at undgaae dend i Forordningen af 
19de Aug. 1724 Dicterede Straf.  
 
Hvad dend beskylte Kiel andbelanger da Reserveris Fogden sin til-
tale til ham, og naar saa skeer skal der udi gaais hvis Ret er. 
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Kong. Majts. Foged Sr. Andreas Tønder hafde til dette Ting ladet 
indstevne Joen Nielsen, Skarsvog, med Skriftlig Stefning af 5te 
May 1738, for hand har ladet de paa dend ham for Lang tiid siiden 
til bøxlede Kongens Jord Inder Lysnes, ved hands tiltrædelse sta-
aende Huuse forfalde, saa òg for hand Laeder afføre Gresset fra 
Jorden, med Videre samme Stefnings indhold som af Fogden blev i 
Rettelagt og for Retten oplæst, hvilken i acten skal Vorde ind-
stefnt.  
 
Dend indstefnte Joen Nielsen møtte for Retten og tilstoed Louvlig 
at være Stefnt, sagde derhos at hand ikke har til bøxlet sig den-
nes Om Qvæstionerede Jord til beboelse, men alleene til brug, 
saasom hand baade da og endnu boede paa dend Gaard Skarsvog. Og 
som hand af Fogden er indstefnt at fremviise sin Bøxsel Seddel i 
Rette, saa Produceret hand dend nu for Retten. Hvilken er af dato 
17 Marti 1711 og Publiceret for Giisunds Tingstæds Rett d. 29de 
April samme Aar, som for Retten blev oplæst og skal i acten Vorde 
indført. 
 
Fogden sagde: at hand Refererer sig til sin i Sagen ud Viste 
Stefning, og som hand af Joen Nielsens fremlagde Bøxsel Seddel 
fornemmer, at hand er forbunden at Rødde, Dyrke og Forbedre Jor-
den, med Videre Bøxsel Seddelens indhold, saa begierede hand at 
der med Sagen maatte beroe til i Morgen, paa det at hand 
imidlertid kand faae Jorden besigtiget og Aaboeden Taxeret, 
paastod ellers at efterdi Joen Nielsen i saa lang tid iche har 
hatt nogen Creature paa samme hands Bøxlede Jord, hvorudover dend 
ganske er bleven bedervet, saa synis hand ifølge af Louven at 
hand bør at have den forbrut, hvorpaa hand vil ervarte dommerens 
Kiendelse.  
Joen Nielsen hertil svarede: At hand ikke har Ladet sin bemte. 
til bøxlede Jord, enten af Skouv overgaae, eller i andre maader 
fordervis, men det befindis at hand heller har forbedret end 
bedervit dend. Og som hand ikke har tilbøxlet sig Jorden til be-
boelse saa har hand ikke heller holt nogen Creature derpaa, men 
afført Høet til sin paa boende Gaard Skarsvog, som òg er een af 
deris Kong. Majts. Jorder. Hvad Huusene paa samme stæd angaar, da 
vil hand gierne efter skyldighed oprette saa mange Huuse paa Jor-
den som de hand fant for ..(?).. og i øfrigt end som før udreede 
og betale hvis hand af samme Plats bør at svare. I øfrigt ind-
stillede hand Sagen til Retten, her om blev da saaleedis afsagt: 
 
Af det i Sagens ud Virkede Stefnemaal, saavelsom Fogdens ..(?)..  
befindis det at Fogden agter at overbeviise Joen Nielsen saavel 
om Huusenes Forraadnelse, som Jordens bedervelse af Skouv og 
Krat, til hvilken ende hand òg agter om alt at tage een Louvlig 
besigtelse, og altsaa begieret Sagens Opsettelse til i Morgen. 
Men som ingen Forretning derom saa Lovlig som skee bør udi saadan 
hast kand udvirkis, saa opsettis Sagen til neste Ting, da dend 
paaberaabte Forretning for Retten maa fremleggis og parterne i 
øfrigt at fremføre hvis dertil deris Forsvar tienlig eragter, 
hvor efter skal gaais i Sagen hvis Ret er. 
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Til Rettens betiening tilstundende Høste Ting er efterskrevne 
danne Mænd tilnefnt Retten at besidde, neml. Tosten Olsen, Slet-
nes, Arne Olsen, Bochskind, Edies Ediesen, Skogen, Ole Erichsen, 
Ytter Løchhelle, Ole Carlsen, ibm., Niels Olsen, Skoegnes, Jørgen 
Guldbransen, ibm., og Søren Mogensen, Grundvog, som samptlig ble-
ve andbefalede sig hos Lauvmanden til Lauv Rettis Eeds afleggelse 
inden Høste Tinget at indfinde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kilde: Senjen Sorenskriveri Justitsprotokoll No. 3, 1731-1741, 
       side 216 b - 217 a. 
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De på dette ting oppleste forordninger og bekjentgjørelser, jfr.             

tinghandlingens 2. avsnitt. 
 
 

 
Dernest blev efterskrevne Kong. Forordninger og andre Høye          

Øfrigheds forandstaltninger Lydelig for Retten oplæst: 
 

1.  Forordning om Skatternis paabud i Norge for indeværende Aar 
1738. Datteret d. 27de Novbr. 1737. 

2.  Patent anlangende at hands Kong. Majt. Til Lovens og de 
Kong. Allernaadigste udgivne Forordningers efterlevelse, 
samt til Undersaatternis Conservation og bæste, i it hvert 
Stift Allernaadigst vil beskikke særdeles Fiscaler, som 
efterdags skal have Opsyn med hvis derimod handlis. Dat. 
Fredensborg d. 20de Aug. 1737. 

3de. Patent anlangende at Hands Kong. Majt. Allernaadigst for 
funden for got at andordne een General Kirke Inspection, som      
bestandig skal have opsigt med Kirken og Geistligheden. 
Fredensborg Slot d. 1ste Octbr. 1737. 

4de. Forordning Om een Vis og bestandig Agio paa Croner imod      
Courant Mynt. Dat. Frederichsberg d. 23de Novbr. 1737. 

5te. Anordning anlangende hvad der skal betalis saavel for Nota-
rial indstrumenter og beskikkelser, som for dømmes og Tings 
Vidners beskrivelse ved Under Retterne baade i Kiøb-Stæderne      
og paa Landet i Danmrk. og Norge,/:Kiøbenhafn undtagen:/ 
sampt og for borger breve og deris beskrivelse. Dat. Fride-       
richsberg d. 31. Januari 1738. 

6te. Forordning om Pante bøgers og de deraf givende Extracters       
til forladelige Indrettelse og behandling efterdags. Dat. 
Friderichsberg Slot d. 7de Febr. 1738. 

7de. Forordning anlangende Delinqventers henrettelse og deris 
henrettede Legemers begravelse. Dat. Fredensborg d. 9de Aug-
usti 1737. 

8de. Forordning Anlangende at dend om Liigs begravelser d. 7de 
Novbr. 1682 udgangne Forordning udi Danmrk. og Norge, Aller-
underdanigst skal efterlevis og i særdeelished i Fredensborg      
d. 13de Septbr. 1737. 

9de. Patent om Høyeste Ret i Danmrk. for Aar 1738. Dat. Fride-
richsborg d. 11te Octbr. 1737. 

10de.Hands Høy-Grevelig Excellence Hr. Statholder Rantzous 
Skrivelse til Amptmanden, Velbaarne Hr. Etatz Raad Schielde-
rup, af 23de Novbr. 1737, angaaende at herefter i Nord 
Landenis Ampt skal holdis 2de ordinaire Lauv-Tinge om Aaret, 
det første d. 17de Juni og det andet d. 17de Octbris., hvor-
ved alle og eenhver med Retten ordentligen og Vedbørligen 
skal betienis, med Videre dets indhold. 

11te.Høy Velbemelte Hands Høy Grevelig Excellencis Skrivelse til      
Velbemte. Hr. Etatz Raad og Amptmand Schielderup ang. een 
Kong. befahling af 15de Novbris. 1737, som ham fra deris 
Kong. Mayt. er tilhænde kommen, hvorved allernaadigst til-
ladis at Contra Stevninger til Ober Hof Retten i Norge, uag-
____________________________________________________________ 
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tet de iche før Ober Hof Rettens begyndelse ere udtagne og 
forkynte, dog skal agtis for Lovlige, naar de ellers ikkun i      
rette tiide efter Loven for Vedkommende ere blevne forkynte 
og dommen som paaskadigis ikke haver Overstaaet Fatalia. 
Samme er dat. Christiania d. 23de Novbr. 1737. 

12te. Velbaarne Hr. Etatz Raad og Amptmand Schielderups Skrivelse      
til Fogden af 14de Marti 1738, hvorudi hand andbefaller Fog-
den at hand naar Forordningen, angaaende Forskud til det udi 
Kiøbenhafn oprettede Almindelige Magazin for Inden Lands 
Fabriqverede Ulder, samt Silke og dislige Vahre, er Vorden 
Publiceret, at hand da skal annimere alle dem som nogen 
Formue kunde have til at indskyde noget til dette Verkis 
Fortsettelse efter deris Evne og Vilkaar, paa de i Forord-
ningen anførte Conditioner, med Videre samme hands Skriv-
elsis indhold.   

13de. Capitul Taxten for afvigte Aar blev og Publiceret. 
 
 
 
Anno 1738, d. 1ste Juli. 
 
 

Saa blev òg Oplæst: 
 
1. dend Kong. Forordning angaaende Forskud til det udi Kiøben-

hafn oprettede Almindelige Magazin for Indenlands Fabriqve-
rede Ulder, sampt Silke og dislige Vahre. Dat. Fredensborg d.      
26de Aug. 1737. 

2. Andordning angaaende Fløyelse og andet Silke Tøys brug udi        
Dannemrk. og Norge. Dat. Fridrichsberg d. 11te April 1738. 

3. Plan og Conditioner af det i Kiøbenhafn af directeurerne for 
Vaisen Huuset oprettede Lotterie. Dat. 11te Marti 1738. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kilde: Senjen Sorenskriveri Justitsprotokol No. 3, 1731-1741, 

 side 202 a - 203 a, 204 b. 
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Anno 1738 d. 28de Octbr. blev efter foregaaende Andordning holdet 
Almindelig Høste-Ting paa Vang med Baltestad og Giisunds Ting-
lauvs Almue, hvor da Retten Presideredis af Kong. Majts. Foeged 
Sr. Andreas Tønder og administreredis af Kong. Majts. Sorenskriv-
er Jørgen Kiergaard med efterskrevne Lauv Rettis mænd Niels 
Olsen, Skoegnes, Jørgen Guldbrandsen, ibm., Edies Ediesen, 
Skoegen, Søren Mogensen, Grundvog, Ole Erichsen, Løch Helle, Ole 
Carlsen, ibm., Arne Olsen, Bochskind, og Tosten Olsen, Sletnes. 
 
 
Retten blev da først Sat og over eenhver Lyst Ting Freed.  
 
Dernest blev efterskrevne Documenter Publiceret. 
 
1. Et Kong. Rescript dat. Fridrichsborg Slot d. 31te Januari    

1738, angaaende: at de som bruger nogen Kiøbmands handel skal     
forsyne sig med Rette Kiøbmands bøger; Hvortil skal brugis        
Vedbørlig Stemplet papir, med Videre samme: Kong. Allernaad-
igste Rescripts indhold. 

2. Fridrich Amundsen Lod oplæse sin Bøxsel Seddel udgiven af 
Fogden Sr. Tønder under denne dags dato paa 18 mrkr. Fiskis   
Leie i Kongens Jord Sand, som Erich Andersens Enke, hvis dat-
ter hand Ægter, for ham har oplat. Bøxselen og Støvle Huuden 
er betalt og til Tugt Huuset 12 sk. 

3. Siur Larsen Lod oplæse sin Bøxsel Seddel udgiven af Velær 
værdigee Hr. Henning Bødker paa 18 mrkr. Fiskis Leie i een    
ham benificeret Jord Furøen, som Peder Olsens Enke har op-
sagt. Bøxselen og Støvle Huuden er betalt og til Tugt Huuset 8 
sk., samme er dat. Altvigen d. 10de Octbr. 1738. 

 
 

Sagerne blev foretaget: 
 
Dend paa Sommer Tingens opsatte og af Fogden indstefnte Sag Con-
tra Joen Nielsen, Skarsvog, blev nu paaraabt og foretaget, for 
Rettens Kiendelse i Sagen at faae efterlevet, som paa nest fore-
gaaende fol. 216, findis indført. Begge Parter møtte for Retten. 
Fogden som Citant i Sagen Producerede dend paa Sommer Tinget 
paaberaabte besigtelsis Forretning, skeed af Bunde Lensmanden og 
Medhavende 5 Lauv Rettis Mænd paa Jorden Inder Lysnes/: uden Dato 
:/, som for Retten blev oplæst og skal i acten Vorde indført.  
 
Joen Nielsen, Skarsvog, møtte for Retten og andhørte denne fram-
lagde besigtelsis Forretning oplæse. Hvortil hand svarede: At 
hvad Mændenis Forretning angaar, da har hand intet mod dend at 
siige, uden at endskiønt hand efter tilkaldelse møtte paa Jorden 
samme dag besigtelsen skeede, saa kunde hand ikke formeedelst sit 
Arbeidis forsømmelse oppebie Lensmanden og Mændenis andkomst. 
Sagde ellers at hvad de i Forretningen opførte Huuse er andgaa-
ende, da fant hand ikke fleere Huuse for sig end een saa Kaldet  
Reisings Jilet Finne Gamme, i hvis stæd hand dend i Forretningen 
anmelte Ny Gamme har Ladet opsette. 1 Høe Lade i hvis stæd hand 
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dend i Forretningen anmelte har Ladet oprette, som hand nu siiger 
at haer ladet tekke siiden Mændenes Forretning skeede, dend i 
Forretningen ommelte Lille boe med skot for, fant hand òg for 
sig, men er nu meget forfalden. Fleere Huuse sagde hand at hand 
ikke veed Jordens tiltrædelse fant for sig. Fæe Huuse siiger hand 
var der ikke. Creature siiger hand ei at have haft der, saasom 
hand ikke har tilbøxlet sig dend Jord Inder Lysnes til beboelse, 
men alleene til at høste høet af til hielp til sine Creature som 
hand holder paa hands paaboende Jord Skarsvog som òg er een af 
deris Kong. Majts. Jorder, dend hand lenge og nu i nogle og Fyr-
getyve Aar har beboet. Skoug sagde hand ikke at være til Voxsen 
siiden hand fich Garden, men hand sagde heller at have hugget 
dend bort end ladet dend til Voxse udi Engesletterne.  
 
Ager sagde hand ei at have haft der af Aarsage at hand har Frøg-
tet for at det af Frost skulle betagis. I øfrigt sagde hand at 
hand gierne med aller første vil lade omskieltre dend af ham op-
satte lade, saa òg i Forretningen ommelte boe. Haabede altsaa at 
bemte. Jord Inder Lysnes ikke bliver ham frakiendt, saasom hand 
nu i 27 Aar har svart der af sine Skatter og udgifter i alle maa-
der. Men om saa skulle skee som hand ikke vil formoede, at da 
hands Søn maatte blive Nermest til at faae dend til bøxsel, ind-
stillede ellers Sagen til Rettens Skiøn og Kiendelse. 
 
Dommeren fant fornøden til Sagens oplysning at tilspørge Bunde 
Lensmanden og saa mange af de nu for Retten tilstæde Værende Mænd 
som var med ham i dend forindbemte. Forretning, neml. Just Han-
sen, Lysnes, Daniel Rasmusen, Jernslet, og Niels Olsen, 
Bochskind, om bemte. Jord Inder Lysnes, er saa meget overgaaet 
med Skouv, at det udi Jordens skyld til Formindskelse kand 
andsees, saasom de i Forretningen melder at de har fundet Jorden 
med een haab til Voxsen Skouv. Hvortil de svarede: At i dend 
stand som Jorden nu er, kand de ikke Skiønne at Jorden 
formeedelst dend smaa oprundne Skouv noget i sin Skyld er 
forminsket. Men skulle samme smaae Skoug faae tiid og tage 
overhaand, vil det vel blive Jorden til skade.  
 
Fogden sagde: At efter dend seeniste Eragtning som blev sluttet 
inden Retten paa Sommer Tinget om Joen Nielsen, Skarsvogs, brug-
ende Jord Inder Lysnes, deris Majts. tilhørende, da har hand i 
dag for Retten Produceret de andbefalede Mænds Forretning og be-
sigtelse, hvorleedis Jorden Lysnes i ald hands tiid er bleven 
dyrket, om de Huuse som efter Loven bør Være, nu ere paa Jorden 
bestaaende. Item om der ere optagen til nogen Agerdyrkning i 
hands tiid som hands Bøxsel Seddel og Loven eenhver Leilending 
befaler, eller Jorden med Jordning og Trææd har Aarlig været be-
sørget som bør skee. Mens tvert imod befindis: At Joen Nielsen 
har slaaet Gresset af Jorden og bortført det til Skarsvog og ikke 
holt nogen Creature derpaa til dyrkning.  
 
Da fornemmer Foegden at Joen Nielsen formeedelst saa slet een om-
gang bør være fradømt med denne Jord, efterdi her ere de tilbud 
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som vil antage samme Plads imod Bøxsel Erleggelse til deris 
Majts. og Jordens beboelse for at see dend i stand igien, som 
henstillis til dommerens paa Kiendelse. Videre hafde Parterne 
ikke i Sagen at fremføre, men indstillede Sagen til dommerens 
Skiøn og Kiendelse.  
 
 

Thi blev derom denne sinde saaleedis afsagt: 
 
Dend Kong. Allernaadigste Forordning om adskilligt Justitien og 
Rettens betient i Norge, af 19de Aug. 1735, tillader Allernaad-
igst udi dends 8de Artic., at underdommere maa nyde dend Frihed 
at udsette de Sager til een anden tiid som ikke paa Tinget kand 
paa dømmis. Da som her adskilligt andet ved Retten er at bestille 
og dagen nu nesten er forløben, og denne Sag behøver betenkning 
inden dend kand paa dømmis. Saa i andleedning af Aller Høyst 
bemte. Forordning, optagis Sagen til Dombs til førstkommende, d. 
1ste Decbr., da ieg Nest Guds bistand haaber at være fra Høste 
Ting Reiserne hiemkommen. Til hvilken tiid parterne saavelsom 
Lauv Rettet haver at møde her paa Gaarden, da Dom i Sagen skal 
Vorde afsagt. 
 
 

Fogden begierede efterskrevne Ting Attester: 
 
 1. Om her i Tinglauvet dette Aar er falden enten Forbrut Odels   

eller Arveløst Gods, Hoved eller Bois Lodders Forbrydelse,        
Volds Mulcter, Siette og Tiende Penge, 60 Lod Sølvs bøder,        
Forlovs penge eller andet dislige. Hvorpaa samptlig Almue         
svarede: At her i Tingl. intet dislige dette Aar falden er. 

 2. Om her er falden enten Slagsmaals eller Skieldsmaals bøder.       
Hvorpaa Almuen svarede: At her i Tinglauvet ingen dislige     
bøder falden er. 

 3. Om her er funden enten Vrag eller driv Hval. Hvorpaa Almuen       
svarede: At her i Tinglauvet intet dislige funden er. 

 4. Om Kongens Jorders Opsiddere har betalt Fogden nogen Arbeids      
penge. Hvortil de svarede Nei. 

 5. Om her er Sauger eller Qverner at Skatte af. Hvorpaa Almuen       
svarede: At her ikke er Sauger, ei heller andre Qverner end   
de som er til Opsiddernis egen nøtte. 

 6. Hvor mange af Kongens Jorder her i Tinglauvet dette Aar er        
bort bøxlet. Almuen svarede: At i dag Lod Fridrich Amundsen       
oplæse sin Bøxsel Seddel paa 18 mrkr. Fiskis Leie i Kongens       
Jord Sand. 

 7. Om her er optagen nogen Ny Rydnings Pladser at legge for          
Landskyld. Almuen svarede: At her ikke er sliige Pladser     
optagen. 

 8. Om her i Tinglauvet enten er Engbund, Field eller Engesletter      
at skatte af. Hvorpaa Almuen svarede: At af sliige Pladser er      
her ikke andre end de som af Alders tiid har ligget og endnu     
Ligger under Opsiddernis Jorder, hvor af de skatter og skyld-    
er. 
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 9. Post bønderne Anders Arensen, Teinskier, Ole Larsen, ibm.,    

Christopher Christophersen, Findsnes, Ole Ediesen, Sandvigen,     
og Ole Christophersen, ibm., tilstoed at Fogden har betalt        
eenhver af dem for Postens Førsel 3 mrk. danske. 

10. Om Bunde Lensmanden har Oppebaaret nogen Field Finne Skat og   
af hvem. Hvorpaa hand svarede at hand ikke har overkommet      
fleere eller andre Finner end de som blev lagde for Skat paa      
Leedingsberget og da til Fogden betalte. 

11. Hvor mange Reiser bøydefahret dette Aar giort haver og hvor-  
hen, item om her er borgere eller borger Jægter. Almuen svar-
ede: At Fogden som holder bøydefahr Lod sin Lille Jægt Seigle 
til Bergen dette Aars Første Stevne og de begge Sidste Stevne 
med Almuens Fisk og Vahre. Tron Hiembs borgeren Ole Hansen, 
Løchvigen, og Helmer Buskmand Seiglede her fra med deris Jæg-
ter til Tron Hiem ved sidstleedne Egidi tiider. 

12. Om her i Tinglauvet dette Aar nogen borgere Over Vintrer. Al-    
muen svarede: At de 2de ovenmelte borgere Seiglede her fra        
med deris Familie ovenmelte tiid. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kilde: Senjen Sorenskriveri Justitsprotokoll No. 3, 1731-1741, 
       side 216 b - 219 a. 
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Dend 1ste Decbr. Nestefter indfant ieg mig tilligemed de ordin-
aire 8te Lauv Rettis Mænd som Retten tillige med mig paa Høste 
Tinget betiente, paa Gaarden Vang i Baltestad og Giisunds Ting-
lauv, for der efter Rettens sidste Eragtning udi dend Sag ind-
stefnt af Kong. Majts. Foeged Sr. Andreas Tønder Contra Joen 
Nielsen, Skarsvog, Parterne ved endelig doms afsigelse at adskil-
le. 
 
 

Begge Parter møtte for Retten 
Og blev da udi denne Sag, saaleedis for Rett 

Dømt og Afsagt: 
 
Veed det for denne Sag af Fogden til sidstleeden Sommer Ting ud-
stædde Skriftlig Stevnemaal, har Foegden ladet indkalde Joen 
Nielsen, Skarsvog, til doms Liidelse for hand ikke har holt dend 
ham, sig for mange Aar siiden tilbøxlede Kongens Jord Inder Lys-
nes, som skylder et pund og Sex Marker, ved saa Lovlig og for-
svarlig hæfd som af een Leilending skee burde. Til samme hannem 
at over beviise, har Foegden paa Høste Tinget Produceret een 
besigtelsis Forretning, forrettet af Bunde Lens-Manden og Fem 
medhavende Mænd paa Aastædet bemelte Inder Lysnes, der giør for-
klaret, saa vel om Jordens saa Huusenes itzige tilstand. Hvor 
efter Foegden ei alleene udi hands for Sagen udstædde Stevning,   
men end òg udi dend af ham førte Proceduer har paastaaet, at Joen 
Nielsen for saa slet een omgang, maa Vorde Jorden fradømt, med 
Videre som Stevnemaalet og Acten omformelder. 
 
Joen Nielsen har derimod, saa vel paa Sommer som Høste Tinget, ei 
alleene til Foegdens Stevnemaal, men endog til dend i Rette lagde 
Mændenes Forretning, saavelsom Fogdens i Rettesettelse, svaret: 
At hand ikke har tilbøxlet sig denne Om Qvestionerede Jord til 
beboelse, men alleene til brug, saasom hand Længe før dend tiid 
boede og endnu boer paa een anden Kongens Jord Skarsvog, til 
hvilken Jord hand har henført det høe som hand paa Inder Lysnes  
slaaet og høstet haver. 
 
Hvad de Huuse som udi Mændens Forretning Mentioneret er, anbe-
langer, da siiger hand, at hand ikke ved Jordens antagelse har 
fundet fleere for sig end de derudi bemelte, dem hand inden Rett-
en erbød sig, at sette udi Louvfør stand, haabende at Jorden ei 
maa Vorde ham frakient, saasom hand nu i Syv og Tyve Aar har 
brugt dend og svaret deraf sine Skatter og udgifter i alle maader 
som hand burde, med Videre som hand i Sagen paa sin siide svaret 
og fremført haver.  
 
 
Thi bliver da efter saadan Sagens beskaffenhed saaleedis for Ret,             
Kient, Dømt og Afsagt:  
 
At som Joen Nielsen med dend af ham i Rette lagde Publicerede 
Bøxsel Seddel, under dato 11te Marti 1711, har beviist: At hand 
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sig ovenmelte Jord Inder Lysnes for sin Livis tiid har tilbøxlet, 
saa bør hand dend òg efter Lovens 3de Boegs 14de Capts. 10 Art. 
for sin Livis tiid, ligesom hiid intil beholde, helst efterdi de 
tilligemed Lensmanden paa Høste Tinget for Retten Nærværende be-
sigtelsis Mænd inden Retten har udsagt: At i dend stand som Jord-
en nu er, kand de ikke Skiønne at dend noget i sin Skyld er for-
mindsket. Hvad de Huuse som stoed paa Gaarden da Joen Nielsen 
fich dend er angaaende, da som Loven udi dends Allerhøystbemte. 
Capituls 30te Art. nochsom foresiiger een Leilending, hvorleedis 
hand skal forvare de Huuse som var paa Gaarden da hand fich dend. 
Og det derimod af den fremlagde besigtelsis Forretning er befund-
en, at Joen Nielsen ei samme har efterlevet, men Ladet Huusene 
forraadne, som hand igien til deels, af Ny har Ladet opsette and-
re i stæden for. Saa tilfindis Joen Nielsen efter sidst Aller 
Høystbemte. Lovens Articul, det snareste mueligt skee kand at i 
stand sette saa mange Huuse paa indbemelte Jord Inder Lysnes, som 
de hand beviislig fant for sig da hand fich Jorden, saafremt hand 
agter at undgaa de bekostninger som kand foraarsagis, om samme 
Articuls lydende, dets formeedelst skal Vorder efterlevet.  
 
Og som Joen Nielsen har foraarsaget saa vel denne Process som 
besigtelsens Forretning, i det hand ikke har Ladet bebygge Jorden 
og holt dends Huuse i Forsvarlig hæfd, saa tildømmis hand at er-
statte Processens og besigtelsens omkostninger med 2 rdlr. 3 
mrk., som hand udreeder og til Foegden betaler inden 15 dage 
efter denne doms Lovlige forkyndelse under adferd efter Loven.  
 
I øfrigt tilholdis Joen Nielsen herved, at Rydde og forbedre 
bemte. Jord, saa at dend ikke formeedelst hands forsømmelse Vord-
er forringet, paa det at hand for større u Leilighed kand Vorde 
befriet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kilde: Senjen Sorenskriveri Justitsprotokoll No. 3, 1731-1741, 
       side 241 a - 242 a. 
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Anno 1739 d. 15de Juli blev efter foregaaende Andordning holdet 
Almindelig Sommer Ting paa Vang med Baltestad og Giisunds Ting-
lauvs Almue, hvorda Retten Presideredis af Kong. Majts. Foeged 
Sr. Andreas Tønder og betientis af Sorenskriver Kiergaard med 
efterskrevne Lauv-Rettis mænd Niels Olsen, Skougnes, Jørgen 
Guldbrandsen, ibm., Edies Ediesen, Skoegen, Søren Mogensen, 
Grundvog, Ole Erichsen, Løch Helle, Ole Carlsen, ibm., Arne Ols-
en, Bochskind, og Tosten Olsen, Sletnes. 
 
 
Retten blev da først Sat og over een hver Lyst Ting Freed. Der-
nest blev de paa foregaaende Sommer Tinge Publicerede Kong. For-
ordninger og andre Høy Øfrigheds Forandstaltninger her for Retten 
oplæste. Og fantis ingen her i Tinglauvet, som hafde nogen Arv at 
fordre i Coldinghuus Amt, ei heller nogen som noget til Assessor 
Hansen var eller er skyldig. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kilde: Senjen Sorenskriveri Justitsprotokoll No. 3, 1731-1741, 
       side 255 b. 
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De på dette ting oppleste forordninger og bekjentgjørelser, jfr.             

tinghandlingens 2. avsnitt. 
 
 
 

Dernest blev Publiceret: 
 
1.  Forordningen om Skatternis paabud i Norge for Aar 1739. Dat.      

Fridrichsberg d. 18de Novbr. 1738. 
2.  Forordning om Skoelerne paa Landet i Norge, og hvad Klokkerne      

og Skoeleholderne derfor maa nyde. Dateret Friderichsberg d.      
23. Januari 1739. 

3.  Instruction for degne, Klokkere og Skoeleholdere paa Landet i 
Norge. Dat. Friderichsberg d. 23de Janu. 1739. 

4.  Placat, Angaaende hvorleedis de Rettens betientere udi Dan-
mark og Norge, som ei til Rette tiide indkommer med Rigtighed      
og beviis for hvis Justitz-Cassen ved eenhvers Jurisdiction 
er tilfalden, for saadan deris forsømmelse skal andsees. Dat.      
Friderichsberg d. 30te Decbr. 1738. 

5.  Forordning om hvorleedis de Regenskabs betientere, som paa de      
dem betroede Oppebørseler noget skyldig blive, herefter skal      
ansees og Straffis. Dat. Friderichsberg d. 26de Febr. 1739. 

6.  Patent om Høyeste Ret i Danmrk. for Aar 1739. Dat. Rosenborg      
d. 3de Octbr. 1738. 

7.  Andordning og Patent, anlangende hvorleedis med de fra Dant-
zig og Kønigsberg og der omkring liggende Stæder og Havne an-
kommende Skiibe, Passagerer og Vahre skal forholdis, naar de 
i Kongens Riiger og Lande ankommer, i henseende til de udi 
Polen og Ungern Grasserende farlige og Smitsomme Sygdomme. 
Dat. Friderichsberg Slot d. 7de Novbr. 1738. 

8.  Placat, anlangende hvorleedis med Confiscationers deeling ved 
Told Stæderne i Danmrk. og Norge herefter skal forholdis, saa 
og om Strafbødernis for Høyelse, for de Skippere som søge at 
indpracticere uandgivne Vahre. Dat. Friderichsborg d. 1ste 
Septbr. 1738. 

9.  Cartel og Convention imellem deris Kong. Majt. Kongen til 
Danmark og Norge etc. etc., paa dend eene og Kongen af Sver-
rige etc. etc., paa dend anden siide underteignet udi Kiøben-
hafn dend 31. Marti og Ratificeret d. 21de April 1738. 

10. Placat under Cammer Collegi Seigl af dato 19de Decbr. 1738, 
ang. forige Stiftamtskriver udi Bergen, Assessor Vilhelm Han-
sens tilhørende effecter og om ham nogen her er skyldig; men 
fantis ingen efter tilspørgelse. 

11. General Pardon for alle fra Armeen udi Konge-Riigerne Danmrk.      
og Norge, sampt Hertugdømmene og Greevskaberne undvigte 
Deserteurer. Dat. Friderichsberg d. 23de Febr. 1739. 

12. Andordning angaaende Fløyels og andet Silke Tøys brug udi 
Danmrk. og Norge. Dat. Friderichsberg d. 11te April 1738. 

13. Hands Høy Grevelig Excell. Hr. Statholder Rantzous brev til 
Hr. Etatz Raad og Amtmand Schielderup ang. at forbyde Rettens      
betienter i Hands Majts. Høye Nafn, at de ikke maa understaae      
sig paa nogen u Lovlig maade at fornerme og fravende dend  
_____________________________________________________________ 
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    fattige Almue noget af deres Ringe formue, saasom een Soren-

skriver skal have ud Copieret Forordningen om Justitzien til 
een bonde og derfor af ham ladet sig betale nogle Rixdaler, 
men herefter lade sig for sliige Copier betale, hvis Hands 
Majts. Lov og Forordninger om andre deris Embeede vedkommende      
Forretninger foreskriver. Dat. Rosenborg d. 30te Juli 1738. 

14. Høybemte. Hands Høy Excellensis Skrivelse til Amtmanden, an-
gaaende at alle de Norge Vedkommende trøgte Forordninger ere      
i Bergen at faar for billig priis. Dat. Rosenvold d. 16de 
Septbr. 1738. 

15. it Kong. Allernaadigste Proclama andg. om nogen skulle findis      
som maatte have Arv at søge udi Coldinghuus Ampt. Dat. 5te 
Septbr. 1738. 

16. Statholderens brev til Amptmanden ang. een fra Comendanten i 
Pottenborg Hr. Obriste Zanders Regiment og Major Saltzas Com-
pagnie bort løben Soldat ved Nafn Peder Larsen Sellert. Dat. 
d. 23. Marti 1739. 

17. Kong. Rescript til Amptmanden angaaende de fra Læggene(?) 
undvigte unge Mandskab, deris andholdelse og forvaring, med 
Videre. Dat. 1. Aug. 1738. 

18. Kong. Rescript ang. at ingen Lodser(?) under Sju Rixdalers 
Straf maa tillade at udføre noget af det unge Mandskab af 
Riigerne. Dat. 1. Aug. 1738. 

19. Statholderens brev til Amtmanden angaaende: at Liiv Guarden 
til Foeds og Grenadies Corps af Hds. Majt. er tillat for det 
første paa it par Aar, maa være tillat at hverve Godvillige 
Folk udi Norge, med Videre. Dat. 8de Octbr. 1738. 

20. Statholderens brev til Amptmanden, ang. 2de Delinqventer, 
Nafnlig Lars Jacobsen og Svend Sondersens Liv, som begge har 
begaaet drab og ere Rømte fra Bradsberg Amt, deris andhold-
else. Dat. 30. Juli 1738. 

21. Amtmandens brev til Foegden, ang. at ham fra Foegden udi 
Christiania, Hr. Jacob Tobiesen, er tilmeldet om 2de Delin-
qventer Nafnl. Hedevig Marie Sufsdorph(?) og Ane Johannis 
datter, som begge efter Kong. Resolution skulle henføris til 
Fisker Leierne Nordenfields, og begiert at samme maatte 
efterspørgis om de her til Fogderiet ere andkomne. Dat. 7de 
April 1739. 

22. Capitul Taxten for 1738. 
 

Anno 1739, d. 26de Juni. 
 
Retten blev da først Sat og over eenhver Lyst Ting Freed. Dernest 
blev de paa Torskens Ting Publicerede Kong. Forordninger og andre 
Høye Øfrigheds Forandstaltninger her for Retten Lydelig Oplæste. 
 

Dernest oplæst: 
 

1. Placat under Kong. Haand og Seigl, Angaaende det udi Norge 
oprettede General Forst Amt. Dat. Friderichsberg d. 17de 
April 1739. 

2. it Kong. Rescript til Hr. Stiftbefahlings Mand von Nissen, 
___________________________________________________________ 
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angaaende at Statholder, Hands Høy Grevelig Excellence Hr. 
Christian Rantzou, allernaadst. af Hands Majt. er Forløvet 
og at Stiftamptmændene i Norge, liigesom i Danmrk. skeer, 
skal paa agte alle ting, med Videre dets indhold. Dat. 
Fridrichsberg d. 6te Maj 1739. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kilde: Senjen Sorenskriveri Justitsprotokol No. 3, 1731-1741, 

   side 243 b - 245 a, 247 a. 
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Anno 1739 d. 19de Novbr. blev efter foregaaende Andordning holdet 
Almindelig Høste Ting paa Vang med Baltestad og Giisunds Ting-
lauvs Almue, hvor da Retten Presideredis af Kong. Majts. Foeged 
Sr. Andreas Tønder og administreredis af Sorenskriver Jørgen 
Kiergaard med efterskrevne Lauv Rettis Mænd Niels Olsen, Skoeg- 
nes, Jørgen Guldbrandsen, ibm., Edies Ediesen, Skoegen, Søren 
Mogensen, Grundvog, Niels Olsen, Bochskind, for Arne Olsen, ibm., 
Tosten Olsen, Sletnes, Ole Erichsen, Løch Helle, og Ole Carlsen, 
ibm.  
 
 

Retten blev da først Sat og over eenhver Lyst Ting Freed. 
 
 

Dernest blev Publiceret: 
 
Een Kong. Allernaadigst Confirmeret Extensions Plan og Fundation 
til een Enke Cassa for adskillige Stæeder i Danmark og Norge, 
samt Fyrstendømmene Slesvig og Holsteen dat. 19de Decbr. 1738. 
 
Een Kong. Allernaadigste Forordning ang. hvor mange Latinske 
Skoeler i Danmark og Norge skal Vedblive, samt hvorleedis, men 
Ungdommen information, Ingeniorum Prøve, den Arlige Examen og 
Stipenders Distribution, med Viidere efterdags skal forholdis, 
dat. 17de April 1739. 
 
Een Kong. Forordning angaaende de breve, som paa Post Huusene til 
Portofrie befordring bliver indleverede. Dat. 1 May 1739. 
 
De Kong. Confirmerede Articler for Jægtebruget i Nordlandene, 
dat. Vaagen i Lofoden Fogderie d. 17de Juni 1738. 
 
Ole Joensen Lod Oplæse sin Bøxsel Seddel paa 1 pd. 18 mrkr. Fisk-
is Landskyld i Kongens Jord Find Løchhelle, som Iver Larsen for 
hannem har Oplat, med de Vilkaar at hand sin Livis tiid skal der 
paa Gaarden nyde Fri Huus, der for uden Foer til een Koe og Sex 
Smale Creatur, samt Sæde Land for een Vog Korn, som hand selv 
skal hielpe til at indhøste. Bøxselen og Støvle Huuden er betalt 
efter Loven og til Tugt Huuset 24 sk. danske, samme er dat. idag 
d. 19 Novbr. 1739. 
 
Fridrich Amundsen Loed oplæse sin Bøxsel Seddel udgiven af Fogden 
idag d. 19de Novbr. 1739, paa 18 mrkr. Fiskis Landskyld i Kongens 
Jord Sand, som Sl. Erich Andersens Enke er Fradød. Bøxselen og 
Støvle Huuden er betalt og til Tugt Huuset 12 sk. 
 
Erich Hansen Loed oplæse sin Bøxsel Seddel udgiven af Ær Værdige 
Hr. Henning Bødker d. 19de Octbr. 1739, paa 2 pd. Fiskis Land-
skyld i dend Sands Kierke og Præst benificerede Jord Guttisiord 
som hands Fader Hans Nielsen, for ham har Oplat. Bøxselen og 
Støvle Huuden er betalt og til Tugt Huuset 8 sk. danske. 
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Fogden tilspurte Almuen: 
 
 1. Om her i Tinglauvet dette Aar er falden enten Forbrut Odels     

eller Arveløst Gods, Hoved eller Boes Lods Forbrydelse, Volds      
Mulcter, Siette og Tiende Penge, 60 Lod Sølvs bøder, Forlovs     
penge eller andet disliige. Hvorpaa Almuen svarede at intet       
dislige falden er. 

 2. Om her er falden Skieldsmaals eller Slagsmaals bøder. Almuen      
svarede Nei. 

 3. Kongens Jorders Opsiddere bleve tilspurte om de har betalt 
Foegden nogen Arbeids penge. Hvorpaa de svarede: At Fogden        
aldrig har begiert nogen Arbeidspenge, ei heller har de dem       
betalt. 

 4. Om her i Tinglauvet enten er Sauger eller Qverner at skatte     
af. Hvorpaa Almuen Svarede: At Sauger er her ikke, ei heller      
andre Qverner end de smaa bekke Qverner som bruges til Opsid-
dernis egen nøtte. 

 5. Om her er optagen nogen Ny Rødnings Pladser at Legge for 
Landskyld. Almuen svarede: At her ingen saadanne Pladser op-
tagen er. 

 6. Om her er enten Engbund, Field eller Engesletter at skatte    
af. Almuen svarede: At her ikke er andre af saadanne Pladser      
end de som Ligger til Opsiddernis Jorder, hvoraf de skatter     
og skylder. 

 7. Bunde Lensmanden blev tilspurt om hand siiden Leedings berg       
Tinget har Oppebaaret nogen Field Finneskat og af hvem. Hvor-
paa hand svarede: At hand ingen Field Finneskat har 
Oppebaaret. 

 8. Postbønderne Anders Arensen, Teinskier, Ole Larsen, ibm., 
Christopher Christophersen, Findsnes, Ole Ediesen, Sandvigen,      
og Ole Christophersen, ibm., bleve tilspurte om dem ikke for      
dette Aar er gotgiort for Postens Førsel hver 3 mrk. danske,     
hvortil de svarede ia og takkede for betaling. 

 9. Hvor mange Reiser Bøygde Fahret dette Aar giort haver og hvor      
hen, item om her er borger eller borger Jægter. Almuen svar-
ede: At Foegdens minste Jægt Seiglede til Bergen første Stev-
ne og de begge Sidste Stevne, med Almuens Fisk og Vahre. 
Tronhiembs borgeren Ole Hansen Giever og Helmer Buskmand Sei-
glede begge her fra til Tronhiem med deris Jægter ved Egidi 
tiider nu sidstleeden. 

10. Om her i Tinglauvet dette Aar nogen borgere Over Vintrer.         
Almuen svarede: At de bemte. 2de borgere med deris Familier       
Reiste herfra dend bemte. tiid, saa her ingen borgere eller       
deris Familier her over Vintrer. 

11. Hvor mange af Kongens Jorder her i Tinglauvet dette Aar er        
bort bøxlet. Almuen svarede: At Ole Joensen Lod Oplæse i dag      
sin Bøxsel Seddel paa 1 pd. 18 mrkr. Fiskis Landskyld i     
Kongens Jord Find Løchhelle og Fridrich Amundsen Lod i dag    
Oplæse sin Bøxsel Seddel paa 18 mrkr. Fiskis Leie i Kongens       
Jord Sand. Fleere af Kongens Jorder er ikke bort bøxlet. 

12. Om her er funden enten Vrag eller driv Hval. Almuen svarede:      
At her ikke er funden andet af det omspurte, uden dend Lille  
_____________________________________________________________    
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Hval som Foegdens egne Folk fant ude paa Havet udenfor Hæk-
ingen og blev af dem hiid ind Roed til Vang, hvor dend     
blev opskaaren. Fogden sagde at saasom hands Folk som fant     
Hvalen ude paa Havet nu ikke er til stæde, men paa Sild Fisk-
erie, saa kand hand ikke denne gang give nogen anden under-
retning derom uden alleene at Fisken var efter deris Maal 8 
1/2 Alen Lang, og Videre skal hand saa snart de kommer hiem, 
tage deris egne forklaringer, baade om Fiskens lengde, hvad 
der af er udkommen, saavelsom dends Hokken og Smelten med 
Videre, som alt skal følge hands Allerunderdste. Regenskab.  

 
 
Til Rettens betiening tilstundende Aar er tilnefnt Fridrich 
Amundsen, Sand, Joen Sørensen, Hækingen, Erich Hansen, Guttis-
iord, Ole Joensen, Find Løchhelle, Anders Nielsen, Hannes, og Ole 
Mogensen, ibm., som er andbefalet at indfinde sig paa Steegen til 
Eeds afleggelse. Derforuden er af de gamle tilnefnt, Peder Olsen, 
Gavl, og Anthoni Sørensen, Botten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kilde: Senjen Sorenskriveri Justitsprotokoll No. 3, 1731-1741, 
       side 256 b - 258 a. 
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Anno 1740 d. 22de Juli, blev efter foregaaende Anordning Holdet 
Almindelig Sommer Ting paa Vang med Baltestad og Giisunds Ting-
lauvs Almue, hvilket Ting var berammet at holdis d. 18de nest 
tilforne, men formeedelst det haarde indfaldende Veir som deels 
har hindret til rette tiid at fremkomme til de forige Tinge, har 
òg hindret her til nu. Retten Presideredis af Kong. Majts. Foeged 
Sr. Andreas Tønder og betientis af Sorenskriver Kierg. med efter-
skrevne Laug Rettis Mænd Amund Fridrichsen, Baltestad, for Frid-
rich Amundsen, Sand, Joen Sørensen, Hækingen, Ole Joensen, Find 
Løchhelle, Erich Hansen, Guttisjord, Ole Mogensen, Hannes, Anders 
Nielsen, ibm., Peder Olsen, Gavl, og Siur Joensen, Fiordbotten.  
 
 
Retten blev da først Sat og over eenhver Lyst Ting Freed.  
 
Der efter blev de paa nest foregaaende Sommer Tinge Publicerede 
Kong. Forordninger og andre Høy Øfrigheds forandstaltninger her 
for Retten oplæst. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kilde: Senjen Sorenskriveri Justitsprotokoll No. 3, 1731-1741, 
       side 279 b - 280 a. 
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De på dette ting oppleste forordninger og bekjentgjørelser, jfr.             

tinghandlingens 2. avsnitt. 
 

Kong. Forordninger og andre Forandstalninger: 
 
1. Forordningen om Skatternis paabud for Aar 1740. Dat. Fride-

richsberg d. 16de Decbr. 1739. 
2.  Anordning, hvor efter saa vel Hands Majts. betientere i Dan-

mark og Norge, som især de saa Kaldede Land Fischaler sig     
allerunderdanigst skulle Rette og forholde. Dat. Hirtzholm  
den 31. Juli 1739. 

3.  Forordning og Previlegier for Søe Folket i Norge, som sig, 
til at brugis i Voris Søe Tieniste, paa Orlogs Flaaden lade       
enrollere. Dat. Hirstholm d. 30. Septbr. 1739. 

4.  Fundation til een Ny Pensions Casse for Land Militair Etatens      
Enker og børn, som i Kiøbenhafn skal oprettis, og med den 
forige Land-Officer-Enke-Casse Combineris. Dat. Hirstholm 
dend 22de May 1739. 

5.  Forordning anlangende at Delinqventer, i stæden for at dømmis      
til Bremerholm skal her efter Dømmis til Arbeide i Nærmeste 
Fæstning. Dat. Friderichsberg Slot dend 27de Novembr. 1739. 

6.  Forordning anlangende hvorleedis med døde Creaturer paa Lan-
det, som befindis paa Veie og Marker hen liggende, deris 
Needgravelse eller bortførsel skal forholdis. Hirstholms Slot 
dend 11te Septbr. 1739. 

7.  Patent om Høyeste Ret i Danmrk. for Aar 1740. Dat. Hirstholms      
Slot dend 9de Octbr. 1739. 

8.  Placat angaaende Handelen paa Findmarken. Dat. Rente Cammeret      
dend 17. Octbr. 1739. 

9. Placat angaaende een deel Kongel. Indkomsters Forpagtning 
Nordenfields udi Norge for de 3de Aar 1741, 42 og 1743. Dat.      
Rente Cammeret dend 6te Febr. 1740. 

10. General-Pardon-Patent for alt det Mandskab, som fra Søe 
Limitterne eller fra Devisionerne ere undvigte. Dat. Hirtz-
holm Slot dend 18de Juni 1739. 

11. it Kong. Rescript til Hr. Etatz Raad og Amtmand Schielderup, 
angaaende Faddere ved børnedaab, samt og at bønder Folk og 
dislige paa Landet boende Folk, allernaadigst maa være tillat      
at bære hvad de nu har af Guld og Sølv, men intet Nyt. Dat. 
Hirstholm Slot d. 24. Octbr. 1739. 

12. it Kong. Rescript til Hr. Etatz Raad og Amtmand Schielderup, 
angaaende Overdaadighed og u orden ved bøndernis bryllupper, 
Liig begængelser, samt andre deris Samqvemme, dessen 
afskaffelse. Dat. Friderichsberg dend 4. Decbr. 1739. 

13. Statholder Rantzouvs Skrivelse til Hr. Etatz Raad og Amtmand      
Schielderup, angaaende om Løbende italiener og andre Nat-
ioner, have til deels udgive sig for at have værit Fangne i 
Tyrkiet, deels at have begaaet Neederlag og andre Misgiern-
inger i Sverrig og nogle Svertet sig som Siguere og udgivet 
sig derfore, hvilke Landet giennem Stripper og ud ..(?)..  
dend Gemeene Mand; Og hvorleedis med dem skal forholdis. Dat.      
Ladegaardsøe d. 30te Aug. 1737. 

_________________________________________________________________ 
 
Tingbøker for Lenvik år 1723-1800, bd. 1. side 155 



-156- 
_________________________________________________________________ 
 
14. Cancellie Raad og Laug Mand Baggers Skrivelse til Stiftamt 

Mand von Nissen, angaaende at bønderne naar de kommer til 
Bergen med deris Flægte Fiske, befindis det, at de lader  
beenet sidde ved Ryggen af Fisken, hvorover dend befindis at 
blive udskud, hvorfore hand begierer at Almuen maa tilholdis 
at Skiære Ryg beenet af 3de Leed Needenfor Navlen. Samme er 
dat. Bergen d. 1ste Marti 1740. 

15. Forordning angaaende de breve, som paa Posthuusene til Porto 
fri befordring bliver indleverede. Dat. Friderichsborg Slot 
dend 1. May 1739. 

16. H. Høylovlig Kong Friderich dend Fierdis allernaadigste For-
ordning af 21. Marti 1705, om Forhold med Strandede Skiibe og 
Gods.  

17. Amtmand Schielderups brev til Foegden af 20. Januari 1740, 
angaaende een deel bortløbne Delinqventers efterspørgelse, 
som samme Vitløftig forklarer. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kilde: Senjen Sorenskriveri Justitsprotokol No. 3, 1731-1741, 
 side 271 a - 272 b. 
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Anno 1740 d. 18de Novbr. blev efter foregaaende Anordning Holdet 
Almindelig Høste Ting paa Vang med Baltestad og Giisunds Ting-
lauvs Almue, hvor da Retten Presideredis af Kong. Majts. Foeged 
Sr. Andreas Tønder og betientis af Sorenskriver Jørgen Kiergaard 
med efterskrevne Lauv Rettis Mænd Erich Hansen, Guttisiord, Ole 
Joensen, Find Løchhelle, Fridrich Amundsen, Sand, Joen Sørensen, 
Hækingen, Ole Mogensen, Hannes, Anders Nielsen, ibm., Peder Ols-
en, Gauvl, og Niels Olsen, Bochskind.  
 
 
Retten blev først Sat og over eenhver Lyst Ting Freed, dernest 

blev Publiceret: 
 
1. Een Kong. Allernaadigst Confirmeret Fundation til een Almin-

delig Enche Cassa for dend Civile Stand i Danmark og Norge, 
dat. Friderichsberg d. 6te May 1740. 

2. Extention og Forbedring af den Sub dato Hirschholm d. 22 May      
1739, udgivne Allernaadigste Fundation til een Ny Pensions        
Casse for Land Melitair Etatens Enker og børn, dat. Fride-
richsberg d. 23 April 1740. 

3. Ole Olsen Lod oplæse sin Bøxsel Seddel udgiven af Foegden      
dend 17 Novbr. 1740, skreven paa Authoriseret Papir af No. 19      
til 12 sk. Lydende paa 2 pd. Fiskis Landskyld udi Kongens        
Jord Store Løchhelle, som Joen Kieldsens Enke for ham har op-
lat. Bøxselen og Støvle Huden er betalt og til Tugt Huuset      
16 sk. danske. 

4. Erich Nielsen Lod oplæse sin Bøxsel Seddel in duplo udgiven       
af Foegden Sr. Tønder d. 17de Novbr. 1740, paa 1 pd. Fiskis       
Landskyld udi Foegdens Eiendoms Jord Husa med Husøe. Bøxelen      
og Støvle Huden efterlat og intet til Tugt Huuset. Samme var      
skreven paa Authoriseret Papir af No. 19 til 12 sk., er 1        
Ort. 

 
 

Dernest blev efterskrevne Tings Vidner tagne fra Retten: 
 
 1. Om her i Tinglauvet er falden enten Forbrut Odels eller Arve      

løst Gods, Hoved eller Boes Lods Forbrydelse, Volds Mulcter,      
Siette og Tiende penge for uden Riigs førte Midler, 60 Lod        
Sølvs bøder, Forlovs penge eller andet dislige. Hvorpaa Almu-
en svarede at intet dislige her i Tinglauvet falden er. 

 2. Om her er falden Slagsmaals eller Skieldsmaals bøder. Almuen      
svarede at her intet deraf falden er. 

 3. Kongen Jorders opsiddere bleve tilspurte om de for dette Aar      
har betalt Foegden nogen Arbeidspenge. Svarede: at de aldrig      
har værit søgt om Arbeidspenge, ei heller har de dem betalt. 

 4. Om her enten er Sauger eller Qverner at skatt af. Almuen 
svarede: at Sauger er her ikke, ei heller andre end nogle faa      
smaa bekke Qverner, som ikke kand brugis uden ved stort Vand-
fald; De fleeste bruger hand Qverner. 

 5. Om her er optagen Nogen Ny Rødnings Pladser at lægge for 
Landskyld. Svarede: At Sorenskriveren og Mænd har denne Som-
_____________________________________________________________ 
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mer værit i Mallanger Fiord og der lagt et stæd Kaldet Naver-
en med Kueris for 18 mrkr. Fiskis Landskyld; Fleere Rødnings 
Pladser er her ikke. 

 6. Om her er Engbund, Field eller Engesletter at skatte af.         
Almuen svarede: At her ikke er andre af sliige Pladser end de      
som harligget og endnu ligger under Opsiddernis Jorder. Hver   
af de skatter og skylder. 

 7.  Om Bunde Lensmanden har siiden Leedingsberg Tinget oppebaaret      
nogen Field Finneskat og af hvem, hvorpaa hand svarede: at        
hand ikke har overkommet fleere eller andre Finner end de som      
paa Sommer Tinget bleve lagde og da til Foegden betalte. 

 8. Om her er falden Vrag eller driv Hval. Almuen svarede at         
intet deraf dette Aar falden er. 

 9. Postbønderne Ole Larsen, Teinskier, Anders Arensen, ibm., 
Christopher Christophersen, Findsnes, Ole Ediesen, Sandvigen,      
og Ole Christophersen, ibm., bleve af Foegden tilspurte om        
dem ikke for dette Aar er gotgiort og betalt i Post Førsel        
penge hver 3 mrk., hvor til de svarede at de paa Sommer Ting-
et blev dem gotgiort. 

10. Hvor mange af Kongens Jorder dette Aar bortbøxlet er. Almuen      
svarede: At i dag Loed Ole Olsen oplæse sin Bøxsel Seddel paa      
2 pd. Fiskis Landskyld i Kongens Jord Store Løchhelle. Fleere     
af Kongens Jorder er ikke dette Aar bortbøxlet. 

11.  Hvor mange Reiser Bøyde Fahret dette aar giort haver og hvor-
hen, item om her er borgere og borger Jægter. Almuen svarede: 
At Fogdens mindste Jægt Seiglede til Bergen baade Første og 
Sidste Stevne dette Aar med Almuens Fisk og Vahre. Tronhiembs 
borgerne Ole Hansen Giever og Helmer Buskmand Seiglede begge 
herfra med deris Jægter til Trundhiem ved Egidi tiider sidst-
leeden. 

12. Om her i Tinglauvet nogen borger Over Vintrer. Almuen svar-
ede: at de bemte. 2de borgere Seiglede herfra med deris Fami-
lier til Tronhiem ved Egidi tiider sidstl. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kilde: Senjen Sorenskriveri Justitsprotokoll No. 3, 1731-1741, 
       side 280 a - 281 a. 
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Anno 1741 d. 14de Juli blev efter foregaaende Anordning Holdet 
Almindelig Sommer Ting paa Vang med Baltestad og Gisunds Ting-
lauvs Almue, hvor Retten Presideredis af Kong. M. Foeged Sr. 
Andreas Tønder og Administreredis af mig, deris Kong. Majts. 
Sorenskriver Jørgen Kiergaard, med efterskrevne Laug Rettis Mænd, 
Erich Hansen, Guttisjord, Ole Joensen, Find Løch-Helle, Joen 
Sørensen, Hækingen, Fridrich Amundsen, Sand, Peder Olsen, Gauvl, 
Niels Svendsen, Giiøen, for Anders Nielsen, Hannes, Ole Hansen, 
Furøen, for Ole Mogensen, Hannes, og Siur Joensen, Fiord botten.  
 
 
Retten blev da først Sat med Freed Lysning; Derefter blev de paa 
nest foregaaende Tinge Publicerede Kong. Forordninger og andre 
Høy Øfrigheds Forandstaltninger her for Retten Lydelig Oplæste, 
alt efter dend orden som de forhen Specificeret er. 
 
 
Peder Mortensen Loed oplæse sin Bøxel Seddel udgiven af Hr. Lor-
entz Dass, Pastor til Trones, d. 27de Juni 1741. Lydende paa 1 
pd. Fiskis Landskyld udi dend Trones Kierke og Præst benificerede 
Jord Troldvigen, som hands Faeder Morten Mogensen for ham har op-
lat med de Vilkor at Forældrene deris Livs tiid nyder Fri Huus 
Værelse hos hannem med Videre hvad Frihed de enten med billighed 
kand Pretendere, eller hand af Kierlig pligt vil forunde dem. 
Samme udviiser at Bøxel og Støvle Huud er betalt og til Tugt 
Huuset 8 sk. danske. 
 
 
De ordinaire Skatte Mandtaller, saavelsom Leedingslegget blev 
inden Retten af Fogden Forfattet. 
 
 
I Stæden for de danne Mænd som Retten nu udi 3de Ting har be-
tient, blev efterskrevne danne Mænd tilnefnt Retten at betiene, 
Nemlig Erich Siursen Find, Molsnes, Niels Andersen Find, ibm., 
Ole Olsen, Sultenvigen, Ole Jacobsen Find, ibm., Niels Gundersen 
Find, ibm., Peder Hansen, Molsnes, Erich Olsen, Rogsfiorden, og 
Jens Steffensen, ibm., som alle forhen Retten har betient. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kilde: Senjen Sorenskriveri Justitsprotokoll No. 4, 1741-1751, 
       side 14 b - 15 a. 
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De på dette ting oppleste forordninger og bekjentgjørelser, jfr.             

tinghandlingens 2. avsnitt. 
 

Kong. Forordninger og andre Høy Øfrigheds Forandstaltninger: 
 
1. Forordningen om Skatternis paabud i Norge for inde Værende 

Aar 1741. Dat. Kiøbenhafns Slot d. 6te Decbr. 1740. 
2. Patent om Høyeste Rett i Danmrk. for Aar 1741. Dat. Fride-

richsborg dend 7de Octbr. 1740. 
3. Forbud at ingen Slags Korn Vahre maa af Norge til Vands ud-

føris. Dat. Friderichsborg Slot dend 10de Septbr. 1740. 
4. Placat angaaende de udi Norge under Reluction Værende Jorde 

Goedser og Tiender. Dateret Friderichsborg dend 24de Septbr. 
1740. 

5. Forbud paa Fiire og Tiuge Skilling Støkkers udførsel. Dat. 
Friderichsborg dend 14de Novbr. 1740. 

6. Extention og Forbedring af den Sub dato Hirschholm dend 22de      
May Ao. 1739, udgivne Allernaadste. Fundation til een Ny 
Pensions Casse for Land Militair Etatens Enker og Børn. Dat. 
Friderichsberg dend 25de Aprilis 1740. 

7. Forordning anlangende hvorvit Gudelige forsamlinger, uden for 
dend offentlige Gudsthieniste, til Videre opbyggelse og 
Gudfrygtigheds Øvelse under Vedkommende Læreris opsyn, maa 
tilladis og hvilke derimod som utilladelige og Mistænkelige, 
forbydes. Dat. Christiansborg Slot udi Kiøbenhafn dend 13de 
Januari 1741. 

8. Placat angaaende hvorleedis Strandede Vahre udi Danmarch og 
Norge herefter skal Fortoldis. Dat. Rente-Cammeret dend 1. 
Septbr. 1740, under Cammer Collegi Seigl. 

9. It Kong. Rescript og ordre til Amtmanden Hr. Etatz Raad 
Schielderup af dato 2. Decbr. 1740, angaaende at Amtmanden 
udi sit Amt, ved Kierkerne lader føye dend andstalt og seer 
derhen,at dend heele Meenighed, undtagen Skrøbelige Svangre 
p. bliver tilstæde udi Kierken, indtil Catechisationen er til 
ende. 

10.Een af Amtmanden Vidimeret Copie af it Kong. Allernaadigste 
Proclama, dat. Friderichsberg Slott dend 18de Marti 1740, 
hvorved Hands Kong. Majt. Allernaadigst byder og befaler, at 
alle og eenhver, som noget udi Arv til 1738 Aars udgang udi 
Findmarks Amt, ved de af Amtmændene Forrettede Skifter, kunde 
have at fordre, og nogen tiltale til Amtmændene enten som 
Skiftis Forvalter, eller Overformyndere kunde formeene at 
have, skal ufeilbarlige inden Aar og Sex Ugers forløb, efter 
at dette Allernaadigste Proclama til alle Ober og Under 
Retter i Danmrk. og Norge, samt Førstendømmene, Lovlig er 
vorden Læst og Forkynt, sig med samme deris Fordringer hos 
Amtmand Kieldsen anmelde, og saadanne deris Fordringers 
Rigtighed med Lov Gyldige breve og beviisligheder Gotgiør, 
samt derefter deris formeentlig Pretentioner Legitimere. Og 
saafremt nogen her udi skulle findes forsømmelig, og sig ei 
som før er melt med deris fordringers angivelse indstille, da 
skal samme deris Krav og foerdring ved dette brevs Kraft,  
___________________________________________________________ 
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være døde og Magtesløse, og derefter ikke noget at maa søgis 
og pretenderis, dog herved undtagen de u umyndige, som 
forbeholdis deris Ret efter Loven. 

11. Capituls Taxten for 1740, under Stiftbefahlings Mand von Nis-
sens haand. 

12. Amtmanden Hr. Etatz Raad Schielderups brev til Foegden af 
26de Januari 1741, hvorudi hand tilmelder ham, at hannem fra      
Hr. Stiftbefahlings Mand von Nissen er tilskrevet om een deel      
Delinqventer som fra adskillige Stæder ere bortrømte, at om 
de nogen stæds kunde antreffis, de da maatte anholdis. Nemlig 
fra Trundhiems Fæstning ere 3de bort Rømte, hvoraf 2de, Fader 
og Søn, nafnlig Andreas og Johannis Kruuse ere Sorte Ziener 
og dend 3de ved Nafn Even Larsen. Udi Agershuus Stift i Lands      
Præste Gield een Svensk Hæste Skiærer, som efter it begangen      
drab er undrømt; samme persohn beskrivis at være een fuldkom-    
men Høy undersat og anseelig Karl, med Mørke-brunt, Langt og 
tykt haar, og udi samme Stift i Hedemarchens Foegderie, een 
ved Nafn Henrich Falcham som for Tyverie var Fængslet og af 
Fængslet undrømt, hvilken persohn beskrivis at være Liiden af 
Statur, bleeg og Mager agtig ansigt, Krudtbrænt over Næsen    
og under Øynene, med Sort Krøllet haar og Sorte Øyne bryne. 
Da saa fremt nogle saadanne her i Fogderiet skulle antreffis 
da at paagribis og Stiftamtmanden med foerderligt under 
Arrest at tilsendis. 

 
Anno 1741 d. 27de Juni. 

 
1. Forordning angaaende hvorleedis med Vidners indstevning, 

Forelæggelse og Faldsmaals Kiendelse mod Motvillig udebliv-
ende Vidner, Opsettelser, Spørsmaal til Vidner og deris af-
hørelse, skal forholdis. Dat. Christiansborg Slott udi Kiø-
benhafn dend 3de Marti 1741. 

2. Forordning angaaende hvorleedis med Tømmer Hugsten udi de 
forbeholdnes, samt Kierkers og de Geistlige eller andre bene-    
ficerede Skove, samt Almindinger udi Norge, her efter skal        
forholdis. Dat. Christiansborg Slot udi Kiøbenhafn d. 31. 
Marti 1741. 

3. Forordning hvorved Loven og Krigs Articlerne om udfordringer 
og Dueller igientagis og Skiærpis. Dateret Christiansborg 
Slot udi Kiøbenhafn d. 17de Marti 1741. 

4. it Kong. Rescript til Velbaarne Hr. Etatz Raad og Amtmand 
Schielderup. Dat. Christiansborg Slott d. 1ste April 1741, 
hvorved Amtmanden anbefalis at tilholde Vedkommende Øfrig-
heder og Rettens betientere at have indseende med at intet        
Market paa nogen Søndag eller Helligdag maa holdis, men i saa 
fald at skal oprettis til anden Søgnedag der efter. 

 
 
Kilde: Senjen Sorenskriveri Justitsprotokol No. 4, 1741-1751, 

   side 2 a - 3 a, 6 a. 
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Anno 1741 d. 10de Novbr. blev efter foregaaende Anordning Holdet 
Almindelig Høste Ting paa Foegde Gaarden Vang med Baltestads og 
Gisunds Tinglauvs Almue, hvor da paa Foegdens Veigne Hands Fuld-
mægtig tiener Monsr. Knud Aslou ved Retten var Nær Værende. Rett-
en administreredis af mig, deris Kong. Majts. Sorenskriver Jørgen 
Kiergaard, med efterskrevne Lauv Rettis Mænd Erich Siursen Find, 
Molsnes, Anders Arentsen, Teinskier, for Niels Andersen Find, 
Daniel Rasmusen, Jernslet, for Ole Olsen, Sultenvig, Ole Jacob-
sen, Sultenvig, Niels Gundersen, ibm., Just Hansen, Lysnes, for 
Peder Hansen, Mols, Joen Jansen, Grund Reis, for Erich Olsen, 
Rogsfiorden, og Ole Hansen, Furøen, for Jens Steffensen, Rogs-
fiorden. Retten blev da først Sat med Freed Lysning.  
 
 

Der efter blev aller underdanigst Publiceret: 
    

1. Kong. Allernaadigst Forbud paa Vimpel Føring, dat. Christi-
ansborg Slot udi Kiøbenhafn dend 17de Febr. 1741. 

2. Placat og Nærmeere Anordning angaaende Skoelerne paa Landet 
i Norge, dat. Christiansborgs Slot udi Kiøbenhafn d. 5te 
May 1741. 

3. Forordning angaaende Delinqvents og Tyv-Sagers udførsel i         
Norge, dat. Christiansborgs Slot udi Kiøbenhafn d. 19de May       
1741. 

 
 

Saeger var her ikke til dette Ting indstefnt. 
 
 
 Foegdens Fuldmægtig thiener Monsr. Aslou, var paa sin Principals       
Veigne efterskrevne Ting Attester fra Retten begierende: 
 
 1. Om her i Tinglauvet dette Aar er falden enten Forbrut Odels       

eller Arveløst Gods, Hoved eller Boes Lods Forbrydelse, Volds      
Mulcter, 6te og 10de penge for uden Rigs førte Midler, 60 Lod      
Sølvs bøder, Forlovs penge, eller andet dislige. Hvorpaa Al-
muen svarede: At dem ikke er Vitterlig at her i Tinglauvet      
sliige bøeder falden er. 

 2. Om her er falden Slagsmaals eller Skieldsmaals bøder. Almuen      
svarede: At her ingen dislige bødemaaler falden er. 

 3. Om her i Tinglauvet dette Aar nogen af Kongens Jorder er bort      
bøxlet og til hvem. Almuen svarede: At her i Tinglauvet er     
ingen af Kongens Jorder dette Aar bort bøxlet. 

 4. Om Kongens Jorders Opsiddere har betalt Foegden nogen Arbeid-
spenge dette Aar. Hvorpaa de svarede, at Foegden Aldrig har 
begiert Arbeidspenge hos dem, ei heller har de dem betalt. 

 5. Om her i Tinglauvet dette Aar er optagen nogen Ny Rydnings     
Pladser at lægge for Landskyld. Almuen svarede: At her ingen      
dette Aar er Optagen. 

 6. Om her i Tinglauvet enten er Eng bund, Field eller Engeslætt-
er at skatte af. Almuen svarede, At her i Tinglauvet ikke er 
andre af dislige Pladser end de som ligger til og under Op-
_____________________________________________________________ 
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siddernes Jorder, hvoraf de Skatter og Skylder. 
 7. Om her i Tinglauvet enten er Sauger eller Qværner at Skatte     

af. Almuen svarede: At Sauger er her ikke, ei heller andre     
end nogle faae smaa bekke qverner, som nu dis Værre staar         
ubrugte, saasom de intet har at Male paa dem. 

 8. Om her i Tinglauvet er funden enten Vrag eller driv Hval     
dette Aar. Almuen svarede: At her intet dislige dette Aar     
funden er. 

 9. Tilspurte hand Postbønderne Anders Arentsen, Teinskier, Ole       
Larsen, ibm., Christopher Christophersen, Findsnes, Ole Edie-
sen, Sandvigen, og Ole Christophersen, ibm., om ikke Foegden 
for dette Aar har Gotgiort dem deris Post Førsel penge. Hvor-
paa de svarede, at samme blev dem paa Sommer Tinget Gotgiort, 
hver med 3 mrk. 

10. Tilspurte hand Bunde Lensmanden Isach Kolling om hand siiden      
Sommer Tinget har oppebaaret noget Field Finne Skat og af 
hvem. Hvorpaa hand svarede, at hand slet ingen Finne Skat     
dette Aar har oppebaaret. 

11. Tilspurte hand Almuen, hvor mange Reiser Bøyde fahret dette     
Aar giort haver og hvor hen, item hvor mange borger eller     
andre Jægter her er i Tinglauvet, naar og hvor hen de dette     
Aar ere afseiglede. Almuen svarede, Af det bøyde Fahr som     
holdis for dem af Foegden Seiglede Sidste Stevne til Bergen       
med deris Fisk og Vahre. Foegdens egen Jægt Seiglede og til       
Bergen baade Første og Sidste Stevne, med dend Rettigheds     
Fisk som Foegden hafde indsamlet, saa òg noget af Almuens     
Goeds. Trundhiemsborgeren Helmer Buskmand i Kløven Seiglede       
med sin Jægt herfra til Trund Hiem ved Egidi tiider. Trund     
Hiems borgeren Ole Hansen Giever i Løchvigen Seiglede samme       
tiid herfra til Trund Hiem med een Liiden Tendring. Fleere        
Jægter er her ikke Tinglauvet. 

12. Om her i Tinglauvet dette Aar nogen borgere Over Vintrer. Al-
muen svarede: At de begge med deris Familier som melt til 
Trund Hiem ere af Reiste. 

 
 
Sorenskriveren Proclamerede inden Retten, om her i Tinglauvet  
findis nogen som ere Rette Arvinger efter dend i Aar paa Hem-
mingsiord afdøde Gamle Mand Joen Nielsen, at de da sig med aller 
forderligste hos ham vil indfinde. 
 
 
Foegdens Fuldmægtig udbød for Retten om nogen vil til bøxel an-
tage dend deris Kong. Majts. tilhørende og nu Øde liggende Jord 
Mellem Løchhelle, som af Anders Joensen har værit beboet, men paa 
afvigte Aars Høste Ting opsagt. Hvilken skylder Aarlig 2 pd. 
Fiskis Landskyld. Men der fantis ingen som samme ville antage. 
 
Kilde: Senjen Sorenskriveri Justitsprotokol No. 4, 1741-1751, 
       side 15 a - 16 a. 
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Anno 1742 d. 17de Juli, blev Holdet Almindelig Sommer Ting paa 
Gaarden Vang med Baltestad og Giisunds Tinglauvs Almue, Hvor da 
Retten Presideredis av Kong. Majts. Foeged Sr. Andreas Tønder og 
Administreredis av Sorenskriver Jørgen Kiergaard med efterskrevne 
Laugrettis Mænd, Erich Siursen, Molsnes, Niels Andersen, ibm., 
Ole Olsen, Sultenvig, Niels Gundersen, ibm., Ole Jacobsen, ibm., 
Peder Hansen, Mols, Ole Larsen, Strømmen, i Stæden for Erich Ols-
en, Rogsfiorden, som ved døden afgangen og Joen Jansen, Grund 
Reis, for Jens Steffensen, Rogsfiorden. 
 
 
Retten blev da først Sat med Freed Lysning, der efter blev de paa 
nest foregaaende Sommer Tinge Publicerede Kong. Forordninger og 
andre Høy Øfrigheds Forordninger her for Retten oplæst. 
 
Monsr. Ole Eliasen Hoff Lod oplæse it Skiøde udgiven af Ole Hans-
en Giever i Trundhiem d. 16de April 1742, paa det Borger Leie 
Løgvigen her i Tinglauvet. Samme Skiøde Skal i Pante Bogen indfø-
ris paa fol. (?) 
 
Anders Jensen Lod oplæse sin Bøxsel Seddel udgiven af Hr. Henning 
Bødker d. 3 Decbr. 1741, paa 1 pd. Fiskis Landskyld i Jorden Tøm-
mervig som Hans Størkersen for ham har oplat. Bøxel og Støvle Hu-
ud er betalt efter Loven og til Tugt Huuset 8 sk. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kilde: Senjen Sorenskriveri Justitsprotokol No. 4, 1741-1751, 
       side 41 b. 
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De på dette ting oppleste forordninger og bekjentgjørelser, jfr.             
tinghandlingens 2. avsnitt. 
 

Kong. Forordninger og andre Documenter: 
 
1. Forordning angaaende hvorleedis med Vidners indstevning, 

Forelæggelse og Faldsmaals Kiendelse imod motvillige ude-
blivende Vidner, Opsettelser, Spørsmaal til Vidner og deris 
afhørelse skal forholdis. Dateret Christiansborg Slot d. 3de 
Marti 1741. 

2.  Forordning Ang. hvorleedis med Tømmerhugsten udi de forbe-
holdne, samt Kierkers og de andre Geistlige eller andre 
benificerede Skove, samt Almindinger udi Norge herefter skal 
forholdis. Dat. 31. Marti 1741. 

3.  Forordning hvorved Loven og Krigs Articlerne om udfordringer 
og Dueller igientagis og Skierpis. Dat. 17de Marti 1741. 

4. it Kong. Rescript, at intet Market paa Søn- eller Hellige-
dage maa holdis. Dat. 1. April 1741. 

5.  Forbud paa Vimpel Føring. Dat. Christiansborg Slot d. 17de 
Febr. 1741. 

6.  Placat og Nærmere Anordning angaaende Skoelerne paa Landet i 
Norge. Dat. 5te May 1741. 

7. Forordning angaaende Delinqvents og Tyv Sagers udførsel i 
Norge. Dat. 19de May 1741. 

8.  Forordning om Skatternis paabud i Norge for Aar 1742. Dat. 
Friderichsborg Slot d. 4de Novbr. 1741. 

9.  Placat om Korns Toldfri Indførsel, samt derpaa giørende Cre-
dit for de trængende udi Norge. Dat. Hirschholms Slot d. 7de      
Juli 1741. 

10. Placat angaaende dend under 25de April 1735 paabudne Forhøy-
else Tolds ophævelse, av de udi Norge indførende Sukker og 
Sirupper. Dat. 14de Augusti 1741. 

11. Placat angaaende Cancellie Raad og forige Casserer Jens Køl-
lis fordølgede effecters opdagelse. Dat. 18de Aug. 1741. 

12. Placat under Cammer Collegio Seigl, av dato 30te Decbr. 
1741, angaaende 12 av Hands Kong. Majts. Regenskabs 
betientere udi Hertug Dømmene Slesvig og Holsteen, som til 
Hands Kong. Majts. Cassa nogle Visse og deels anseelige 
Summer ere skyldig blevne. Hvilken Placat skal herefter 
Ordlydende Vorde i Protocollen indført paa fol. 51. 

13. Cammer Collegi Placat av 4de Januari 1742, angaaende 19ten 
av Hands Kong. Majts. forhen Værende oppebørsels betientere 
udi Danmark, som til Hands Kong. Majts. Cassa nogle Visse og 
deels anseelige Summer ere skyldig blevne. Hvilken Placat 
herefter skal Vorde indført paa fol. 51. 

14. Cammer Collegi Placat av 4de Januari 1742, angaaende 18ten 
av Hands Kong. Majts. forhen Værende Oppebørsels betientere 
udi Norge, som til Hands Majts. Cassa nogle Visse og deels 
anseelige Summer ere skyldig blevne. Hvilken Placat herefter 
skal Vorde indført paa fol. 52. 

15. it Kong. Rescript angaaende de som agter at Reise igiennem 
Sverrig, skal holde sig den information som dennem ved de 
____________________________________________________________ 

 
Tingbøker for Lenvik år 1723-1800, bd. 1. side 165 



-166- 
_________________________________________________________________ 
 

Svenske Told Stæder Vorder given udi alt efterretlig. Dat. 
29de Decbr. 1741. 

16. it Kong. Rescript til Amtmanden, angaaende at Amtmanden skal      
erkyndige sig om nogen af Hands Majts. Undersaattere, i sær 
Søe Folk, til Sverrig uden Pas ere bortvigede og sligt Hands      
Majt. at Referere. Dat. 16de Febr. 1742. 

17. Amtmandens brev til Fogden av 20. Marti 1742, ang. 3de 
Arbeidere eller pligts Folch ved Jonus Vando Mas Ovn udi 
Vesterbotten i Sverrig, nafnlig Ole Larsen og hands Søn 
Peder Olsen, samt Stephen Pouelsen som derfra ere undvigede 
for Gield. 

18. Amtmandens brev til Fogden av 27de Novbr. 1741, ang. at af-
takkede Krigs Folk, Under officerer og Gemeene som have 
Staaet i Virkelig tieniste og derpaa er holdet deris Rigtige      
Pas og afskeed, maa have frihed at Ernære sig med deris hæn-
ders Arbeide og at de paa Landet skal være befriede for Ind-
erste, Folke og Familie Skat. 

19. Amtmandens brev til Fogden av 29. Novbr. 1741, ang. at Ind-
byggerne paa Landet ikke skal bort kaste deris Klæder og 
Lumper, men holde Papirs Verkerne i Christiania dem til 
haande imod betaling for it Skaalpd. af de fine og Grove 
Lerrits Klæde, 2 sk., og for 3 skaalpund Stri og Blaar Garns 
Lumper, ligesaa meget. 

20. Capituls Taxten for avvigte Aar, under Stift befahlings Mand 
von Nissens haand. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kilde: Senjen Sorenskriveri Justitsprotokol No. 4, 1741-1751, 

   side 31 b - 32 b. 
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Hans Kongel. Mayts. til Danmarch og Norge Deputerede for Finan-
cerne og samtlig til forordnede udi Cammer Collegio. Giøre Vit-
terligt at saasom efterskrevne forhen Værende Kongel. Oppebør-
sels betientere udi Danmrk., ere til Hands Kong. Majts. Cassa 
nogle Visse og til deels Anseelige Summer skyldig blevne, nemlig: 
 
1.  Afg. Commerce Raad Christian Braem, som Stemplet Papirs For-

valter paa hands Regenskaber til 1716. 
2.  Afg. Hans Ulrich Pracht, Consumptions Skriver ved Kiøbenhafns 

Told Cammer, til Ao. 1710. 
3.  Wilhelm Deichman(?) ligeleedis som Consumptions Skriver ved 

bemte. Told Cammer til Ao. 1730. 
4.  Afg. Jørgen Olpius paa de hannem som Material Forvalter ved 

Bremenholm, betroede Materialier efter hands Regenskab fra 
1mo Jan. til ultimo Augusti 1721. 

5.  Afg. Skatte-Kræver Hans Huusum paa hands Regenskaber for 
nogle av Kiøbenhavn paabudne Skatter, de Ao. 1710 til 1718. 

6. Friderich Adamsen som og har værit Skatte Kræver i Kiøben-
hafn, paa hands Regenskaber pro Ao. 1710 til 1711. 

7.  Afg. Jacob From som Amts Forvalter over Andtvorskov og Cors-
øer Amter paa hands Regenskaber fra 1705 til 1711. 

8.  Afg. Anders Andersen, Amtsforvalter og Tolder i Vordingborg 
paa hands Regenskaber de Ao. 1705 til Ultimo Marti 1710. 

9.  Afg. Præbiørn Rasmusen, Amtsforvalter over Ringsted og Sørøe      
Amter paa hands Regenskaber pro Ao. 1705 til 1712. 

10. Afg. Melchior Folsach(?) som Amtsforvalter over bemte. Ring-
sted og Sørøe Amter paa hands Regenskaber fra 1mo Januari 
1733 til 19de Novbr. 1734. 

11. Afg. Lauritz Panch som Regimentskriver ved det andet Sæd-
landske Regiments Rytter Godsis Destrict paa hands Regen- 
skaber fra 1mo Aprilis 1704 til 16de May 1706. 

12. Hans Barthold Nissen som Regimentskriver ved Antvorskov Des-
trict paa hands Regenskaber til ultimo Aprilis 1732. 

13. Afg. Capitain Palemon Laurberg, ligeleedis som Regiment-
skriver, ved bemte. Antvorskov Destrict til Aarets udgang 
1735. 

14. Afg. Erich Krog som Amtsforvalter over Halsted Kløfters Amt       
til 1719. 

15. Afg. Peder Røedsteen i lige maade som Amtsforvalter over 
bemte. Halsted Klosters Amt til 1729. 

16. Afg. CammerRaad Just Hansen som Amtsforvalter over Schander-
borg og Aachier Amter paa hands Regenskaber, de Ao. 1660 til 
1703. 

17. Afg. Niels Hansen, forige Amtsforvalter over Coldinghuus 
Amt,samt Proviantz Forvalter i Fridericia og Slots Foged ved 
Coldinghuus Slot, paa hands Regenskaber, Ao. 1705 til 1707. 

18. dend afdøde Amtsforvalter i Aarhus, Michel Nielsen, paa hands 
Regenskaber fra 1708 til 1714. 
Og der foruden 19. Jacob Nielsen, Lillebech forige Hofbager, 
Resterende Told og Consumption pro Ao. 1710. 

 
Saa Vorder det i følge av Hands Kong. Majts. Allernaadigste befa-  
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ling af 4de Novbr. sist afvigte, herved offentlig bekientgiort, 
til dend ende, at dersom nogen, som ikke ellers, efter hands 
betienings medfør, allereede dertil er forbunden, kand tilforlad-
elig og beviisligen meddeele Rente Cammeret, nogen her tilforn 
ubekient efterretning, efter hvilken paa foranførte Debitors 
efterstaaende Gield, noget med Rette udi Hands Majts. Cassa endnu 
kand erholdis, skal dend som saadant opdager, av dend saaleedis 
indkommende Summa Tii pro Centum som een belønning for hands 
Vigilance Vorde Gotgiort. Imidlertid bliver denne Placat paa det 
dends indhold alle og eenhver kand Vorde kundgiort, udi alle 
Jurisdictioner i Danmrk. og Norge at publicere og affigere, samt 
udi een hver Rettis Protocoll at indføre. Rente Cammeret d. 4de 
Januari 1742. 
 
                                     Under Cammer Collegii Seigl.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kilde: Senjen Sorenskriveri Justitsprotokol No. 4, 1741-1751, 

   side 51 b - 52 a. 
 
_________________________________________________________________ 
 
Tingbøker for Lenvik år 1723-1800, bd. 1. side 168 



-169- 
_________________________________________________________________ 
 
Anno 1742 d. 31te Octbr. blev efter foregaaende Anordning holdet 
Almindelig Høste Ting paa Vang med Baltestads og Giisunds Ting-
lauvs Almue, hvor da Retten Presideredis af Kong. Majts. Foeged 
Sr. Andreas Tønder og Administreredis af mig, deres Kong. Majts. 
Sorenskriver Jørgen Kiergaard, med efterskrevne Laug Rettes Mænd, 
Niels Andersen, Molsnes, Erich Siursen, ibm., Ole Olsen, Sulten- 
vig, Niels Olsen, Skoegnes, for Ole Jacobsen, Sultenvig, Niels 
Olsen, Bokskind, for Niels Gundersen, Sultenvig, Arne Olsen, Bok-
skind, for Ole Larsen, Strømmen, Joen Jansen, Grund Reis, for 
Jens Steffensen, Roegsfiorden, og Tosten Olsen, Sletnes, for 
Peder Hansen, Mols.  
 
Retten blev da først Sat og over eenhver Lyst Ting Freed. 
 
 
Niels Nielsen Loed oplæse sin Bøxel Seddel udgiven av Sorenskriv-
er Kiergaard paa Sl. Hr. Bødkers Enkes Veigne, lydende paa dend 
Jord Hannes, som skylder 2 pd. Fiskes Landskyld og nu var Øde; 
samme Bøxel Seddel er dat. d. 23de Octbr. 1742. 
 
 
  Foegden var efterskrevne Ting Attester fra Retten begierende:    
  
1. Om her i Tinglauvet dette Aar er falden enten Forbrut Odels     

eller Arveløst Goeds, Hoved eller Boes Lods Forbrydelse,     
Volds Mulcter, 6te og 10de penge, 60 Lod Sølvs bøder, For-
lovspenge eller anden deslige. Almuen svarede, at her i Ting-
lauvet er intet deslige falden. 

2. Om her er falden Slagsmaals eller Skieldsmaals bøder. Almuen      
svarede, at intet derav falden er. 

3. Om her i Tinglauvet nogen av Kongens Jorder dette Aar er 
bortbøxlet. Almuen svarede: At her i Tinglauvet ingen av 
Kongens Jorder dette Aar bortbøxlet er. 

4. Om Kongens Jorders Opsiddere har betalt Foegden Arbeidspenge.      
De svarede, at Foegden aldrig har begiert dem, ei heller har     
de dem betalt. 

 5. Om her er Optagen nogen Ny Rødnings Pladser at Lægge for 
Landskyld. Almuen svarede, at her ingen dette Aar er optagne. 

 6. Om her i Tinglauvet dette Aar enten er Engbund, Field eller       
Engeslætter at Skatte av. Almuen svarede: At her i Tinglauvet     
ikke er andre av saadanne Pladser end de som av gl. tiid har     
Ligget og endnu Ligger under Opsiddernes Jorder, hvor av de       
Skatter og skylder. 

 7. Om her i Tinglauvet er Sauger eller Qverner at Skatte av. Al-
muen svarede at Sauger er her ikke, ei heller andre Qverner      
end nogle faa smaa bekke qverner, ellers bruger de fleeste     
Haand Qverner om de havde noget at Male. 

 8. Om her er funden Vrag eller driv Hval. Almuen svarede at her     
intet funden er. 

 9. Bunde Lensmanden blev tilspurt om hand siden Sommer Tinget     
har oppebaaret nogen Field Finne Skat og av hvem, hvorpaa 
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hand svarede at hand ikke har overkommet fleere eller andre       
Finner end de som paa Sommer Tinget bleve Lagde og da til 
Foegden betalte. 

10. Post Bønderne Anders Arensen, Teinskier, Ole Larsen, ibm.,        
Christopher Christophersen, Findsnes, Ole Ediesen, Sandvigen,      
og Christophersen, ibm., bleve tilspurte om de har faaet der-
es Post penge i Aar; Hvortil de svarede at Foegden har betalt 
eenhver av dem 3 mrk. 

11. Hvor mange Bøyde Fahr, Borgere eller Borger Jægter her er i       
Tinglauvet, naar og hvor hen de her fra afseiglede; Almuen 
svarede; At det Bøyde Fahr som Foegden holder til Bøydens     
tieniste Seiglede dette Aars Sidste Stevne til Bergen med Al-
muens Fisk og Vahre, dend anden Foegdens Jægt Seiglede òg til 
Bergen baade Første og Sidste Stevne med Foegdens Rettigheds 
Fisk, og noget av de Vahre Almuen havde at Skibe. Tronhiems 
borgeren Helmer Buskmand i Kløven Seiglede herfra til Tron-
hiem med sin Jægt ved Egidi tider nu sistleeden. Det Borger 
Leie i Løchvigen er dette Aar Øde og ei av nogen beseiglet. 

12. Om her nogen Borgere dette Aar Over Vintrer. Almuen svarede     
at her ingen Borgere Over Vintrer. 

13. Fogden udbød Kongens Jord Mellem Løchhelle, der skylder 2 pd.      
Fiskes Landskyld som av Anders Joensen var beboet, men nu     
Øde, om nogen samme Jord til beboelse vil antage med de Fri-
heder som Lov og Forordninger tillader. Men der indfant sig 
ingen, saa at Jorden dette Aar Øde. 

 
 
I Stæden for de danne Mænd som nu Retten 3de Ting har betient, 
blev efterskrevne tilnefnt, neml. Peder Mortensen, Troldvigen, og 
Ole Olsen, Store Løch Helle, saa og Endre Mogensen, Troldvigen, 
disse 3 ere Ny Lauv Rettis Mænd og anbefales at indfinde sig paa 
Sommer Tinget til Eeds av læggelse. Dernest blev av de gamle til-
nefnt Tosten Joensen, Strømnes, Tarald Joensen, Grønjord, Peder 
Pedersen, Sletnes, Tosten Olsen, ibm., og Niels Olsen, Bokskind, 
som alle tilforne har avlagt Eed. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kilde: Senjen Sorenskriveri Justitsprotokol No. 4, 1741-1751, 
       side 41 b - 42 b. 
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Anno 1743 d. 19de Juli, blev efter foregaaende Anordning Holdet 
Almindelig Sommer Ting paa Vang med Baltestads og Giisunds Ting-
lauvs Almue, hvor da Fogdens Fuldmægtig tiener Monsr. Thomasen 
ved Retten paa Fogdens Veigne var Nær Værende. Retten 
Administreredis af Sorenskriver Kiergaard med efterskrevne Laug 
Rettes Mænd Endre Mogensen, Troldvigen, Ole Olsen, Store Løch 
Helle, Erich Hansen, Guttisjorden, for Per Mortensen, Troldvigen, 
Tarald Joensen, Grønjord, Per Persen, Sletnes, Tosten Olsen, 
ibm., Tosten Joensen, Strømsnes, og Søren Mogensen, Grundvog, for 
Niels Olsen, Bochskind.  
 
 
Retten blev da først Sat og Lyst Ting Freed. Dernest blev de paa 
nest foregaaende Sommer Tinge Publicerede Kong. Forordninger og 
andre Høy Øfrigheds Foranstaltninger her for Retten Lydelig Op-
læste: 
 
Ole Joensen Lod Læse sin Bøxel Seddel udgiven af Præsten Hr. Mej-
er paa Hr. Dasses Veigne d. 15de Octbr. 1742, Lydende paa 1 pd. 
Fiskis Landskyld i dend Trones Kierke og Præst benificerede Jord 
Findsnes, som hands Fader Joen Christophersen for ham har oplat; 
Bøxelen er betalt og Støvle Huuden efter Loven. Til Tugt Huuset 8 
sk. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kilde: Senjen Sorenskriveri Justitsprotokol No. 4, 1741-1751, 
       side 60 b - 61 a. 
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De på dette ting oppleste forordninger og bekjentgjørelser, jfr.             

tinghandlingens 2. avsnitt. 
 

Kong. Forordninger og andre høy Øfrigheds Forandstaltninger: 
 
1. Forordningen om Skatternis paabud i Norge for dette Aar 1743. 

2. Forordning angaaende adskilligt til Cammer Rets Ordningens 
desto nyere efterlevelse, med Videre. Dat. Christiansborg Slot 
udi Kiøbenhavn d. 31. Decbr. 1742. 

3. Forordning om Commercien for Danmrk. og Norge. Dat. Fride-
richsborg Slott d. 4. Aug. 1742. 

4. Forordning angaaende Tyveri som begaais med at afskiære Man og 
Rumpe av andris Hæste paa Marken eller anden stæds. Dat.      
Christiansborg Slot d. 20de Octbr. 1742. 

5. Patent om Høyeste Ret i Danmarch for Aar 1743. 
6. Forbud paa Hingsters, Hæsters og Hoppers udførsel udi Norge.      

Dat. Christiansborg Slot d. 10de Januari 1743. 
7. General Pardons Patent for det saa vel fra Landliggene for 

Enrollerings Forordningen av 30te Septbr. 1739, som fra Søe 
Limiterne og Divisionerne for og efter samme Forordnings dato 
undvigte Mandskab. Dat. Friderichsborg Slot d. 8de Augusti 
1742. 

8. Placat angaaende at ingen Skipper udi Danmarch og Norge, maa 
udi sit Fartøy fra Ny Aar 1743, have hemmelige eller fordulte      
Luger, item at de Told betientere som tiltale nogen Skipper 
for Told Seiglets brydelse, skal nyde To tredie deele av de 
Strafbøder som Told ordonancen i saa maade dicterer. Dat. 
Christiansborg Slot d. 12te Novbr. 

9. Een Kong. Anordning om Markeders holdelse. Dat. 12te Octbr. 
1742. 

10. Amtmandens brev til Fogden av 22de Septbr. 1742, angaaende 15 
rdl., som skal Lignis paa Senniens og Tromsøens Fogderies Al-
mue og skal betalis til Fogden Randulf for de paa de tyve som 
havde staalet? fra Jomfru Schiønnebøl, anvente bekostninger.  

11. Amtmandens brev til Fogden av dato 26de Septbr. 1742, angaa-
ende een Persohn ved Nafn Christen Olsen, som værit arrest-
eret for begangne Tyveri og er undrømt. 

12. it dito av 8de Januari 1743, angaaende een Svensk Person ved 
nafn Peter Johan Collinder, som udi Stochholm har værit udi 
Arrest og er undviget, ungefehr av 30 Aars Alder, Lang og Smal 
av Vext, mager i Ansictet, oftest bærende een Lyst Ros-ette 
Peruqve og under tiden sit eget Lysebrune haar; dernest      
melder samme brev om 3de u Ærlige Slaver som er Rømt fra hoved 
Vagten i Tronhiem, Nafnlig Peder Qvam, brende mærchet i Panden 
og Gammelagtig med Sort haar; Ole Olsen, ung, høy og Smal av 
Vext, med brunt haar; Ole Larsen, brende mærchet paa Ryggen av 
temmelig Vext, undersætsig, med Sort haar. Ligesaa      er 
derfra Guarnisons Compagniet i Trundhiem 2de Deserteret, begge 
ved Navn Anders Jensen; dend eene av maadelig Statue, brunt 
Kruset haar, et lidet Ar paa dend Venstre Kind, dend anden av 
Stor høyde med it Lyst Gult haar, hvilke alle skal eftersøgis 
og paa Gribis, samt under Forsvarlig baand og Vact  
______________________________________________________________ 

 
Tingbøker for Lenvik år 1723-1800, bd. 1. side 172 



 
-173- 

_________________________________________________________________ 
 
   fra Lensmand til Lensmand til Tronhiem hensendis. Endelig 

meldis i samme, at udi Ullensagers Sogn paa Rommerige Synden 
Fields, skal der een stoer Sammenrottelse av Liderlæge og 
Tyvagtige Folch have udspreed sig i Landet og skal have til       
anførere een persohn ved Nafn Tater Lars, da saafremt samme       
Persohn eller nogen af hands partie skulle her i Fogderiet 
antreffis, da at paagribis og til Trundhiem under forsvarlig      
baand og Vagt til Stiftbefalings Manden fremsendis og Leve-
ris. 

13. Capituls Taxten for Aaret 1742. 
14. Cammer Collegi Placat under 9de Januari 1743, angaaende 22 av      

Hands Kong. Majts. Regenskabs betienter udi Danmarch, som paa      
deris Regenskaber ere til Hands Kong. Majts. Cassa nogle and-
seelige Summer skyldig blevne; Hvorom udi Placat av 4de Janu-
ari 1742, som paa afvigte Aars Sommer Tinge er Publiceret og 
Ordlydende her i Protocollen paa foregaaende fol. 51 indført,      
er melt om 19 av de i Ovenmelte Placat nafngivne betienter, 
men de øvrige 3de som her udi er melt, neml.:  

 
Afg. Anders Nielsen Halling, som Material Forvalter ved Brem-    
erholm paa hands Siste Regenskab pro Ao. 1728. Søren Deyel, 
forige Søe Fiscal paa hands for de uvisse Indkomster under Søe 
Etatens Jurisdiction aflagde Regenskab for Aaret 1739. Afg. 
Cammer Raad Jens Kuue(?) som Stemplet papirs For Valter paa hands 
Regenskab til 1737 Aars udgang. Er ei udi dend forige her 
ovenmelte nafngivet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kilde: Senjen Sorenskriveri Justitsprotokol No. 4, 1741-1751, 

   side 53 b - 54 a. 
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Anno 1743 d. 5te Novbr., blev efter foregaaende berammelse Holdet 
Almindelig Høste Ting paa Vang med Baltestad og Giisunds Ting-
lauvs Almue, hvor da Fogden Sl. Andreas Tønders Sterfboes Ful-
mægtig, Monsr. Vilhelm Mouritz Thomasen, ved Retten var Nær Vær-
ende. Retten administreredis av Sorenskriver Kiergaard med efter-
skrevne Laug Rettis Mænd, Endre Mogensen, Troldvigen, Peder Mor-
tensen, ibm., Ole Olsen, Store Løkhelle, Tarald Joensen, Grøn-
jord, Niels Olsen, Bokskind, Peder Pedersen, Sletnes, Tosten Ols-
en, ibm., og Søren Mogensen, Grundvog.  
 
 
Retten blev da først Sat med Freed Lysning. Derefter blev Publi-
ceret: 
 
 1. Forordning ang. Nogle som Forbydes at tilhandle sig bønder        

Gods udi Norge, av de udi deris Embeeder henhørende bønder,       
dat. Fredensborg Slot d. 31 Juli 1743. 

 2.  Placat Angaaende dend ved Saugerne i Norge hiid intil i Sveng      
Gaaende Overskuur og at de Saugbrugende ei udi Rette tiide        
Levere deris Eedlige angivelser paa dend Aarlige Skiørsel til      
Fogderne, dat. Fridrichsborg d. 10de Juli 1743. 

 3. Placat om Videre benaadning for dem som Ertz-Gange Opdage og      
hvorleedis med de berg Verkerne, underlade eller her efter     
underlæggende Circumserence Skove skal forholdis, dat. Frid-
richsborg Slot d. 20de Juni 1743. 

 4. Placat hvorved dend Frihed som undersaatterne i Norge efter       
Placaten av 7de Juli 1741 hid intil haver været for unt med     
at indføre fremmede Korn Vahre imod mellem Riigs tolds betal-
ing med Videre fra 1ste Aug. dette Aar Cesserer, dat. Rente 
Cammeret d. 16de Juli 1743. 

 5. Placat angaaende den fremmede Speile og Speil Glas paalagde       
forhøyelse Told, som aldeelis Ophævis, dat. Rente Cammeret d.      
13de Juli 1743. 

 6. Et Kong. Rescript til Amtmand Kieldsen angaaende at alle Del-
inqventer der ikke forbryder Liivet, saavel udi Nord Landene 
som Vardøehuus Amt, skal herefter i stæden for til Tron Hiems 
Tugt Huus og Fæstning, hendømmis til Omgangs Fiske Væhr udi 
Findmarken, dat. Fridrichsborg d. 31te May 1743. 

 7. Et Kong. Rescript til Stiftamtmanden ang. Skrivere ved Rett-
erne, deris Skriver Løn med Videre, dat. 8 Marti 1743. 

 8. Et Kong. Rescript at ifald det skulle hende sig at noget 
Krigs Skiib fra nogen av de Europæiske Riiger heen i nogen        
havn maatte indkomme, hvor leedis der med skal forholdis, 
dat. Christiansborg Slot i Kiøben Havn d. 26 April 1743. 

 9. Et Kong. Rescript at ingen maa forekaste enten Thomas Siver-
sen eller andre Finner at de ere Finner, dat. Christiansborg 
Slot i Kiøben Havn d. 29 Marti 1743. 

10. Een av Amtmanden Vidimeret Copie av Cammer Collegie Skrivelse      
til Etatz Raad Lym av 23de May 1743, angaaende at den mellem      
de Conthoirske Kiøbmænd i Bergen oprettede Convention hvor 
ved de setter een vis taxt paa de Nordlanske Vahre, her efter     
skal ophævis. 

_________________________________________________________________ 
 
Tingbøker for Lenvik år 1723-1800, bd. 1. side 174 



-175- 
_________________________________________________________________ 
 
11.  Amtmandens brev til Fogden av 7 Aug. 1743 ang. at Senniens og     

Tromsøe Fogderies Almue, skal efter Kong. Allernaadigste be-
faling, betale til dend udgift som udfordris til Grænse Com-
issionens fri Skyds Norden Fielden 73 rdl., med Videre dets 
indhold. 

12.  Amtmandens brev til Fogden om 2de bortløbne Tyve Nafnl. Chri-
stopher Sørensen Svensk og Peder Olsen, hvori beskrivis deris 
Statur med Videre i dets indhold, dat. 7 Aug. 1743. 

12.  Et trykt Proclama fra Prouvsten Thoede i Trund Hiem at de som      
har at fordre eller er skyldig til biscop Doct. Eilert Hage-
rup skal indfinde sig i Sterfboet i Tronhiem til dend tiid 
som Lovens 3de Bogs 3 Captls. 27 Art. foreskriver, med videre 
dets indhold, dat. Tronh. 13 Juni 1743. 

13. Ligesaa et Proclama fra Sorenskriver Rosenfelt, hvorved samt-
lige vedkommende indvarsles til Fogden Sl. Tønders Stervboe 
til d. 23de Januari 1744, med videre dets indhold, dat. 
Greebstad d. 22 Octbr. 1743. 

 
 

Efterskrevne Bøxel Sedler blev Publiceret: 
 
 1. Peder Andreasen Tønder Lod oplæse sin Bøxel Seddel udgiven av      

Fogdens Sterfboes Fuldmægtig Monsr. Thomasen i gaar d. 4de     
Novmbr., paa 2 pd. i Kongens Jord Skarsvog, som Joen Nielsens     
Enke er frafløt. Bøxel og Støvle Huuden er betalt efter Lov-
en, til Tugt Huset 8 sk. 

 2. Peder Andreasen Tønder Lod oplæse sin Bøxel Seddel udgiven av      
bemte. Monsr. Thomasen igaar d. 4 Novbr. paa 13 mrkr. i Kong-
ens Jord Inder Lysnes. Bøxel og Støvle Huud er betalt, men 
intet til Tugt Huuset intet. 

 3. Christen Joensen Lod Oplæse sin Bøxel Seddel paa 2 pd. i     
bemte. Skarsvog. Bøxel og Støvle Huud er betalt og til Tugt     
Huuset 4 sk. 

 4. Christen Joensen Lod oplæse sin Bøxel Seddel paa 15 mrkr. i     
bete. Inder Lysnes. Bøxel og Støvle Huud er betalt og til     
Tugt Huuset 4 sk. 

 5. Ole Clemetsen Lod oplæse sin Bøxel Seddel paa dend Kongens        
Jord Mellem Lysbotten som skylder 1 pd. 6 mrkr. Bøxel og 
Støvle Huud er betalt og til Tugt Huuset 6 sk. 

 6. Hans Hendrichsen Lod oplæse sin Bøxel Seddel paa 2 pd. i 
Kongens Jord Store Løchhelle som Joen Kieldsens Enke er fra-
død. Bøxel og Støvle Huud er betalt og til Tugt Huuset 8 sk. 

 7. Haagen Olsen Lod Oplæse sin Bøxel Seddel paa dend hands     
Mayts. tilhørende Jord Mellem Løckhelle, som i nogen tiid har      
værit Øde. Bøxel og Støvle Huud er betalt og til Tugt Huuset     
4 sk. 

 8. Baroe Pedersen Lod Oplæse sin Bøxel Seddel udgiven av Hr.     
Johan Arndt Mejer d. 4 9br. 1743, paa 2 pd. i dend Trones     
Kierke og Præst benificerede Jord Rogsfiorden. Bøxel og Støv-
le Huud er betalt og til Tugt Huuset 6 sk. 

 9. Joen Halvorsen Lod Oplæse sin Bøxel Seddel udgiven av Hr. 
Mejer d. 4 9br. 1743 paa 18 mrkr. i dend Trones Kirke og     
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Præst benificerede Jord Grønjorden. Bøxel og Støvle Huud er       
betalt og til Tugt Huuset 6 sk. 

10.  Hans Hansen Lod Læse sin Bøxel Seddel udgiven av Hr. Mejer d.      
9br., paa 1 pd. Leie i Øyiorden, Bøxel og Støvle Huud er be-
talt og til Tugt Huuset 6 sk. 

11.  Anders Nielsen Lod Læse sin Bøxel Seddel udgiven av Anna Dor-    
othea, Sl. Hr. Henning Bødkers, paa 18 mrkr. Fiskes Landskyld     
i dend Sands Kierke og Præst benificerede Jord Fuurøen, som       
hands Fader Niels Mogensen for ham har Oplat med de Vilkaar       
at hand giver ham 2 Koe Foer og Foer til Sex Smale Creature,      
som hand hielper at indhøste. Bøxel og Støvle Huud er betalt      
og til Tugt Huuset 4 sk. 

12. Niels Jensen Lod Læse sin Bøxel Seddel udgiven Hr. Jens         
Schelderup d. 30te Octbr. 1743, paa 1 pd. 4 mrkr. Fiskes          
Landskyld i dend Sands Kierke og Præst benificerede Jord          
Grundreis som hands Vær Fader Gregus Guldbrandsen for ham har      
Oplat med de Vilkaar at hand skaffer ham Foer til 2de Nøed og      
Sæde Land til 1/2 tde. Sæd. Bøxel og Støvle Hud er betalt og      
til Tugt Huuset 8 sk. 

 
 
Dend forige Bunde Lensmand Jacob Hansen Kienapel Lod ved sin Søn 
Jacob Jacobsen inden Retten fra sig Levere til Itzige Bunde  
Lensmanden Isak Kolling det ham forhen Leverede Tingstædets Tin 
Maal, bestaaende av 1 tin Kande, 1 tin Halv Kande og 1 Pægel som 
alt var vel Conditioneret. Hvilket Lensmanden nu imod toeg. 
 
 
Sl. Fogdens Sterfboes Fuldmægtig Monsr. Thomasen var efterskrevne 
Tings Vidner begierende: 
 
 1. Om her i tinglauvet dette Aar er falden enten Forbrut Odels     

eller Arveløst Gods, Hoved eller Boes Lods Forbrydelse, Volds      
Mulcter, 6te og 10de penge for uden Riigs førte Midler, 60     
Lod Sølvs bøder, Forlovs penge eller andet dislige. Hvorpaa     
Almuen svarede: at intet saadant her i Tinglauvet dette Aar       
falden er. 

 2.  Om her er falden Slagsmaals eller Skieldsmaals bøder. Almuen      
svarede: at her ingen saadanne bøder falden er. 

 3.  Om her i Tinglauvet nogen av Kongens Jorder dette Aar er bort      
bøxlet og til hvem. Almuen svarede: at i dag Lod Peder Tønder     
læse sin Bøxel Seddel paa 2 pd. i Kongens Jord Scharsvog, 
ligesaa paa 13 mrkr. i Inder Lysnes; Christen Joensen, Skars-
vog, lod læse sin Bøxel Seddel paa 2 pd. i Scharsvog. Ligesaa 
paa 15 mrkr. i bemte. Inder Lysnes. Ole Clemetsen Lod Læse 
sin Bøxel Seddel paa dend Jord Mellem Lysbotten, skylder 1 
pd. 6 mrkr. Hans Hendrichsen Lod Læse sin Bøxel Seddel paa 2 
pd. i Store Løchhelle og Haagen Olsen Lod Læse sin Bøxel Sed-
del paa dend Gaard Mellem Løkhelle kaldet, skylder 2 pd.       
Fleere av Kongens Jorder er ikke dette Aar bort bøxlet. 

 4. Om Kongens Jorders Opsiddere har betalt nogen Arbeids penge       
dette Aar. De svarede Nei. 
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 5. Om her er optagen nogen Ny Rydnings Pladser at lægge for         

Landskyld. Almuen svarede at her ingen dette Aar er optagen. 
 6.  Om her enten er Engbund, Field eller Engeslætter at Skatt av.      

Almuen svarede at her ikke er andre av sliige Pladser end de      
som ligger under Opsiddernis Jorder, hvor av de skatter og        
Skylder. 

 7. Om her er Sauger eller Qverner at Skatte av. Almuen svarede       
at Sauger er her ikke, ei heller andre end nogle faa smaa         
bekke qverner, eller bruger de fleeste haand qverner. 

 8.  Om her er funden Vrag eller driv Hval. Almuen svarede at her      
intet dislige funden er. 

 9. Bunde Lensmanden blev tilspurt, om hand siiden Sommer Tinget      
har oppebaaret nogen Field Finne Skat og av hvem. Hans svar-
ede: at hand ikke har overkommet flere eller andre end de      
som paa Sommer Tinget bleve lagde og da til Fogden betalte. 

10. Postbønderne Anders Arnsen, Teinskier, Ole Larsen, ibm., 
Christopher Christophersen, Findsnes, Ole Ediesen, Sandvigen,      
og Ole Christophersens Enke, bleve tilspurte om de ikke for       
dette Aar har faaet deris Postførsel penge. Hvortil de svar-
ede: at paa Sommer Tinget blev hver av dem gotgiort 3 mrk. 
danske. 

11. Hvor mange Bøyde Fahr, Borgere eller Borger Jægter her er i       
Tinglauvet, naar de her fra afseiglede og hvor hen. Almuen        
svarede: at dend eene av Fogdens Jægter Seiglede til Bergen       
Første Stevne og dend anden Siste Stevne dette Aar med Almu-
ens Fisk og Vahre. Tronhiemsborgeren Helmer Buskmand i Kløv-
en Seiglede herfra med sin Jægt til Tronhiem ved Egidi tiid-
er sistl. Fleere Borgere er her ikke i Tinglauvet. 

12. Om her nogen Borgere Over Vintrer. Almuen svarede Nei. 
13. Sl. Fogdens Sterfboes Fuldmægtig sagde: At hand har fornemmet     

at Joen Kieldsens Enke paa Store Løchhelle denne Sommer for       
Armod skyld skal have forlat de 2 pd. Fiskis Landskyld i     
bemte. Gaard og at hun siiden ved døden i Armod og største     
Fattigdom ved døden skal være afgangen.  

     
Saa tilspurte hand Meenige Almue om nogen har brugt de bemte. 2 
pd. i Store Løchhelle dette Aar, eller om de har værit Øde, item 
hvad tilstand hun døde i. Almuen svarede: At hun strax efter Som-
mer Tinget forlod Stædet for Fattigdom skyld; Jorden har dette 
Aar ligget ganske Øde og hun døde hos sin datter i aller største 
Armod. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kilde: Senjen Sorenskriveri Justitsprotokol No. 4, 1741-1751, 
       side 61 a - 63 a. 
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Anno 1744 d. 13de Juli, blev efter foregaaende Anordning Holdet 
Almindelig Sommer Ting paa Vang med Baltestad og Giisunds, saa-
velsom een deel av Torskens Tinglauvs Almue. Hvor da Retten Pre-
sideredis av Kong. Majts. Foeged Sr. Michael Ursin og  Admini-
streredis av Sorensk. Kiergaard med efterskrevne Laug Rettis 
Mænd, Endre Mogensen, Troldvigen, Peder Mortensen, ibm., Niels 
Olsen, Bochskind, Peder Pedersen, Sletnes, Tosten Olsen, ibm., 
Tarald Joensen, Grønjord, Jørgen Guldbrandsen, Skoegnes, og Tost-
en Joensen, Strømmen.  
 
 
Retten blev da først Sat, dernest blev alle de paa nest foregaa-
ende Sommer Tinge Publicerede Kong. Forordninger og andre Høy 
Øfrigheds Forandstaltninger her for Retten Oplæste. Derefter blev 
til Opbud indsat: 
 
1. Consumption, Familie og Folkeskatten samt Copulations pengene      

udi Senniens og Tromsøe Fogderies for de 3de Aaringer 1744,    
45 og 46 mod Aarlig avgift 80 rdl. Men var ingen som bød der-
paa. 

2. Ligesaa blev òg til Høyeste bud indsat deris Kong. Majts. An-  
deel Korn, Ost og Fiske Tiende i Senniens Fogderie for de 
Aaringer 1744, 45 og 46 mod Aarlig afgift 160 rdl. Men var 
ingen som bød derpaa, dog indfant sig for Retten dend forige      
Tiende Forpagter Peder Tønder som sagde, at endskiønt hand i      
disse slætte Aaringer har liid een stoer skade paa denne For-
pagtning, saa lyder hand dog nu Aarlig avgift 74 rdl., hvil-
ket hand haabede av det Høylovlig Cammer Collegie at Vorde 
approberet. 

 
 
Fogden Sr. Ursin i andleedning av Hr. Etatz Raad og Amtmand Schi-
elderups Skrivelse til ham under 12te Febr. 1744, som for Retten 
blev oplæst, tilspurte saavel Bunde Lensmanden Isak Kolling som 
Almuen: 
 
1. Om Field Lapperne har talt med nogen av dem, eller med andre    

og begiert at Ville bøxle Field Almindingerne. Hvorpaa Bunde    
Lensmanden saavelsom Almuen svarede at de aldrig har hørt at      
de Svenske Lapper har begiert de Norske Fielde til bøxel. 

2. Tilspurte Fogden Almuen i alt det samme som paa Astafiords    
Ting, hvorpaa de òg gav Liige det samme svar som der i alle    
maader. 
 

 
Fogden Sr. Ursin formaaede inden Retten d. 2de danne Mænd Erich 
Hansen, Guttisjord, og Niels Olsen, Bochskind, at være Mishions 
Skole Mæsteren og Lappe Vidnerne følgagtig til Fields for at 
eftersee hvad derom av Hr. Major Schnitler befalet er. Til hvil-
ken ende Fogden Leverede bemte. 2de Mænd hver 1 rdl. og Ligesaa 1 
rdl. til Finne Skole Mesteren Anders Olsen, hvilke penge til 
Jacob Vinter blev Leveret for dennem igien naar de gaar til 
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Fields at over Levere. Til de Otte Lappe Vidner, neml. Erich 
Amundsen, Thomis Amundsen, Unge Volle i Reisen, Niels Nielsen, 
Lars Pettersen, Anders Jacobsen, Niels Amundsen og Hendrich 
Amundsen, som alle ere Fattige og begierede undsetning til at 
Kiøbe sig Mad for til Fields Reisen, blev av Fogden Leveret hver 
4 mrk. danske er 3 rdl. 2 mrk. som til lige med de forbemte. 3 
rdl. i alt 8 rdl. 2 mrk. til bemte. Vinter blev Leveret. 
 
 
Fogden tilspurte Bunde Lensmanden Isak Kolling om her i Tinglauv-
et er noget av Almuen bekostet Maal og Vægt. Hvorpaa hand svar-
ede: At der er hos ham 1 Tin Kande, 1 Halv Kande og 1 dito Pægel 
og blev ham nu for Retten Leveret 1 Jern Aln. Dend Jern besmer 
som av Almuen er bekostet, skal ham av Sl. Fogdens Sterfboe blive 
Leveret. 
 
Ligesaa tilspurte hand Lensmanden om her er nogen Fængsels Jern 
og av hvem bekostet. Hvorpaa hand svarede at der intet Fængsels 
Jern er hos ham. Thi blev ham nu for Retten Leveret een Foed og 1 
Haand Bolt med sine Haand og Foed Knuer, samt forsvarlige Laase. 
 
 
For Retten fremkom de 2de danne Mænd Hendrich Abrahamsen, Aarnes, 
og Just Hansen, Lysnes, som paa egne og samtlige Med arvingers 
Veigne sagde, at det er bleven dem bekient at Maren Justdatter i 
Bergen ved døden er avgangen og har efterlat sig boe i temmelig 
goed tilstand, saa der for haabentlig vil blive noget tilovers 
for hendis Arvinger. Hvorfore de paa egne og Med Arvingers Veigne 
begierede at Nær Værende 2de danne Mænd Anders Michelsen, Gres-
myr, og Anders Arnsen, Teinskier, maatte inden Retten blive exam-
ineret om hvor der er denne Sl. afdøde qvindis rette og Sande 
Arvinger paa det de derom it Lovskikket Tings Vidne fra Retten 
kand faa ud Visket. Derpaa fremstod Anders Michelsen, Gresmyr, 
som under avlagde Eed forklarede at det er ham ganske vel bekient 
at Sl. Maren Justdatter i Bergen som er Føed her paa Lenvigen, 
hendes Fader var Hr. Just Pedersen, Præst til Hillisøen, og Mod-
eren Gaale Andersdatter, har efterlat sig disse Arvinger, Nemlig: 
 
1. Halv broderen, nu afg. Hans Christensen der boede her i paa    

Rogsfiorden i Senniens Fogderie og nu for nogen tiid siden ved 
døden avgangen, hands 2de efterlatte døttre, dend eene  ved 
Navn Karen Handsdatter, gift med Jens Steffensen samme stæds 
boende og dend andre nafnlig Gaale Hansdatter, afg. Erich 
Olsens Enke ibm. 

2. Halv broderen Anders Christensen som boede paa Lendvigen er       
og ved døden afg. og har efterlat sig 2de døttre nafnlig          
Beate og Karen Andersdøttre, som begge Lever og ere nu gifte. 

3. Fuld Søsteren Barbra Justdatter var gift med Hans Joensen og      
boede paa Gaard. Mols, men for lang tiid siden ved døden afg.      
og har efterlat sig disse endnu Levende børn og børne børn,       
neml. Just Hansen, Lysnes, Jens Hansen, boende i Tronhiem,      
Peder Hansen, boende paa Mols, Joen Hansen, er død og har  
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efterlat sig een Søn nafnlig Ole Joensen som er hos sin Stee 
Fader Ole Olsen, Sultenvig og er Myndig, Margrethe Hansdatter, 
Sl. Erich Iversen, Strømmens Enke og Maren Justdatter, gift 
med Hendrich Abrahamsen, Klokker paa Aarnes. 

4.  Halv Søsteren Marie Christensdatter, Sl. Joen Nielsen, Skars-
vogs efterleverske. 

    
Fleere Arvinger var der ikke efter hende, ei heller havde Vidnet 
meere at siige. 
 
Det andet Vidne, Anders Arensen, forklarede under avlagde Eed det 
samme som Anders Michelsen Vidnet haver og havde ei Videre at 
siige. 
 
Hendrich Abrahamsen og Just Hansen var herom Tings Vidne begier-
ende.  
 
 
Sorenskriver Kiergaard oplæste sin Bøxel Seddel udgiven i dag av 
Fogden Ursin, paa den Halve Vog i Ytter Løchhelle Lax Elv som 
hands Majts. er tilhørende og Sl. Fogden Tønders Enke hiid intil 
brugt haver, men er fradød. Bøxel og Støvel Huud er betalt efter 
Loven. 
 
Ligesaa hands Bøxel Seddel udgiven av Hr. Johan Arndt Mejer efter 
given Fuldmagt av Hr. Lorentz Dass, d. 2 Decbr. 1743, paa dend 
Halve Vog i Ytter Løchhelle Laxelv, som er Trones Kierke og Præst 
benificeret. Bøxel og Støvel Huud er betalt efter Loven. 
 
Elias Olsen Lod Læse sin Bøxel Seddel paa 2 pd. i dend Sands 
Kirke og Præst benificerede Jord Sletnes, som Per Persen for ham 
har oplat, saasom hand Ægter hands datter Kiersti Pedersdatter. 
Bøxel og Støvel Huud er betalt efter Loven og til Tugt Huuset 8 
sk.; Samme Bøxel Seddel er udstæd av Sorenskriver Kiergaard efter 
given Fuldmagt d. 19de Decbr. 1743. 
 
 
Afg. Fogden Tønders Sterfbois Fuldmægtig Monsr. Thomasen til-
spurte Almuen, om nogen Huusmand har Needsat sig paa dend Huus-
mands Plads som Ole Erichsen i Aaret 1740 er fra Rømt, eller om 
nogen har benøttet sig av hands efterlatte Huuse, saaleedis at 
derfor burde svaris Huusmandskatt. Derpaa blev svaret: At slet 
ingen har Needsat sig paa denne Huusmands plads, ei heller kunde 
hands Vaaninger meere benøttis saasom samme var ganske Ruineret 
og Ødelagt. 
 
 
I stæden for de danne Mænd som nu har betient Retten 3de Ting, 
blev disse Sex Nye tilnefnt, neml. Niels Nielsen, Hannes, Joen 
Halvorsen, Grønjord, Ole Joensen, Findsnes, Niels Jensen, Grund-
reis, Anders Jensen, Tømmervig, og Anders Nielsen, Furøen, som  
alle bleve anbefallede at indfinde sig paa Høste Tinget og da at  
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avlægge Laug Rettis Eed. Ligesaa blev av de gamle tilnefnt Rasmus 
Rasmusen, Lechnes og Ole Kieldsen, Skoegen. 
 
 
De ordinaire Mantaller, saavelsom Restantzen blev tagen under 
Rettens Forseigling. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kilde: Senjen Sorenskriveri Justitsprotokoll No. 4, 1741-1751, 

   side 77 b - 79 b. 
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De på dette ting oppleste forordninger og bekjentgjørelser, jfr.             
tinghandlingens 2. avsnitt. 
 

Kong. Forordninger og andre Documenter: 
 
1.  Forordning om Skatternis paabud pro 1744. Dat. Christiansborg      

Slot d. 19de Novbr. 1743. 
2. Forordning angaaende adskillige Extra ordinaire Paabude udi 

Norge. Dat. Christiansborg d. 23de Aug. 1743. 
3. Patent om Høyeste Ret i Danmrk. for Aar 1744. Dat. Fride-

richsborg Slot d. 11te Octbr. 1743. 
4.  Anordning angaaende Paaske Fæstens holdelse for Aar 1744. 

Dat. Christiansborg Slot d. 15de Novbr. 1743. 
5.  Forordning angaaende idømte pengebøders inddrivelse og hvor-

leedis dend skyldige, naar deris betaling ei erholdis kand, 
bør Straffis paa Kroppen, med Videre. Dat. Christiansborg 
Slot d. 6te Decbr. 1743. 

6.  Forordning angaaende hvor vit den Norske Almue tilladis Jagt 
og Skytterie. Dat. Christiansborg Slot dend 5te Febr. 1744. 

7.  Forordning angaaende Taxten for brevene, som sendis med dend      
Norske Post. Dat. Christiansborg Slot d. 13de Decbr. 1743. 

8.  Placat hvorved de Friheder, som Undersaatterne i Norge, efter      
Placaten av 7de Juli 1741, have Værit forunte, aldeelis Vor-
der ophævet. Dat. Christiansborg Slot dend 7de Januari 1744. 

9.  Placat hvorved Hands Kong. Majt. Allernaadigst lader indkalde      
alle enrollerede av Hands Majts. Undersaattere som maatte 
være i Fremmede Potentaters og Nationers tieniste, med Videre      
dets indhold. Dat. Christiansborg Slot d. 15de Novbr. 1743. 

10. Forordning angaaende de Sager, som angaar forseelser og for-
brydelser imod de om Skouv og Forst Væsenet i Norge giorte        
Anordninger, samt Skouv betienternis forseelser i deris Em-
beeder, hvorleedis og hvor samme skal paatalis og Forfølgis.      
Dat. Christiansborg Slot d. 26de Febr. 1744. 

11. Placat angaaende hvorleedis med det unge Mandskab i Norge, 
som fra Land Læggene til Fremmede Stæder desertere, skal for-
holdis. Dat. Christiansborg Slot d. 31te Januari 1744. 

12. og 13de. Tvende Cammer Collegi Placater, begge av 11te Jan-
uari 1744, angaaende adskillige betientere som er Hands Majt.      
skyldig, med Videre deris indhold. 

14de.Fogden Sr. Michael Ursins bestallings brev paa at Være Foged 
over Sennien og Tromsøe, under Kong. Haand og Zeigl. Dat. 
15de Aug. 1743. 

15. Amtmandens brev til Fogden, dat. 11te Febr. 1744, hvorudi         
hand giør bekient, at det ikke er Hands Majts. Allernaadigste      
Villie, at hands Undersaattere skal overiilis med betalingen      
for det Korn de udi av Vigte dyre Aaringer er bleven for-
stragt med. 

16. Dito til Fogden, hvori meldis om 3de fra Bergen bortrømte 
Tyve, Mand, Kone og Datter, med Videre dets angaaende; Om 
Kiid Skind meldis òg udi samme brev, hvad qvantum derav kunde      
forskaffis. Ligesaa meldis og deri om dend i Tyrkiet og Sici-
lien Grasserende Pest. 
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17. Dito til Fogden, hvor i meldes om een fra Læsøe Præstegield i      

Aggershuus Stift bortløben Delinqvent ved Navn Christen Olsen 
Bertingen og een fra Sælboe Fogderie i Tronhiems Amt bortløb-
en Delinqvent ved Navn Svend Svendsen Bakken. Begge dissis    
positure beskrivis og er befalet at de skal paagribes, med 
Videre som der om meldes. 

18. Tronhiems borgernis Memorial til Amtmanden, Hr. Etatz Raad 
Schelderup, under 11. Januari 1744, ang. Fiske Tiendens Oppe-
børsel udi Senniens Fogderie, med Amtmandens der paa teignede 
Resolution, av dato Stor Fosengaard d. 18de Febr. 1744. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kilde: Senjen Sorenskriveri Justitsprotokol No. 4, 1741-1751, 

   side 73 a - 74 a. 
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Anno 1744 d. 3de Novbr. blev Holdet Almindelig Høste Ting paa Ga-
arden Gibostad med Almuen av Baltestad og Giisunds Tinglauv. Ret-
ten Presideredes av Kong. Majts. Foged Sr. Michael Ursin og admi-
nistreredes av Sorenskriver Kiergaard med efterskrevne Laug Ret-
tes Mænd Ole Kieldsen, Skoegen, Rasmus Rasmusen, Lechnes, Jørgen 
Guldbrandsen, Skoegnes, for Joen Halvorsen, Grønjorden, Niels 
Nielsen, Hannes, Ole Joensen, Findsnes, Niels Jensen, Grundreis, 
Anders Jensen, Tømmervigen, og Anders Nielsen, Furøen.  
 
 

Retten blev da først Sat. Der efter blev Oplæst: 
 
1.  Ole Joensens Bøxel Seddel udgiven av Fogden Sr. Ursin d. 

2den Octbr. 1744, paa 1 pd. 18 mrkr. i Kongens Jord Find 
Løchhelle som Abraham Christensen er fradød. Bøxel og 
Støvle Huud er betalt efter Loven og til Tugt Huuset 4 sk. 

2.  Ole Pedersen Lod Læse sin Bøxel Seddel udgiven av Hr. Johan       
Arndt Mejer paa Hr. Lorentz Dassis Veigne d. 30te Octbr. 
1744, Lydende paa 1/2 pd. Fiskis Landskyld i Gaarden 
Kragenes som er Trones Kirke og Præst benificeret og av 
hands Moder for ham oplat. Bøxel og Støvel Huud er betalt 
og til Tugt Huset 4 sk. 

3.  Arne Andersen Lod oplæse sin Bøxel Seddel udgiven av bemte.       
Hr. Mejer d. 30te Octbr. 1744 paa Hr. Dasses Veigne, 
lydende paa 1 pd. 18 mrkr. i Teinskier, som hands Fader for 
ham har Oplat. Bøxel og Støvle Huud er betalt og til Tugt 
Huuset 6 sk. 

4.  Edies Amundsen Lod Læse sin Bøxel Seddel udgiven av Soren-
skriver Kiergaard paa Hr. Jens Schelderups Veigne d. 22de     
Octbr. 1744, Lydende paa 1/2 Vog i Gaarden Baltestad som 
Amund Fridrichsen for denne sin Søn har Oplat. Bøxelen er 
betalt med 2 rdl. 3 mrk., men Støvle Huuden eftergivet. Til 
Tugt Huuset er betalt 4 sk. 

5.  Palle Joensen Lod òg læse sin bøxelseddel udgiven av Soren-       
skriveren under samme dato paa dend Øde 1/2 Vog i 
Baltestad. Bøxel og Støvel Huud er eftergivet. Til Tugt 
Huuset er intet betalt. 

6.  Hans Guldbrandsen Lod Læse sin Bøxel Seddel paa 18 mrkr. 
Fiskes Landskyld i Gaarden Fuurøen som er Sands Kirke og  
Præst benificeret, udgiven i dag av Sr. Laurs Kofoed paa 
Hr. Schelderups Veigne. Bøxel og Støvle Huud er betalt og 
til Tugt Huuset 8 sk. 

 
 

Sager var ei indstefnt. 
 
Og blev da først begge Odels Mandtaller tagen under Rettens For-
seigling. 
 
Restantzen som beløb 1 rdl. 2 mrk. 13 sk. blev taget under 
Forseigling. 
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Korn og Oste Tiende Mandtallet for dette Aar blev òg tagen under 
Forseigling og falt paa Kongens 1/3de Part Sæde byg 2 Fierding 
Kar. Skat dito 1 Fiering Kar og 2 Otting Kar og 1 V. 1 pd. 18 
mrkr. Ost. 
 
 

Saa blev òg de Sæd Vanlige Tings Vidner 
tagne under Rettens Forseigling. 

 
 1. Om her i Tinglauvet dette Aar er falden enten Forbrut Odels       

eller Arveløst Goeds, Hoved eller Boes Lods Forbrydelse,     
Volds Mulcter, 6te og 10de penge, 60 Lod Sølvs bøder, Forlovs      
penge eller andet dislig. Almuen svarede at intet saadant 
falden er. 

 2. Om her er falden Slagsmaals eller Skieldsmaals bøder. Almuen      
svarede Nei. 

 3. Hvor mange av Kongens Jorder dette Aar er bortbøxlet. Almuen      
svarede: at paa Sommer Tinget oplæste Sorenskriveren sin Bøx-
el Seddel paa dend hands Majts. tilhørende halve Vog i Ytter 
Løchhelle Lax Elv, og i dag Lod Ole Joensen Læse sin Bøxel 
Seddel paa 1 pd. 18 mrkr. i Kongens Jord Find Løchhelle. 
Fleere av Kongens Jorder er ei dette Aar bort bøxlet. 

 4. Om Kongens Jorders Opsiddere har betalt Fogden Arbeids penge      
dette Aar. De svarede: At Fogden ikke har begiert dem, ei     
heller har de dem betalt. 

 5. Om her er Optagen Ny Rydnings Pladser. Almuen svarede Nei. 
 6. Om her er Engbund, Field eller Engeslætter at Skatte av. Al-

muen svarede: at her ikke er andre av sliige Pladser end de      
som Ligger til Opsiddernis Jorder, hvor av de skatter og  
skylder. 

 7. Om her er Sauger eller Qverner at Skatte av. Almuen svarede:      
At Sauger er her ikke, ei heller andre end nogle faae smaa        
bekke qverner som ikke uden med stort Vandfald kand bruges,       
ellers bruger de fleeste Haand Qverner. 

 8.  Om her er funden Vrag eller Driv Hval. Almuen svarede Nei. 
 9. Bunde Lensmanden Isak Kolling blev tilspurt, om hand siden        

Leedingsberget har Oppebaaret nogen Field Finne Skat og av        
hvem. Hvorpaa hand svarede: At Ole Hendrichsen Find har be-
talt ham Finne Skat 2 mrk., Peder Olsen og Lars Nielsen,     
Findfiord, hver 1 Ort, men fleere ikke. 

10. Post bønderne Anders Arnsen, Teinskier, Ole Larsen, ibm.,         
Christopher Christophersen, Findsnes, Ole Ediesen, Sandvigen,      
og Ole Christophersen, ibm., bleve tilspurte om dem Postpeng-
ene for dette Aar er betalt. Hvorpaa de svarede: at de blev 
dem paa Sommer Tinget Gotgiort, hver med 3 mrk. 

11. Hvor mange Bøyde Fahr, Borgere eller Borger Jægter her er i       
Tinglauvet, hvor mange Reiser de dette Aar giort haver og 
hvor hen. Svarede: at afg. Fogden Tønders Sterfboes Jægt,     
Seiglede dette Aars første Stevne til Bergen. Peder Tønder    
Seiglede med sit Bøygde Fahr til Bergen baade første og 
Sidste Stevne. Tronh. Borgeren Helmer Buskmand som har sit 
Leie i Vestnes Kløven Seiglede med sin Jægt til Tronhiem ved  
_____________________________________________________________ 
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    Egidi tiider. Fleere ikke. 
12. Om her nogen Borgere Over Vintrer. Almuen svarede Nei. 
13. Fogden Spurte Almuen, om nogen dette Aar har brugt de 1 pd.     

18 mrkr. i Kongens Jord Find Løchhelle som Abraham Christen-
sen beboede, men i Armod skal være fradød. Hvorpaa Almuen 
svarede, at de bemte. 1 pd. 18 mrkr. for dette Aar Ligget 
aldeelis Øde og ubrugt. Ligesaa tilspurte hand dem hvad til-
stand der var efter bemte. Abraham, og om hand intet efterlod 
sig til Skat og Landskylds svarelse. De svarede at hand døde 
i Aller største Armod og Fattigdom og efterlod sig intet. 

 
 
Ole Hendrichsen, Findfiorden, møtte og paa sin broder Hans Hend-
richsens Veigne, som i avvigte Aar bøxlede de 2 pd. i Store  
Løchhelle, Opsagde samme hvortil hand sagde at have bemte. sin 
broders ordre, hvorpaa Fogden tilspurte Almuen om der nu er nogen 
som samme til Bøxel vil antage, men indfant sig ingen som samme 
Ville bøxle.  
 
 
Sl. Fogden Tønders Sterfboes Fuldmægtig fich Restantzen paa det 
ud Crediterede Kongens Korn under Forseigling efter at samme for 
Retten var bleven examineret og ei av nogen modsagt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kilde: Senjen Sorenskriveri Justitsprotokoll No. 4, 1741-1751, 
       side 79 b - 81 a. 
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Anno 1745 d. 23de Juny blev efter foregaaende Anordning Holdet    
Almindelig Sommer Ting paa Vang med Baltestad og Giisunds Ting-
lauvs Almue, hvor da Monsr. Christian Gutfeldt paa Fogden Sr. 
Ursins Veigne og udi hands absence ved Retten var Nærværende. 
Retten administreredes av Sorenskriver Kiergaard med efterskrevne 
Laug Rettes Mænd Ole Kieldsen, Skoegen, Joen Jansen, Grund Reis, 
for Rasmus Rasmusen, Lechnes, Christopher Christophersen, Finds-
nes, Joen Christophersen, ibm., Niels Nielsen, Hannes, er død, 
men i hands stæd Niels Olsen, Bokskind, Niels Jensen, Grund Reis, 
Anders Jensen, Tømmervig, og Joen Erichsen, ibm., for Anders 
Nielsen, Furøen.  
 
 
         Retten blev da først Sat, der efter Publiceret:         
 
 1. Dend Kong. Allernaadigste Skatte Forordning for indeværende       

Aar 1745, dat. Christiansborg Slot den 31 Decbr. 1744. 
 2. Forordning anlangende hvorleedis med deris Midler og Formue,      

som for at begive sig hen til de Mæteiske Brødris Meenigheder      
Reise ud av Landet, skal forholdis. Dat. Christiansborg Slot      
d. 29de Janu. 1745.  

 3. Anordning ang.: At ingen av Hands Majts. Undersaattere, som       
ere eller Opholder sig i Herrenhut, Marienborn eller andre        
saadanne, for sære Meeninger i adskillige Religions Poster   
Mistænkelige Stæder, eller der haver værit opdragne og Stude-
rede skal nyde eller antagis til noget Geistligt Embeeder udi 
hands Majts. Riiger og Lande. Dat. Friderichsborg Slot d. 
20de Novbr. 1744. 

 4. Placat ang. Hvorleedis de paa Delinqvent og Tyvs Sagers ud-
førelse anvente bekostninger, her efter i Norge skal Lignis, 
hvorved den om sliige Sagers udførelse den 19de 1741 ergangne 
Forordnings 6te Articul forandris; Dat. Christiansborg Slot 
d. 12te February 1745. 

 5. Forodning hvor efter alt med Slagen Sølv og Guld Forabeidet       
og udguret(?) Fremmed Tøy, samt baand, Palatiner, Fruentimmer      
Tør Klæder og dislige, forbydis at brugis og bæris. Dat.          
Christiansborg d. 31 Decbr. 1744. 

 6. Forordning angaaende de Sager, som angaar Forseelser og For-
brydelser imod de om Skouv og Forst Væsenet i Norge giorte 
Anordninger, samt Skouv betienternes Forseelser i deris Embe-
de, hvorleedis og hvor samme skal paatalis og Forfølgis. Dat. 
Christiansborg Slot d. 26de Febr. 1744. 

 7. Een Copie av et Kong. Rescript til Stift befalings Mand Nis-
sen, angaaende de Norske Grænse Fieldis bebyggelse, dat. 
Christiansborg Slot d. 7de Juli 1743. 

 8. Een Vidimeret Copie av et Kong. Rescript til Etatz Raad og        
Amtmand Schelderup av 26de Marti 1743, ang. at de som findis      
mod Villige eller Forsømmelige udi Grænse Commissionens an-
liggende, naar de til hands Majts. tieneste av Commissions 
betienterne Skriftlig blive Reqvirerede, skal dennem een          
Straf av 6 Maaneders Fængsel og Arbeide paa nærmeste Fæstning      
dicteres. 
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 9. Een Vidimeret Copie av et Kong. Rescript til Etatz Raad og        

Amtmand Schelderup av 17de July 1744, ang. at ingen Bunde maa      
Reise selv med Suppliqver til Kiøbenhavn, men sende dem med       
Posten. 

10. Een Copie av Cammer Collegii Skrivelse til Fogden Peder Broch      
Angel, ang. at det udsatte Kongens Korn, om det ikke av Almu-
en bliver betalt, da av Proprietairene med Videre, skal beta-
les; dat. 3de Octbr. 1744. 

11. Cammer Collegi Placat av 11te Janu. 1745 ang. 22re Regenskabs      
betientere i Norge som ere hands Majts. skyldige, med Videre      
dends indhold. 

12. Dito af samme dato ang. 23re Regenskabs Betientere udi Dan-
march som ere hands Majts. skyldige med Videre dends indhold. 

13. Cammer Collegi Skrivelse til Amtmand Schelderup av 20de Marty      
1743, ang. at ingen Jorddrot maa Oppebære sin Landskyld, Bøx-
el eller andet, før end hands Majts. Korn er betalt med 
Videre dets indhold. 

14. Amtmand Schelderups brev til Fogden av 12te April 1745, ang.      
at der for Lapperne Aarlig skal holdis Tinge for at avhandle      
de Sager som enten dennem selv imellem, eller dennem og boe       
Folkene imellem kand forfalde, og at Markeder for Lapperne     
paa samme tiid er og Stæder tillige skal holdis. Hvilke Tinge     
og Markeder skal holdis i Senniens Fogderis saaleedis, nemlig      
for Astafiords Lapper i Grøtangen d. 5te Augusti og for Mal-
langens Fiords Søndre og Nordre Lapper, samt Balsfiords Øst 
Lapper paa Sultenvig i Mallangens Fiords botten, nogle dage 
for Andersmis, men maa settis een Vis dag, med Videre. 

15.  Fra Amtmanden til Fogden av 14 Octbr. 1744 ang. at ingen Rys-
ser maa drive Handel enten udi Tromsøe eller Senniens Fogde-
rie under Vahrenis Confiscation, samt at ingen av Indbyggerne 
maa drive handel med dem, saa fremt de ikke for ulovlig han-
del vil blive anseede, med videre dets inhold. 

16. Een Skrivelse til Fogden Ursin av 7de Aug. 1744 fra General       
Forst Amtet, hvor udi forlanger at Viide om nogen er dømt at      
bøde noget enten for ulovlig Skoug Hug eller i andre maader     
til Forst Cassen. 

17. Een dito til ham av 8de Novbr. 1744, hvor udi de forlanger     
adskillige underretninger fra ham Forst Væsenet vedkommende       
med Videre. 

 
 

Der efter blev Publiceret: 
 
 1. Een av Peder Mortensen, Troldvigen, til Sr. Herman Rehlen-

bech i Bergen d. 22de Aug. 1744 udgiven Pante obligation paa 
Capital 98 rdl. 3 mrk. 11 sk., som i Pante boegen skal blive 
indført paa fol. 28. 

2. Een av bemte. Peder Mortensen ham givede Revers, hvor i hand      
tilstaar at have Laant hos bemte. sin Kiøbmand de ham Pant-
satte Vahre, og under samme dato, som og i Pante boegen paa 
fol. 28, skal blive indført. 

3. Ole Andersen, Græsmyr, Lod Oplæse sin Bøxel Seddel udgiven av  
____________________________________________________________ 
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    Sr. Laurs Kofoed d. 16de Decbr. 1744, paa dend Trones Kirke 

og Præst beneficerede Gaard Gresmyr med Græsmyr botten, 
skyldende 1 V. 2 1/2 pd. som hands Fader er Fradød. Bøxel og 
Støvle Huud er betalt efter Loven og til Tugt Huuset 8 sk. 
danske. 

 
 
Skatte Mandtallerne og Leedings legget blev inden Retten lagde og 
tagne under Forseigling. 
 
 
Bunde Lensmanden Isak Kolling havde til dette Ting Ladet indstev-
ne et Løst og Leedigt qvinde Menneske Navnlig Berte Kirstina, som 
nest av Vigte Aar ankom hiid til Landet i tieniste hos Tronhiems-
borgeren Helmer Buskmand, men formeedelst at hun var besvangret 
og Frugtsommelig, maatte blive her i Landet efter ham og skal 
have Fød sit barn nest av Vigte Høst, for inden Retten at for-
klare hvor der er hendis barne Faeder og svare til hvad Spørs-
maals hende om besvangrelsen kand foresettis, alt til it Lovlig 
forhør.  
 
Monsr. Christian Gutfeldt udi Fogde. Ursins absence og paa hands 
Veigne, begierede at den Respective Ret ville behage at lade Ber-
te Kirstine Jensdatter frem komme for Retten og overlader til 
Retten selv at examinere hende udi alt hvad som om hendis besvan-
grelse fornødiges, og der efter meddeele Fogden it Forhør beskre-
ven.  
 
Dend indstevnte Birte Kirstine møtte og Vedtog Stevnemaalet, blev 
der paa av Retten tilspurt: 
 
1.  Hvoe der er Fader til det av hende Fødde barn. Svarede, at 

een Enke Mand ved nafn Jørgen Larsen er hendes barne Fader. 
2.  Naar og hvor hun av ham blev besvangret. Sv.: At Strax efter      

Almindelig beededag nest afvigte Aar 1744 blev hun av ham    
besvangret i Tronhiem.  

3.  Naar hun Fødde sit Foster. Sv.: Ved Kyndelsmesse tider. 
4.  Om barnet lever og om det er hendis første Foster. Sv.: At    

barnet er død og at dette barn var hendis første Foster. 
5.  Om hun er ham beslægtet. Sv.: Nei. 
6.  Om hand har lovet hende Ægteskab. Sv.: Ja.  
 

Viidere fant Retten ei fornøden hende at tilspørge. 
 
Christian Gutfeldt paa Fogdens Veigne og i anleedning av General 
Forst Amtets til ham ergangne Høy Respective Skrivelse, hvilke 
allereede for Retten ere Publicerede og Grunder sig paa Kong. 
Allernaadigst udgangne Forordning av 1741, fant sig beføyet i 
kraft der af at tilspørge Laug Rettet med tilstæde Værende Almue: 
 

1.Om udi dette Tingstæd findis nogen Kongens Almindinger og paa     
hvad Stæder, samt om udi dislige Almindinger findis nogen 
_____________________________________________________________ 
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Tømmer Skouge, derpaa Retten ville behage at ind hænte deris    
Svar, siden Fogden nylig er Kommen til Embedet og der om    
ganske u Vidende. Laugrettet og Almuen svarede: At de ikke    
Veed av andre Almindinger her i Tinglauvet uden alleene i 
Mols Elven i Mallanger, hvor der er noget Liidet Furre Skoug 
til Almuens fornøden bygnings Tømmer og Baader;  

2. Om dem er bekient at der til nogen Gaard, enten av Hands    
Majts. eller det beneficerede, saa vit udi dette Tingstæd er    
beliggende findis andre Skouger, end som smaa birke Skouge,    
eller og om dertil nogen av bemte. Gaarder skulle befindis 
saadanne Skouge, hvorav bygnings Tømmer eller Saug bord 
kunde faaes, de derom ville give Sandferdig Oplysning. Laug 
Rettet og Almuen svarede: at ved ingen av disse Jorder 
findis enten bygnings eller Saug-Tømmer. Vitterlig advarede 
Gutfeld paa Fogdens Veigne samtlig Almue, saa vit som paa 
Kongens og det benificerede Gods, derpaa er boende at de 
nøye overholder dend Kong. Forordning av 1741 ang. Skougene, 
at de hverken selv eller ved andre udi deris Gaardere 
tilliggende Skouge, videere lader hugge end som dennem efter 
Loven bevilget er, under dend Straf som der av maatte 
Dependere om nogen dermed skulde Vorde betrædet det samme og 
Almuen in Clusive, ville lade sig være angelægen saavit 
Almindings Skouge anbelanger. 

 
 
Restantzen over det siden afvigte Høst udborgede Kongens Korn, 
blev inden Retten examineret. 
 
Gutfelt paa Fogden Ursins Veigne Lod for Retten fremkalde de Lap-
pe Vidner og besictelsis Mænd som in Septbr. 1744 her fra Ting-
lauvet i dend Provisionale befaring have værit oppe til Fields og 
avmerchet Grænse gangen mellem Norge og Sverig, fra Kipan Varra 
til Rosto Sund, for at giøre endelig avreigning med dennem og til 
dem betale for saa mange dage de udi samme befaring have værit 
borte, Følgelig Hr. Etatz Raad og Amtmand Schelderups ordre der 
Grunder sig paa Cammer Collegi forandstaltning. Vidnerne av Reis-
ens og Mallangens Fiorder ere 1 unge Volla eller Ole Olsen, 2 
Niels Nielsen, 3 Erich Amundsen, 4de Lars Petersen,  5 Niels  
Amundsen, 6 Anders Jacobsen og 7 Hendrich Amundsen. Besictelsis 
Mænd ere No. 8 Missions Skole Mesteren Anders Olsen, 9 Niels Ols-
en, Bukskind, og 10de Erich Hansen, Guttisjord. Hvilke Vidner og 
besictelsis Mænd Declarerede for Retten at have værit udi denne 
befaring 12 dage, hvorfore dennem blev accorderet hver 20 sk. 
daglig, som bliver tilsammen for dennem alle = 25 rdl. Hvilke 23 
rdl. inden Retten av Gutfelt blev dem betalt, efter at den For-
skud, som dennem ved nest afvigte Aars Sommer Ting var givet paa 
Haanden dennem fra denne Summa blev avdragen. Herom var Gutfelt 
extracht av Protocollen begierende. 
 
Der efter blev Niels Nielsen Find som tilholder i Findfiord bott-
en, av Monsr. Gutfelt paa Fogdens Veigne, opnævnt at være anfører 
for de ovenmete. Lappe.  
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Videre òg befahrings Mænd, naar de Hrer. Ingenieurer dennem til  
Fielde forlanger, hvortil hannem een Liste paa de Folk hand skal 
opføre og Skriftlig ordre blev meddeelt. 
 
Monsr. Gutfelt paa Fogdens Veigne beskikkede Lars Petersen, norsk 
Field Lap, til at være Lappe Lensmand for Mallangens Fiords Søn-
dre og Nordre Field Lapper, og blev det av Amtmanden Fastsatte 
Market berammet at holdis i Ouersfiords botten d. 26de Novbr. 
Aarlig, men Lappe Tinget at holdis paa Gaarden Sultenvig d. 27de 
Dito. Hvorpaa Lars Petersen fich Seddel fra Gutfelt. 
 
 
Skatte Restantzen fra dette Tinglauv blev tagen under Rettens 
Forseigling, hvilken beløb sig i alt til 19 rdl. 3 mrk. 3 sk. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kilde: Senjen Sorenskriveri Justitsprotokol No. 4, 1741-1751, 
       side 97 b - 100 a. 
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Anno 1745 d. 4de Novbr., blev efter foregaaende Anordning Holdet 
Almindelig Høste Ting paa Gaarden Vang med Baltestad og Giisunds 
Tinglauvs Almue, hvor Retten Presideredes av Kong. Majts. Foged 
Sr. Michael Ursin og administreredes av Sorenskriver Kiergaard 
med efterskrevne Laug Rettis Mænd Rasmus Rasmusen, Lechnes, Ole 
Joensen, Findsnes, Niels Jensen, Grundreis, Anders Jensen, Tøm-
mervigen, Anders Nielsen, Fuurøen, Niels Olsen, Bokskind, Rasmus 
Rasmusen, Hemmingsjorden, og Søren Mogensen, Grundvog.  
 
 

Retten blev da først Sat. 
 
 
Søren Anthonisøn lod Oplæse sin Bøxel Seddel udgiven av Fogden 
Ursin d. 2den Novbr. 1745, paa 1 pd. i Kong. Jord Botten. Bøxel 
og Støvle Huud er betalt og til Tugt Huuset 6 sk. 
 
Jacob Jacobsen lod læse sin Bøxel Seddel udgiven av Sr. Kofoed d. 
3de Novbr., paa 2 pd. 6 mrkr. i dend Trones Kirke og Præst bene-
ficerede Jord Lechnes, som Rasmus Rasmusen for ham har Oplat med 
Vilkaar at hand nyder Foer til 1 Koe og 6 Smale Creature og 1/2 
tde. Sæde Land. Bøxel og Støvle Huud er betalt og til Tugt Huuset 
8 sk. danske. 
 
Ole Hendrichsen Lod Læse sin Bøxel Seddel paa 2 Vogr. som er dend 
Jord Findfiorden som hands Vær Moder, Sl. Rasmus Bremses Enke, 
for ham har Oplat. Bøxel og Støvle Huud betalt og til Tugt H. 12 
sk. 
 
Joen Jensens Bøxel Seddel Ligesaa paa 1 pd. i Gaarden Øyiord, som 
Ambrosius Joensen er fradød. Bøxel og Støvle Huud betalt og til 
Tugt H. 4 sk. 
 
Jan Andersen Lod Læse sin Bøxel Seddel paa 1/2 Vog i Gaarden Nord 
Strømmen. Bøxel og Støvle Huud efterlat, til Tugt Huuset intet. 
 
Hans Hansen Ligesaa paa 1 pd. 6 mrkr. i bemte. Jord av Liige be-
skaffenhed. 
 
Johan Pettersens liigesaa av 1 pd. 6 mrkr. i samme Jord av liige 
beskaffenhed. 
 
 

Der efter fremstod: 
 
Monsr. Gutfelt og over Leverede Fogden, det Mandtal som inden 
Retten her paa Sommer Tinget blev taget og forseiglet, over alle 
dem som da betalte Kong. Skatter og andre ordinaire Rettigheder, 
som hand paa Fogdens Veigne av almuen her Oppebaaret haver. Lii-
gesaa samme inden Retten Attesteret er. Og hvad Oppebørselen an-
gaar, da belovede hand, udi brave Mds. Nærværelse, der for at 
giøre Fogden saadan Rigtighed, som Fogden og hand paa begge 
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siider for Gud, med goed sam Vittighed agter at være Gestændig. 
Fogden sagde hermed at være fornøyet, naar ham skeer den belovede 
Rigtighed. 
 
 

Fogden var de ordinaire Tings Vidner 
fra Retten begierende: 

 
 1. Om her i Tinglauvet er falden enten Forbrut Odels eller Arve-

løst Gods, Hoved eller Boes Lods forbrydelse, Volds Mulcter, 
6te og 10de penge, 60 Lod Sølvs Bøder, Forlovs penge eller 
andet dislige. Almuen svarede at intet saadant falden er. 

 2. Om her er falden Slagsmaals eller Skieldsmaals Bøder. Almuen      
Svarede Nei. 

 3. Hvor mange av Kongens Jorder dette Aar er bortbøxlet. Svar-
ede: at Søren Anthoni Søn Lod i dag læse sin Bøxel Seddel      
paa 1 pd. i Kongens Jord Botten. Fleere ikke. 

 4. Om Kongens Jorders Opsiddere har betalt Fogden Arbeids penge.      
Hvorpaa de svarede Nei. 

 5. Om her er Optagen Ny Rydnings Pladser at lægge for Lanskyld.      
Hvorpaa de svarede Nei. 

 6. Om her er Engbund, Field eller Engeslætter at Skatte av. Al-
muen svarede: at her ikke er andre av sliige Pladser end de      
som av Alders tiid har Ligget under Opsiddernis Jorder, hvor     
av de skatter og skylder. 

 7. Om her er Sauger eller Qværner at skatte av. Almuen svarede     
Nei. 

 8. Om Bunde Lensmanden har Oppebaaret nogen Field Finne Skat og      
av hvem. Hvorpaa hand svarede at Ole Olsen i Reisen har be-
talt sin Finne Skat med 3 mrk., men ingen fleere. 

 9. Post Bønderne tilspurt om ikke dennem for dette Aar er betalt      
deres Postførsel penge. Peder Tønder svarede at ham er betalt     
1 rdl.; Anders Arensen, Teinskier, Ole Larsen, ibm., Christo-
pher Christophersen, Findsnes, Ole Ediesen, Sandvigen, og Ole 
Christophersens Enke, ibm., sagde òg at hver av dem er betalt 
3 mrk. danske. 

10. Hvor mange Bøyde Fahr eller Borger Jægter her er i Tinglauvet      
og hvor mange Reiser de dette Aar giort haver. Almuen svar-
ede, at det Bøyde Fahr som Peder Tønder holder for dem Seig-
lede dette Aars Sidste Stevne, Ligesaa Sl. Fogden Tønders 
Sterfboes Jægt som begge Seiglede til Bergen Siste Stevne. 
Tronhiems Borgeren Helmer Buskmand Seiglede herfra med sin 
Jægt til Tronhiem ved Egidi tider sistleeden. Fleere Jægter 
er her ikke. 

11. Om her nogen Borgere Over Vintrer. Sv. Nei. 
12. Fogden udbød for Retten om nogen til beboelse vil antage de 2      

pd. Fiskes Landskyld som nest afvigte Aar av Hans Hendrichsen      
var beboet, i Kongens Jord Store Løchhelle, men paa samme 
Aars Høste Ting Opsagt, da hand dem samme Jordepart, paa det     
Høy Lovlig Cammer Collegie behag vil Overlade, med alle de        
Friheder som Forordningen av 19de Septbr. 1732 Allernaadigst     
tillader. Men der indfant sig ingen som samme antage ville,   
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saa at bemte. Jordepart dette Aar er aldeeles Øde. 
13. Om her er funden Vrag eller driv Hval. Almuen svarede: at     

Hvaler her ikke funden, Men som de har hørt skal Fridrich     
Amundsen, Sand, have fundet it lidet Faed med nogen Viin paa,      
hvorom hand vel giør nærmeere forklaring. Derpaa blev hand av      
Fogden for Retten fremkaldet, og fremstod da bemte. Fridrich     
Amundsen, tilligemed een liiden Finne dræng Navn. Anders 
Siursen som da var med ham og forklarede: at hand for een 6 á     
7 Uger siden, da hand var til ud Roer i Baltestad, fant hand      
paa havet uden for alle Land et Fustagie med Viin paa, som     
hand nu har ført hiid til Tinget, og derav formodede at nyde     
sin bierge part.  

     
Fogden befalede der efter de 2de Danne Mænd Lars Kofoed og Peder 
Tønder at de straxen Ville eftersee hvor meget Viin der maatte 
findes paa samme Fustagie, hvad Bonite den er av, og hvad de syn-
es at kand Vurdere den pr. Kande. Hvorpaa de straxen foretog sig 
samme Forretning og der efter fremkom for Retten og sagde, at de 
nu har efterseet samme Fustagie og befunden at derpaa er 3 Anker 
eller til Kande Maal bereignet 48 Kander ganske slæt, Skimlet og 
bedervet Viin, dend de pr. Kande Vurderede for sin Ringheds skyld 
14 sk. og Fustagiet for 2 mrk.  
     
Derpaa var Fogden begierende at samme Viin tilligemed Fustagiet 
maatte til Auction indsettes og til dend Høystbydende bort Sælgis 
med Condition pengene strax at betale, paa det at samme kand 
blive giort i penge til Hands Majts. Høye interesse og biergerens 
avbetaling. Thi blev da Viinen indsat til Auction pr. Kande á 14 
sk., og til dend Høystbydende Opbøden.  
     
Casper Fridrich Lindgaard blev/: med Fogdens aprobation :/dend 
Høystbydende pr. Kande 21 sk. 
 
                                                 rdl.  mrk.  sk. 
 
til sammen......................................  10.....3..... 
Fustagiet blev indsat efter Vurd. for  
2 mrk. dske.  
Og til Sorenskriveren som Høystbydende  
Solt for........................................   ......5....2 
                                                  ------------- 
                                  Som giør i alt  11.....2....2 
 
Hvorav biergeren strax blev betalt dend 1/3de deel, som er 3 rdl. 
4 mrk. 11 1/3 sk.; De øvrige 2de deele tilkommer Hands Kong. 
Majts., som er 7 rdl. 3 mrk. 6 2/3 sk.  
 
Videre Vrag er iche her i Tinglauvet funden. 
 
 
Til Rettens betiening tilstundende Aar blev tilnæfnt Edies Amund-
sen, Baltestad, Palle Joensen, ibm., Baroe Pedersen, Rogsfiorden, 
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Arne Andersen, Teinskier, Ole Pedersen, Kragenes, Elias Olsen, 
Slætnæs, Ole Hendrichsen, Findfiorden, og Hans Guldbrandsen, Fur-
øen, som samtlige bleve anbefalede at indfinde sig paa Sommer 
Tinget til Eeds avlæggelse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kilde: Senjen Sorenskriveri Justitsprotokol No. 4, 1741-1751, 
       side 104 b - 106 b. 
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Anno 1746 d. 17de Juny blev efter foregaaende Anordning holdet 
Sommer Ting paa Vang med Baltestad og Giisunds Tinglauvs Almue, 
hvor da Retten Presideredis av Fogden Sr. Ursin og administre-
redis av Sorenskriver Kiergaard med efterskrevne Lauv Rettes Mænd 
Palle Joensen, Baltestad, Baroe Pedersen, Rogsfiorden, Ole Ped-
ersen, Kragenes, Arne Andersen, Teinskier, Elias Olsen, Slætnes, 
Hans Guldbrandsen, Furøen, Fridrich Amundsen, Sand, og Ole 
Kieldsen, Skougen.  
 
  Retten blev da 1st Sat med Freedlysning. Dernest blev Oplæst:    
 
 1.  Forordning om Skatternis paabud i Norge for dette Aar 1746. 
 2. Forordning hvorleedis Supplicantere som om Pensions Nydelse     

av General Post Cassen giøre Ansøgning sig med saadanne     
Suppliqver haver at for holde. Dat. Hirsch Holms Slot d. 22de      
Octbr. 1745. 

 3. Forordning om Vaar Tingenes Ophævelse udi Christiansands 
Stift, Over Tellemarken undtagen Bergens Stift over alt, men     
i Trunhiems Stift alleene udi de 4re Fogderier, Nomedal, Fos-
en, Normøer og Romsdalen, av 17de Decbr. 1745. 

 4. Placat ang.: At alle og eenhver skal sætte i een av de Opret-
tede Enke Casser, og at i fremtiden ingen skal nyde noget av 
General Post Cassen, med mindre det tilstrækkelig beviisis at 
deris Vilkor har værit saa slætte at de det ei have kundet 
formaae. Dat. 16de July 1745. 

 5.  Forordning hvorved Loven og de ergangne Kongelige Rescripter      
og Forordninger til at forekomme at hands Kong. Majts. under-
saatter av den Evangeliske Lutherske Religion, ikke til den 
Papistiske Lærdom blive for førte, Vorder fornyet og igien-
taget. Dat. d. 18de Juny 1745. 

 6. Forordning anlangende hvorleedis de Informatores, som be-
svangrer og i u Ære beligger, de dem til under Viisning An-
fortroede Piige børn skal straffes. Dat. d. 9de July 1745. 

 7. Forordning, hvorved den paa eendeel Stæder i Norge brugende       
Skadelige Handel, Lods Brug kaldet, aldeelis afskaffes. Dat.      
24de Marty 1746. 

 8. Copie av it Kong. Rescript til Amtmanden Hr. Etatz Raad 
Schelderup av 26 Marty 1745 ang.: at de av Nordlands ind  
Vaanere, som udi Grænse Commissionens anliggende av Commissi-
ons betienterne Skriftlig Reqvireris at gaae dem til haande  
ved Opmaalingen og der til findis Mod Villige, skal paalæggis 
een Straf av 6 Maaneders Fængsel og Arbeide paa Nærmeste  
Fæstning. Dette Document er publiceret paa nest afvigte Aars  
Sommer Tinge og da der om her i Protokollen indført paa fol.  
98. 

 9.  Een vidimeret Copie av it Kong. Rescript dat. 13de Aug. 1745,      
ang. det unge Mandskab i Norge, som fra Landlægderne til  

     Fremmede Stæder Deserterer, skal ansees som den der forstikk-
er sig og ikke vil lade sig finde, med Videre dets indhold. 

10. Cammer Collegi Placat ang. eendeel Kong. Indkomsters bort 
Forpagtning Norden Fields i Norge for de 3de Aar 1747, 48 og 
49. 
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11. Cammer Collegi Placat ang. eendeel forhen Værende Kongelig     

Oppebørsels betientere og Cautionister, samt andre betientere      
udi Norge, som ere til hans Majts. Cassa een deel anseelige     
Penge Summer skyldig blevne, men ingen Viste noget derom at       
Oplyse. 

12. Liigesaa ang. een deel i Danmark, som ingen Viste at giøre     
nogen Oplysning om. 

13. Amtmandens ordre Om een Delinqvent fra Christiania Stift ved     
Navn Peder Kieldsen Dystrop, som har myntet nogle Ortestokker      
og derfor været Fængslet, men efter Stiftamtmanden Hr. Gene-
ral Major Von Rappis Skrivelse av Fængslet undvigt. Samme 
Persohn er beskreven av Statur og andet som samme Videre for      
melder. 

14. Amtmandens Liigning over 3de Tyvis bekostning til avstraff-
else paa Helgeland, hvorav kommer paa Senniens og Tromsøe 
Fogderies Almue at betale i alt 52 rdl. 

15. Liigesaa til Grænse Comissionens Fri Skyds av dito Fogderier      
for 1744 og 45 paa disse Fogderie, i alt 80 rdl. 3 Ort 16 sk. 

16. Amtmandens ordre ang. Tyves paagribelse av Lensmanden og Al-
muen, samt hvad de for saadan sin møye og tiids Spilde bør      
nyde. Dat. 17 Juny 1745. 

17. Dito ang. Kop og Formue Skattens betaling, av 22de Octbr.         
1745. 

18. Ang. Laugmandens Skyds og hvor vid samme skal av Almuen beta-
lis, av 20 Febr. 1745. 

19. Dito ang. Løsgiængere, Huusmænds og Gaardmænds Sønner, som        
ikke vil tage sig Aars tieniste, eller og i tienisten findis      
mod Villige og efterladne med Videre, hvorleedis samme skal       
Straffis. Av. 20de Octbr. 1743. 

20. Ang. Brende Viins umaadelige Fahl Holdelse ved Kirkerne og        
hvorleedis samme skal avstraffis, av 26de Febr. 1746. 

21. Hr. Sorenskriver Thomæsøns bereigning med Amtmandens paateig-
nede ordre, hvorefter afg. Foged Tønders Sterfboes Arvinger 
skal Gotgiøris 2 mrk. 4 sk. paa hver tde. av de 800 tder. 
Kongens Korn, som Almuen der har faaet Kornet, skal betalis, 
med Videre. 

 
 

Fogden begierte Tings Vidne: 
 
Om de 2de Klokkere Hendrich Abrahamsen til Lendvig og Ole Ottesen 
til Hillisøe, er av de Vilkaar at de enten for sig eller Familie 
kand betale Consumption. Almuen svarede: at begge disse Klokkere 
Lever av deris Fiskerie og anden Bunde Næring, og har lidet eller 
intet av deris Klokkerie at Leve av, saa de aldeelis ikke er goed 
for at betale Consumption enten for sig selv eller familie. 
 
 
 
Kilde: Senjen Sorenskriveri Justitsprotokol No. 4, 1741-1751, 
       side 114 b - 115 b. 
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Anno 1746 d. 21de Octbr. blev efter foregaaende berammelse Holdet 
Almindelig Høste Ting paa Gaarden Vang med Baltestad og Giisunds 
Tinglauvs Almue, hvor da Fogdens Fuldmægtig Monsr. Hans Hiort ved 
Retten var Nærende; Retten blev administreret av Sorenskriver 
Kiergaard med efterskrevne Laug Rettes Mænd Peder Mortensen, 
Troldvigen, Niels Jensen, Grundreis, Anders Jensen, Tømmervigen, 
Ole Hendrichsen, Findfiorden, Tosten Olsen, Slætnes, Edias Amund-
sen, Baltestad, Palle Joensen, imb., og Hans Guldbrandsen, Fuur-
øen. 
 
 
Retten blev da først Sat med Freedlysning, derefter Loed: Erich 
Joensen Læse sin Bøxel Seddel udgiven av Velærværdige Hr. Jens 
Schelderup d. 8de Novbr. 1745, paa 18 mrkr. Fiskes Landskyld i 
den Jord Fuurøen, Bøxel og Støvle Huud er betalt efter Loven og 
til Tugt Huuset 8 sk. danske. 
 
 

Indstevnte Sager var ikkun denne: 
 
Bunde Lensmand Isak Kolling havde ladet indstevne Jens Pedersen, 
Findsnes, og Marit Erichsdatter, ibm., begge Løse og Leedige Per-
sohner, til Strafs Liidelse for deris med hin anden bedrevne Løs-
agtige barne Auvling.  
 
De indstevnte blev paaraabt og møtte, Jens Pedersen som tilstoed 
at være Lovlig Stefnt. Marit Erichsdatter møtte ikke, men hendis 
Huusbonde Christopher Christophersen, Findsnes, sagde at hun vel 
er Lovlig Stevnt, men at hun ikke for sin Svaghed skyld denne 
gang kunde møde.  
 
Derpaa blev da drengen Jens Pedersen tilspurt om hand har bedrev-
et Hoer og Auvlet barn med bemte. Marit Erichsdatter. Hvorpaa 
hand svarede, at hand dis Værre er hendis barne Faeder. Fogdens 
Fuldmægtig tilspurte ham hvad hand har til bøders betaling, hvor-
paa hand svarede at hand intet er Eiende. Men hands Huusbonde 
Christopher Christophersen, Findsnes, fremstoed og sagde at hand 
vil Cavere for hands Persohns tilstæde blivelse og være ansvarlig 
for hvad bøder hand efter billighed kand blive tilfunden at be-
tale.  
 
Hvad qvinde Mennisket angaar, da begierede Fogdens Fuldmægtig at 
hun maatte forelæggis Lavdag til næste Ting.  
 
 

Herom afsagt: 
 
Den udeblivende Marte Erichsdatter forelæggis Lavdag til næste 
Ting at møde. Til hvilken tid Jens Pedersen sig og indfinder paa 
det de med hin anden for Retten kand Confronteris, og skal da 
gaaes hvis Ret er. 
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Fogdens Fuldmægtig var efterskreven Ting 
Attester fra Retten begierende: 

 
 1. Om her er falden Forbrut Odels eller Arveløst Goeds, Hoved        

eller Boes Lods Forbrydelse, Volds Mulcter, 6te og Tiende         
Penge, 60 Lod Sølvs Bøder, Forlovs Penge eller dislige. Almu-
en svarede at intet dislige falden er. 

 2. Om Skieldsmaals og Slagsmaals Bøder. Almuen svarede: at der     
av er intet falden. 

 3. Om nogen av Kongens Jorder dette Aar er bortbøxlet. De sv. at     
ingen dette Aar er bortbøxlet. 

 4. Om Kongens Jorders Opsiddere har betalt Fogden Arbeidspenge       
dette Aar. De sv. Nei. 

 5. Om her er Optagen Ny Rydnings Pladser. Al. Sv. at her ingen  
dette Aar er Optagen. 

 6. Ligesaa at her ikke er Engbund, Field eller Engesletter at        
skatte av. 

 7.  At her ikke er Sauger eller qverner at Skatte av. 
 8. Om Bunde Lensmanden har Oppebaaret Field Finne Skatt dette     

Aar. Hand Sv. Nei. 
 9.  Postbønderne bleve tilspurte, om ikke dennem for dette Aar er      

betalt deres Postførselpenge. Peder Tønder svarede at ham er      
betalt 1 rdl.; Anders Arnsen, Teinskier, Ole Larsen, ibm.,     
Christopher Christophersen, Findsnes, Ole Ediesen, Sandvigen,      
og Ole Christopherss. Enke, ibm., sagde at dem er betalt hver      
3 mrk. danske. 

10. Hvor mange Bøyde Fahr eller Borger Jægter her er i Tinglauv- 
et, hvor mange Reiser de dette Aar giort haver og hvor hen. 
Al. Sv. At det Bøyde Fahr som Peder Tønder holder for dem 
Seiglede baade Første og Sidste Stevne til Bergen, med deres 
Vahre; Sl. Fogden Tønders Sterfboes Jægt Seiglede med een 
saare Ringe deel Fisk til Bergen Sidste Stevne, saasom den 
indtog det øvrige i Astafiorden; Tronhiems Borgeren Helmer 
Buskmand Seiglede til Tronhiem med sin Jægt ved Egidi tiider. 

    Fleere Jægter er her ikke i Tinglauvet. 
11. Om her nogen Borgere Over Vintrer. Sv. Nei. 
12. Om her er funden Vrag eller driv Hval. Almuen Sv. At intet     

saadant funden er. 
13. Fogdens Fuldmægtig udbød de Øde 2 pd. i Kongens Jord Store     

Løchhelle, men inge ville dem til beboelse Antage. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kilde: Senjen Sorenskriveri Justitsprotokol No. 4, 1741-1751, 
       side 121 b - 122 a. 
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Anno 1747 d. 10de Juny blev efter foregaaende anordning Holdet 
Almindelig Sommer Ting paa Vang med Baltestad og Giisunds Ting-
lauvs Almue, hvor Retten betientis av Sorenskriveren Jørgen Kier-
gaard og efterskrevne Laug Rettes Mænd Edies Amundsen, Balte-
stad, Palle Joensen, ibm., Baroe Pedersen, Rogsfiorden, Arne An-
dersen, Teinskier, Ole Pedersen, Kragenes, Elias Olsen, Sletnes, 
Ole Hendrichsen, Findfiorden, og Hans Guldbrandsen, Fuurøen.  
 
 
Retten blev Sat av Fogden Michael Ursin som samme Presiderede.             

Derefter blev oplæst: 
 
1. Forordning om Skatternes Paabud i Norge for Aaret 1747 og         

efterfølgende Aaringer, intil Anderleedis Allernaadigst befa-
lis. 

2. Forordning om Ringen med Klokkerne over alt i Danmark og Nor-
ge for Sl. og Høy Lovlig I hukommelse Kong Christian den 
Siette, saa og Forbud paa Spil og Leeg i Kirkerne og udenfor.     
Dat. det Kong. Palats i Kiøbenhavn d. 8de Aug. 1746. 

3. Forordning om Sørge Klæder at bære for Salig og Høy Lovlig I  
   hukommelse Kong Christian den Siette av samme dato. 
4. Amtmandens Lov om Brende Viins Kroers avskaffelse baade ved       

Kirkerne og anden stæds, av 26de Febr. 1746. 
5. Amtmandens brev om Kongens andeel av driv Hvale dessen bort       

Forpagtning, av 20de Decbr. 1746. 
    

Derpaa blev da først bemte. Hans Kong. Majts. andeel av driv Hval 
her i Senniens Fogderie for de 3de Aaringer 1747, 48 og 49 til 
Offentlig Opbud indsat og udbøeden. Men fantis ingen Liibhabere.  
 
 
Fogden Spurte Almuen om her fandis nogen av gammel Adel iblant 
den Geemene Almue eller andre. Derpaa svarte, At her findis 
ingen. 
 
Fogden Spurte om hvad Jægter og Baader her kand byggis, enten av 
Kongens eller beneficerede Skougge. Finnerne av Mallangen svare-
de, at Jægte Veed findes ikke i Mallangens Skouv, men vel til 
Smaa Baader, dog saadan Veed som er ganske Vind Reeven. 
 
Ligesaa tilspurt Almuen hvad Tømmer, Baad Veed og Bord med Videre 
der er Hugget her i Tinglauvet fra 1744 Aars begyndelse og til 
denne tiid, paa det hands Kong. Majts. i Følge av skatte brevet 
derav kand nyde sin andeel.  
 
Sorenskriveren svarede at hand 1746 har ladet bygge een Liiden 
Otring og har betalt for Veeden 9 mrk., 1747 har hand og ladet 
bygge 2de smaa Baader, og betalt for begge Baad Veeder 2 rdl., 
derav tilkommer hands Kong. Majts. 21 sk., som til Fogden nu blev 
Leveret.  
 
Niels Andersen Find sagde at hand har hugget 4 tylter bord til 
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Rasmus paa Hemmingsjord av Verdi 2 rdl. 4 mrk., derav blev betalt 
til Fogden 16 sk. 
 
Ole Jacobsen Find har bygget een Liden Otring til Niels Jacobsen, 
Kasnes, Veeden er av Verdi 9 mrk. og blev derav betalt 9 sk. til 
Fogden. 
 
Ole Nielsen Find har bygget een Liiden halv 3de Rum Baad til Ole 
Hendrichsen, Find Fiorden, Veeden av Verdi 9 mrk., derav betalt 
Fogden 9 sk. 
 
Ole Jacobsen Find har og bygget een ganske Liiden Baad til Baroe 
Pedersen, Rogs Fiorden, av Verdi 1 rdl., derav betalt 6 sk. 
 
Hans Hendrichsen, Skarsvog, har ladet bygge 1 Otring, Veedens 
Verdi 9 mrk., derav betalt til Fogden 9 sk. 
 
Edies Ediesen, Skougen, sagde at hand selv har hugget Veed til 
een Otring av Verdi 9 mrk., derav betalt 9 sk. 
 
Ole Christophersens Enke i Sandvigen ladet huuge Veed til een 
Fembørring av Verdi 2 rdl., derav betalt 12 sk., og 1 Liiden Sex-
rings Veed av Verdi 1 rdl., derav betalt 6 sk. 
 
Daniel paa Jernslet har ladet bygge 1 Liden Otring, Veeden av 
Verdi 9 mrk., betalt derav 9 sk. 
 
Hans Johansen, Lysnes, har ladet bygge 1 Liden Sexring av Verdi 1 
rdl., derav betalt 1 sk.  
 
Peder Mortensen, Troldvigen, har ladet hugge Veed til een liden 
Fembørring av Verdi 2 rdl., derav betalt 12 sk. 
 
Niels Jensen, Tømmervig, Liigesaa 1 Liden Sexrings Veed av Verdi 
1 rdl., derav betalt 6 sk. 
 
Jacob Jacobsen, Lechnes, Liigesaa 1 Liden Otring av Verdi 9 mrk., 
betalt 9 sk. 
 
Erich Hansen, Guttisjord, har og ladet hugge Veed til 1 Liden 
Sexring av Verdi 1 rdl., betalt derav 6 sk. 
 
Ole Olsen, Sultenvig, har hugget 3 tylter bord av Verdi 2 rdl., 
derav betalt 12 sk. 
 
Arne Teinskier hugget 1 tylt bord av Verdi 4 mrk., betalt 4 sk. 
Endelig Sorenskriveren ladet hugge Veed til een stor Fembørring 
av Verdi 3 rdl., derav betalt 18 sk. 
 
Fleere har ikke ladet hugge eller hugget noget. 
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Fogden Lod for Retten fremkalde Lappe Skoels Mæsteren Anders Ols-
en, saavelsom Lappe Vidnerne og befarings Mændene som nest afvig-
te Sommer 1746 var paa Fieldet med Ingenieurerne, neml. 1st Niels 
Olsen, Bokskind, og 2 Erich Hansen, Guttisjord, begge befarings 
Mænd, 3de Lars Pedersen, 4 unge Volla eller Ole Olsen Find, 5 Ni-
els Nielsen, 6 Erich Amundsen, 7 Niels Amundsen, 8 Hendrich Amun-
dsen og 9 Anders Jacobsen, de 7 sidstmelte ere Lappe Vidner, for 
inden Retten at giøre avreigning med dem og betale dem for den 
tiid de har værit ved Forretningen i Fieldene. Og spurte hand dem 
hvor længe de har værit i denne tieniste, hvorpaa de svarede, at 
de var borte i denne tieniste Nat 20(?) dage, hvorfor de paastoed 
a dag paa deres egen Kost 1 Ort, som Fogden aproberede, altsaa 
kommer da paa hver Mand 5 rdl., hvorpaa een hver av dem til forne 
av Sorenskriveren er Leveret da de gich til Fields 2 rdl., saa de 
nu tilkommer hver 3 rdl. som dem av Fogden blev Leveret. 
 
Dernest blev de Arbeidere som òg var i samme tieniste fremkaldet, 
neml. David Pedersen, Kragenes, Erich Mogensen, Naveren, Anders 
Jacobsen Lab, Lars Amundsen Find, Ole Hendrichsen Find og Ole     
Mogensen, Smørsgaard, og med dem giort avreigning for bemte. 20 
dage, og tilstaaet een hver om dag 1 Ort er paa Mand 5 rdl., 
hvorpaa dem av Sorenskriveren er Leveret hver 9 mrk., saa dem nu 
blev Leveret hver 3 rdl. 3 mrk. av Fogden. 
 
Ligesaa blev òg de som har skaffet Hæste til Fiælds til denne 
Forretning fremkaldet og betalt eenhver av dem for sine Hæste pr. 
dag i bemte. 20 dage 12 sk., neml. Jens Steffensen, Rogs Fiorden, 
for 1 Hæst 2 rdl. 3 mrk., Tarald Joensen, Grønjord, for 1 Hæst 2 
rdl. 3 mrk., Mathias Mathiasen, Kragenes, for 1 Hæst 2 rdl. 3 
mrk., Rasmus Hemmingsjord Liigesaa 2 rdl. 3 mrk., Edies Ediesen, 
Skoegen, Liigesaa 2 rdl. 3 mrk., Jacob Vinter Liigesaa 2 rdl. 3 
mrk., Christen Jensen, Bakkejord, Liigesaa 2 rdl. 3 mrk. og Joen 
Hansen, Grundreis, Liigesaa 2 rdl. 3 mrk.; 
 
Herom var Fogden een Extract av Protocollen begierende. 
 
 
Tronhiems Borgeren Sr. Anders Moursunds Hustrue, Madame Birgitta 
Røst, fremkom for Retten og begierede at Almuen Ville svare hende 
paa efterskrevne Spørsmaal. Nemlig hvor mange Borger Leier her nu 
er i dette Tinglauv som brugis og beseiglis, og hvor mange her nu 
ere Øde.  
 
Derpaa fremstod de 2de gamle danne Mænd Morten Mogensen, Trold-
vigen, og Ole Ediesen, Sandvigen, som begge sagde at de 3de Borg-
er Leier, Vestnes Kløven, Løchvigen og Hæchingen, ere nu i brug 
og beseglis. De opreignede òg at paa Store Løchhelle een Fierde 
deel Miil Norden for Vestnæs Kløven har værit it Borger Leie som 
nu er Øde, Paa Gibostad 3 Fierdinger Norden for har òg været et 
Borger Leie, men nu Øde; Liige over fra Gibostad, neml. paa Bok-
skind, har òg værit Leie. Paa Sletnes nest ved Bokskind og er nu 
Øde; I Grundvog 1/8 Miil Norden for Laae 2de Borgere, men er nu 
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Øde. Paa Vang, 1/2 Miil Norden for, var og et Borger Leie for 
nogle og 30re Aar siden, men nu Øde, den samme Borger som der 
var, havde tilforn sit Leie i Botten, strax udenfor, som og nu er 
Øde. Næste Gaarden uden for Vang Laae og een Borger paa Gavl, er 
nu Øde. Paa Teinskier i Mallangen, som ligger omtrent 1 Miil fra 
Vang, Laae 2de Borgere, men samme Leier er nu og Øde. Videre 
Viste de ikke derom. 
 
Madame Maaursund Spurte dem, om de kand mindis hvor mange Jægter 
der beseiglede disse ommelte Øde Leier.  
 
De Svarede, At paa Løchhelle var een Jægt, paa Gibostad een og 
den 3die paa Teinskier.  
 
Videre hvor langt Sør Vestnes Kløven Ligger fra Tromsøens Fogde-
ries begyndelse eller Sørste ende;  
 
De svarede omtrent 2 1/2 Miil.  
 
Liigesaa hvor langt Hæchingen er fra Tromsøe Fogderie.  
 
Svarede omtrent 1/2 Miil. Men fra Hæchingen til Bentzjorden er 2 
Miil. 
 
Herom var hun een axtract av Protocollen begierende.  
 
 
Hans Eliasen som er Helmer Buskmands Stif Søn, Spurte disse 
bemte. 2de Mænd om de Veed hvad Færrismaal disse mange Borgere 
som Laa hin anden saa nær da havde;  
 
De svarede de Veed det ikke. 
 
Til Rettens betiening blev opnævnt Michel Olsen, Viigen, Ole 
Andersen, Gresmyr, Ole Clemitsen, Mellem Lys Botten, Søren Anton-
isen, Botten, Christian Anthonisen, ibm., Erich Mogensen, Naver-
en, Johan Andersen, Nord Strømmen, og Jacob Jacobsen, Lechnes, 
som til Høsten skal avlægge Laugrettes Eed. 
 
 
 
Kommentar i margen: " Her sees at Borgerleier i Nordland har 
været som Qvæsmer-Boel i Skougen." 
 
 
 
 
 
Kilde: Senjen Sorenskriveri Justitsprotokol No. 4, 1741-1751, 
       side 126 b - 128 a. 
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Anno 1747 d. 27de Octbr. blev efter foregaaende berammelse Holdet 
Almindelig Høste Ting paa Gaarden Vang med Baltestads og Giisunds 
Tinglauvs Almue, hvor da Fogden Sr. Michael Ursins Fuldmægtig ti-
ener Monsr. Hans Hiort paa Fogdens Vegne ved Retten var Nærvær-
ende. Retten betientis av mig, Sorenskriver Kiergaard, med efter-
skrevne Laug Rettis Mænd, Jacob Jacobsen, Lechnes, Niels Olsen, 
Skognes, Ole Joensen, Find Løch Helle, Ole Hendrichsen, Find Fi-
orden, Michel Olsen, Viigen, Ole Clemitsen, Mellem Lys Botten, 
Johan Andersen, Nord Strømmen, og Erich Mogensen, Naveren. 
 
 
 Retten blev da først Sat med Freedlysning, derefter blev de 2de             
her oven indførte Forordninger Oplæst: 
 
Sorenskriveren Publicerede it ham av Madame Ane Catrine Riiber, 
Sl. Erich Borkes efterleverske, givne Skiøde paa den Gaard Viigen 
her i Tinglauvet, som skylder 1 pd., samme var dateret Lille 
Skoug d. 22de Decbr. 1746, og skal i Skiøde boegen paa fol. 34 
blive indført. 
 
Hans Ibensen Falk Lod oplæse sin Bøxel Seddel udgiven i dag av 
Fogdens Fuldmægtig, paa den Jord Mellem Løchhelle, som er Hans 
Kong. Majts. tilhørig og skylder 2 pd. Fiskis Landskyld; Bøxel og 
Støvle Huud er betalt og til Tugt Huuset 8 sk. 
 
 

Indstefnte Sager var her ikke. 
 
 

Fogdens Fuldmægtig var efterskrevne Ting 
Attester fra Retten begierende: 

 
 1. Om her er falden forbrut Odels eller Arveløst Gods, Hoved         

eller Bois Lodders forbrydelse, Volds Mulcter, 6te og 10de        
penge, 60 Lod Sølvs Bøder, Forlovs penge eller andet dislige.      
Almuen sv. Nei. 

 2. At her ingen Slagsmaals eller Skieldsmaals bøder falden er. 
 3. At her intet Vrag eller drive Hvale funden er. 
 4. At her ikke er fleere av Kongens Jorder bortbøxlet end Mellem      

Løch Helle. 
 5. At ingen av Kongens Jorders Opsiddere har betalt Fogden Arb-

eids penge. 
 6. At her ingen Ny Rydnings Pladser dette Aar er Optagen eller       

Lagt for Landskyld. 
 7. At her ikke er enten Engbund, Field eller Engesletter at 

skatte av. 
 8. At Bunde Lensmanden ikke har oppebaaret nogen Field Finne         

skat siiden Sommer Tinget. 
 9.  Post bønderne tilstod at dem er betalt for Postens Førsel som     

Sæd Vanligt. 
10. At her ikke er enten Sauger eller qverner at Skatte av. 
11. Fogdens Fuldmægtig spurte om de 2 pd. i Store Løchhelle dette 
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     Aar har værit Øde. Sv. ja. 

 
Der nest udbød de samme med alle de Friheder Laug og 
Forordninger tillader.  

 
Derpaa indfant sig Jens Jensen fra Græsmyr som begierede 
Jorden med Bøxel Frihed, saavelsom Skatte og Landskyld Frihed 
i 2de Aar, det Fogdens Fuldmægtig bevilgede paa det Høy 
Lovlige Cammer Collegi Naadige behag. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kilde: Senjen Sorenskriveri Justitsprotokol No. 4, 1741-1751, 
       side 133 a - 133 b. 
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Anno 1748 d. 12te Juny blev efter foregaaende berammelse Holdet 
Almindelig Sommer Ting paa Gaarden Vang med Baltestads og Gii-
sunds Tinglauvs Almue, hvor da Retten Presideredis av Kong. 
Majts. Foged Sr. Michael Ursin og Administreredis av Sorenskriver 
Kiergaard med efterskrevne Laug Rettis Mænd, Jacob Jacobsen, 
Lechnes, Ole Andersen, Gresmyr, Søren Anthonisen, Botten, Christ-
ian Anthonisen, ibm., Ole Clemitsen, Lysbotten, Michel Olsen, 
Viigen, Johan Andersen, Strømmen, og Erich Mogensen, Naveren. 
 
 

Retten blev da først sat, der efter Oplæst: 
 
1. Confirmation paa de Reformeredis Privilegier saa vel for dem    

som allereede har Needsat sig i Hans Majts. Riiger og Lande,      
som de hvilke agte sig der ind at begive. Dat. 15de May 1747. 

2. Forordning hvorved Loven og Forordningen av 6te Febr. 1694    
ang. Hospitalers, Skoelers og Fattigis Regnskabers avlæggelse     
med Videre igientagis og Skierpis. Dat. 23de Febr. 1748. 

3. Forordning anlangende hvorleedis ungdommen, som førend deris      
Confirmation og imidlertid de dertil Prepareris begaa Leier-
maal, skal ansees og Straffis. Dat. 2 Septbr. 1743. 

4. Amtmandens brev blev Publiceret ang. Tyven Henrich Jacobsens      
bekostning, Liigesaa om een deel fra Jemteland og Heredal til    
Norge undvigte. Liigesaa om een fra Christiansands Stift und-
vigt Landstryger ved Navn Fredrich Reinholt. 

5. Amtmandens ordre om Grænse Skydsens Ligning. Ligesaa om 2de       
Tyvis bekostning i Sal. Fogden Randolfs tiid, som Asheshor       
Friis har bekostet. Og blev nu samme saaleedis Lignet at der      
kommer paa hver Mand 13 sk., endnu et andet brev om 2de i         
Christiania Arresterede Delinqventer, som ere undvigte. 

 
 
Christian Hendrich Anthonisen Lod Læse sin Bøxel Seddel udgiven 
av Fogden d. 21 Novbr. 1747 paa 1 pd. i Kongens Jord Botten. Bøx-
el og Støvle Huud er betalt og til Tugt Huuset 8 sk. 
 
Peder Olsen Lod Læse sin Bøxel Seddel paa 1 pd. i Kongens Jord 
Gavel, under samme dato. Bøxel og Støvle Huud er betalt og til 
Tugt Huuset 8 sk. danske. 
 
 

Indstefnte Sager: 
 
Stiftskriveren Sr. Michel Hvid havde ved Skriftlig Stefmaale som 
in duplo bleve i Rette lagde, Ladet indstevne Erich Hansen, Gutt-
isjord, og hans broder Thomas Hansen, Bakkejord, paa Kiøbmanden 
Sr. Jan Brandans von der Fehr sine Vegne, at svare og betale ham 
som selv skyldener, hvis deris Fader er ham efter obligation 
skyldig og de sig har Reverseret at betale. Stevnemaalene bleve 
for Retten Oplæste og skal i acten indføris. 
 
Den indstefnte Erich Hansen møtte og tilstod  Lovlig at være 
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Stefnt.  
 
Den anden av de indstefnte, neml. Thomis Hansen, møtte ikke saa 
som han er Syg og Senge Liggende. 
 
 
Isak Kolling, Joen Christophersen, Findsnes, avhiemlede at have 
Stefnt Thomis Hansen med meere end 4re Ugers Kald og Varsel i 
hans eget paahør, da han i sit eget Huus var Syg og Senge Liggen-
de, og vedtog han da at møde til dette Ting endskiønt det ikke er 
hans Værne Ting. 
 
Stiftskriveren Sr. Hvid producerede deris Faders afg. Hans Niels-
ens obligation i Rette dat. 14de 9br. 1729, som i acten skal 
blive indført, Og blev med samme for Retten Oplæst. 
 
Dernest Producerede han den av Thomis Hansen givne Revers, av 
dato Bergen d. 27 Aug. 1737, hvor om Stevnemaalet formeld er. 
Samme blev Oplæst og skal i Acten blive indført. 
 
Liigesaa producerede han òg begges deres Revers av dato Bergen d. 
9 Septbr. 1738, som for Retten blev Oplæst og skal i Acten ind-
føris. 
 
Stiftskriveren paa Kiøbmandens Vegne føyede der paa sin i rette-
settelse til doms over de indstefnte 2de brøder for de endnu Res-
terende 253 rdl. 4 mrk. 7 sk., tilligemed Proceshens anvente be-
kostning. 
 
Den nu tilstæde Værende Erich Hansen sagde, at dersom Kiøbmanden 
vil være fornøyet med at han og hans broder giver ham een Ny 
Obligation og forbinder sig til taalige terminer, vil han for sin 
deel samme gierne indgaae; Begierede at Sagen maatte beroe til 
neste Ting at han imidlertid kan tale med sin broder derom. 
 
Stiftskriveren sagde at han paa Kiøbmandens Vegne saavit antager 
dette tilbud, som Kiøbmanden allereede har tilsent ham een Pro-
ject til een fornyelsis obligation paa 1 rdl. Stemplet Papier, 
som han og nu Producerede i Retten, dat. 18de Decbr. 1747. Og 
saafremt begge brødrene den vil underskrive at den kand blive 
Tinglyst til neste Ting, saa vil Kiøbmanden dermed være fornøyet. 
 
Erich Hansen underskrev strax for Retten denne fornyelsis obli-
gation, og det paa Ting bordet. Sagsøgerne sagde at saafremt 
Thomis Hansen ikke vil tilligemed broderen underskrive obli-
gationen begierer han dom over ham til neste Ting.  
 
 

Herom avsagt: 
 
Den indstefnte og nu for Svaghed skyld udeblevne Thomis Hansen 
forelæggis Lauvdag til neste Ting at møde, og svare til Sagen. 
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Ole Olsen Lod Læse sin Bøxel Seddel udgiven av mig d. 30te Decbr. 
1745, paa de 18 mrkr. Fiskis Landskyld i Løchvigen som Jacob Sør-
ensens Enke for lang tiid siden er frafløt. Bøxel og Støvle Huud 
er betalt efter Loven, men intet til Tugt Huuset. 
 
Haagen Ediesen Lod Læse sin Bøxel Seddel udgiven av mig under 
samme dato paa de 18 mrkr. Fiskis Landskyld i Sandvigen, som Ole 
Ediesen for ham har Oplat med de Vilkaar som Bøxel Seddelen om 
for melder. Bøxel og Støvle Huud er betalt efter Loven og til 
Tugt Huuset 8 sk. 
 
Isak Hansen Lod Oplæse sin Bøxel Seddel udgiven av Fogden Sr. Ur-
sin, d. 21de Septbr. 1747 paa 15 mrkr. Fiskis Landskyld udi Kong-
ens Jord Ytter Lysbotten. Bøxelen er betalt med 1 rdl. 4 sk. Og 
Støvle Huud efter Loven. Ligesaa til Tugt Huuset 4 sk. 
 
Just Justsen Lod Læse sin Bøxel Seddel udgiven av samme dato, paa 
15 mrkr. i bemte. Lysbotten. Bøxel og Støvle Huud er betalt efter 
Loven og til Tugt Huuset 4 sk. 
 
Fogden Spurte Almuen, hvorfor Ole Nielsen Find, Sultenvig, og 
Anders Michelsen, Græsmyr, der var lagt for Leeding 1744 av 1745 
Aars Leedings Læg er udelat. Almuen Svarede at Ole Nielsen Find 
er 1745 lagt for Leeding ved Maalsnes og Anders Michelsen døde 
1744, men hans Søn Ole Andersen fich Jorden efter Faderen og har 
betalt sin Aarlige Leeding. 
 
Liigesaa hvorfor Finnen Amund Povelsen som 1744 var lagt for 
Skatt, ikke det Aar 1745 og 46 er lagt for Skatt. De Svarede: At 
han 1744 blev borte i Vandet paa Fieldet, og hans Enke er gift i 
Sverrigs Lap March. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kilde: Senjen Sorenskriveri Justitsprotokol No. 4, 1741-1751, 
       side 139 b - 140 b. 
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Anno 1748 d. 28de Octbr. blev Holdet Almindelig Høste Ting paa 
Vang med Baltestad og Giisunds Tinglauvs Almue, hvor da paa Fogd-
ens Vegne ved Retten var Nær Værende Sterfboets Fogderies Fuld-
mægtig Monsr. Hans Hiort. Til Retten administration var ieg, 
Sorenskriver Kiergaard, med efterskrevne Laug Rettis Mænd, neml. 
Jacob Jacobsen, Lechnes, Niels Olsen, Skognes, Søren Anthonisen 
og Christian Anthonisen, Botten, Ole Clemitsen, Lys Botten, Mich-
el Olsen, Viigen, Johan Andersen, Strømmen, og Erich Mogensen, 
Naveren. 
 
 
 Retten er da først Sat med Freed Lysning, der efter Publiceret:  
 
I Amtmandens Foranstaltning om 2de Bort-Løbne Delinqventer av 
Agershuus Stift, den 1. Anders Olsen Hofding og den anden Rasmus 
Høg, som begge efter Status eftersøgis og paa Lysis om, som for 
Retten blev bekient giort og eftersøgt om. 
 
Sr. Jean von der Fehr Lod Publicere een ham av de 2de brødre 
Thomis og Erich han hen givne Pante obligationer av 18de Decbr. 
1747, som blev Oplæst og skal i Pante boegen indføris paa fol. 
 
Arne Baroesøn Lod Læse sin Bøxel Seddel udgiven av Sr. Koefoed d. 
26de Octbr. 1748, paa 18 mrkr. Fiskis Landskyld i Gaarden Fuur-
øen, som er Sands Kirke og Præst beneficeret. Bøxel og Støvle 
Huud er betalt og til Tugt H. 4 sk. 
 
 
Til Rettens betiening tilnefnt Haagen Ediesen, Sandvigen, Joen 
Jensen, Øyiord, Just Justsen, Lysnes, Isach Hansen, ibm., Christ-
en Joensen, Skarsvog, Peder Olsen, Gavl, Siur Joensen, Fiord Bot-
ten, og Villum Povelsen, ibm., av hvilke de 5 første ere Nye og 
de 3de Sidste Gamle. 
 
Hans Hendrichsen Lod Læse sin Bøxel Seddel paa 2de pd. i Kongens 
Jord Scharsvog. Bøxel og Støvle Huud betalt og til Tugt Huuset 4 
sk. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kilde: Senjen Sorenskriveri Justitsprotokol No. 4, 1741-1751, 
       side 148 a - 148 b. 
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Anno 1749 d. 13de Juny blev efter foregaaende berammelse Holdet 
Almindelig Sommer Ting paa Gaarden Vang med Baltestad og Giisunds 
Tinglauvs Almue. Hvor da Presideredis av Kong. Majts. Foged Sr. 
Jørgen Vang og Administreredis av mig, Sorenskriver Kiergaard, 
med efterskrevne Laug Rettis Mænd, Christen Joensen, Skarsvog, 
Just Justsen, Lysnes, Joen Jensen, Øyjord, Edies Ediesen, Skoeg-
en, Ole Clemitsen, Lys Botten, Peder Olsen, Gavl, Siur Joensen og 
Villum Povelsen, Stønnis Botten.  
 
 
Retten blev da først Sat med Freed Lysning, der efter blev De 
Kong. Allernaadigste Forordninger og Videre Oplæst, som alle ved 
Sommer Tingenis slutning skal blive Registrerede. 
 
 
Derefter sagde Fogden at han har fornummet at her i Tinglauvet 
skal være funden et Fustagie med Viin i; Hvorfore han av Retten 
var begierende at de som samme fundet haver, maatte for Retten 
fremkaldis for derom at giøre deris Sandferdige forklaring. Hvor 
paa Finderen Povel Villumsen fremstoed og sagde, at da han for 
ungefehr 8 dage siden med sine 2de Medskibere Anders Villumsen og 
Anders Siursen, fant det omtalte Viin Faed ude paa Havet toe Mii-
le fra Landet, var han ikke goed for med dem samme udi Søe boer, 
paa een Liiden Baaed at bierge, hvorfore han, efter nogen tiids 
Arbeide, maatte faae Christen Joensen, Skarsvog, og hans 3de Med-
farende Skibere til hielp for samme at bierge, det han og nu har 
ført med sig hiid til Tinget, hvilket Fogden ved Bunde Lensmanden 
og de 2de Mænd Fridrich Amundsen, Sand, og Just Justsen, Lysnes, 
har ladet eftersee og Taxere.  
 
Bemte. 3de Mænd fremkom da for Retten og sagde, at der paa samme 
Fustagie ikke fantes meere end i det Høyeste til 4 1/2 Anker 
Røed/: men ganske Tynd og blas:/Viin, som formoedentlig er sat 
Colleur paa; Samme Viin kunde de ikke anslaae til Høyere Verdie 
end pr. Anker 1 rdl., saasom de Liiden og nesten ingen Forstand 
har paa sligt, og dets uden holder Syre Liigesaa goed om ikke 
bedre.  
 
Fogden var begierende at Viinen til Auction maatte indsettes og 
til den Høystbydende bort Sælgis, helst paa det at den ikke Vide-
re enten for Kongen eller Biergerne skal blive bedervet. Hvorpaa 
den da blev efter Vurderingen indsat for 4 1/2 rdl. Og Faedet for 
2 mrk., tilsammen for 4 rdl. 3 mrk., med Condition at den Høyst-
bydende samme prompte betaler. Hvorefter Christen Joensen, Skars-
vog, som Høystbydende samme blev tilslaaen i alt for 5 rdl. 3 
mrk. Hvorav Biergerne strax blev betalt den 1/3 deel med 1 rdl. 5 
mrk. De Øvrige 3 rdl. 4 mrk. tilfalden Hans Mayts. Cassa. 
 
Imedens Vi Havde denne Forretning for Os, Ankom Hendrich Jensen 
av Hillisøe Tingstæd i Tromsøe Fogderie tillige med hans 3de Med-
skibere, havende med sig et Fustagie av samme slags Viin som den 
nest før ommelte, hvilket efter Fogdens ordre blev Ruct og efter-
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seet, samt av de 2de Danne Mænd Jacob Jacobsen, Lechnes, og Peder 
Olsen, Gavl, udi Bunde Lensmandens, Biergernis og mange fleeris 
Nærværelse anseet at holde ungefehr 5 1/2 Anker, det de alt med 
Fustagiet Vurderede Høyeste for 6 rdl. 
 
Fogden sagde. At som hand fornemmer at dette er fundet i Tromsøe 
Fogderie, hvor nu ikke holdes fleere Tinge dette Aar, saa var han 
begierende at Sorenskriveren nu samme til Opbud vil antage og den 
Høystbydende tilslaae, paa det Viinen som nu er slæt, ved dens 
Længe hen liggelse, Hans Kong. Majts. og Biergerne til Skade, men 
aldelis skal blive fordervet. Der paa blev da Viinen med Fustagie 
efter Vurdering indsat for 6 rdl., Og Jens Rafn Kiergaard som 
Høyst bydende tilslagen for 8 rdl., hvor av Biergerne strax blev 
betalt den 1/3de part med Penge 2 rdl. 4 mrk., de Øvrige 5 rdl. 2 
mrk. som hans Mayts. Cassa tilkommen, blev til Fogden Leveret. 
 
 
Avg. Foged Ursins Sterfboes Fuldmægtig, Monsr. Hiort, tilspurte 
Almuen, om afg. Fogden Tønders Sterfboes Jægt, det Aar 1747 haver 
været brugt saa at derfor nogen Skatt til Kongen burde have værit 
erlagt. Almuen svarede at samme Jægt benefnte Aar blev ikke 
brugt, men stoed paa Landet, saasom den blev Solt til Michel Edi-
esen og Hans Ravn Sparboe, i Astafiorden, hvor den nu bruges. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kilde: Senjen Sorenskriveri Justitsprotokol No. 4, 1741-1751, 
       side 155 a - 156 a. 
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De på dette ting oppleste forordninger og bekjentgjørelser, jfr.             

tinghandlingens 2. avsnitt. 
 
 
 
 
 
1.  Forordning at de Delinqventer, som efter at de for deris be-

gangne Misgierninger ere dømte, bortrømme fra it Stift i 
Norge til it andet, skal uden at henføris til det stæd, 
hverken fra de ere undvigte, udstaae deris Straf i det 
Stift, hvor de antreffis og paa Griibis. Dat. Christiansborg 
Slot d. 15de Novbr. 1748. 

2.  Forordning, hvorved den om Grove Morderis Straf under dato 
16de Octbr. 1605 udgangne Forordning yderligere Forklaris.  
Dat. Christiansborg Slot d. 7de Febr. 1748. 

3.  Forordning om Couftardie Skibis og Commis Fahrernis, samt de      
Octroyerede Compagniers Skibis Flag og Giøs, samt Vimpeler 
og Fløye. Dat. Fredensborg Slot d. 11te July 1748. 

4.  Concession, hvorved hendis Majt. Dronningen er Overdragen 
fri Despesition over Pærle Fangsten i Norge. Dat. 
Christiansborg Slot d. 11te April 1748. 

5.  Placat ang., at de som handle med Tømmer, bord og bielker i 
Norge, skal betale bonden for Tømmer Kiøb, samt deris bord 
Kiørsel, Flaatning eller hvad Navn sligt arbeide haver med 
Reede Penge. Dat. Fredensborg Slot d. 12te July 1748. 

6.  Placat angaaende det under 10de Janu. 1743 giorde Forbud paa      
hingstere, hestis og hoppers udførsel av Norge. Dat. Fred-
ensborg Slott d. 26de Aug. 1748. 

7.  General Pardon for de fra Land Leggene i Norge, siden 1745de 
Aars udgang, saa og fra Land Læggene udi Danmarch og de 
Tydske Provintzier, for og siden det i 1742 udstæde General       
Pardons Patent undvigte Mandskab. Dat. Christiansborg d. 5te      
Decbr. 1748. 

8.  Forordning om Justitiens administration ved Land Militien i 
Norge, Udi hvilke Sager de Militaire bør søgis og svare, 
under Krigs Ret, og udi hvilke Sager de Ligesom andre bør 
være Landsloven undergivne og svare under den Civile Juris-
diction. Dat. Christiansborg Slot d. 7de Marty 1749. 

9. 2de Høy Kong. Rescripter av 31te Janu. 1749, det eene til 
Stiftamtmanden og det andet til Biscopen ang. den megen u 
blue Sværen og Banden som brugis av den Gemeene Mand og Sær 
berg Folkene i Norge. 

10. Ligesaa at de som blive Kag Strøgne skal for deris Livis 
tiid, Mand Folkene, Arbeide i Nærmeste Festning og Qvind 
Folkene i Tugthuuset. Dat. 7. Febr. 1749. 

11. Liigesaa ang. at der udi Tronhiem skal Sammen Træde Stift 
Amt Mand, Amtmand, de av Magistraten og de 12 Mænd som i 
Fiske handelen ere Meest Kyndige for at Overlegge hvad som 
kunde tiene til Fiskeriernis befordring, med Videre dets 
indhold. Dat. Christiansborg d. 24de Febr. 1749. 

12. Amt Mandens brev om at Laug Tings Huuset som Almuen har be- 
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kostet paa Steegen, og maa ved Liige holde, er saa Ilde til 
Reed at det maa Needrivis, Og hvor for han har befahlet at 
hver Mand skal betale 2 sk. der til, som Hr. Justitz Raad og      
Laug Mand Thams skal annamme og sette Huuset i Forsvarlig 
Stand for, med Videre dets Indhold. Dat. Storfosen-Gaard d. 
27. Septbr. 1748. 

13. Amt Mandens ordre ang. Grændse Skydsens betaling for 1747 og 
48, som av Almuen er udreedet. 

14. Blev òg ifølge av Amt Mandens Skrivelse under 21. Septbr. 
1748, Lyst efter 8te Delinqventer som udi Tronhiems Fæstning      
vare til Slaverie indførte, Og med Gvarnisons Tamburen bort 
Rømte. Alle dissis Statue var der i beskreven, og blant andre 
Vor største Fiende i Nogle Aar ved Navn Hendrich Jacobsen. 
Gud forlade dem som ham har Vogtet. Samme er dat. Storfosen-
gaard d. 21de Septbr. 1748. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kilde: Senjen Sorenskriveri Justitsprotokol No. 4, 1741-1751, 

   side 166 b - 167 a. 
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Anno 1749 d. 11 Octbr. blev efter foregaaende berammelse Holdet 
Almindelig Høste Ting paa Gaarden Vang med Baltestad og Giisunds 
Tinglauvs Almue, hvor da Retten Presideredes av Kong. Foged Sr. 
Jørgen Hansen Vang og administreredis av Sorenskriver Kiergaard 
med efterskrevne Laug Rettis Mænd, Haagen Ediesen, Sandvigen, 
Joen Jensen, Øyiord, Just Justsen, Lysnes, Isach Hansen, ibm., 
Christen Joensen, Skarsvog, Peder Olsen, Gauvl, Siur Joensen, 
Fiord Botten, og Villum Povelsen, ibm. 
 
 
Retten blev da først Sat, derefter Lod Fogden bekientgiøre, at 
han ved Skrivelse til Ting Stædets Bunde Lensmand har ladet be-
kientgiøre at Hans Kong. Majts. Consumption, Familie og Folche 
Skatt av de 2de Hans Fogderier Sennie og Tromsøe for de 3de Aar-
inger 1750, 1751 og 1752 til Opbud paa Tingene skulle indsettes, 
for at forsøge hvor Høyst bydende Ville blive, alt paa Høylovlig 
Cammer Collegi Naadige Approbation, Var altsaa begierende at sam-
me for dito Aaringer maatte indsettis og paa Høy Lovlig behag 
indsettis for Aarlig Avgift 90 rdl. 
 
Derpaa blev da samme indsat og udbøden Aarlig som melt 90 rdl. 
Men ingen bød. Fogden begierede at samme maatte indsettes for 80 
rdl., efterdi han fornemmer ingen Liibhabere findis. Thi blev da 
samme for ditto Sums Aarlig Afgift udbøden. Men ingen bød. Ende-
lig blev da samme indsat for 60 rdl. Og Jens Ravn Kiergaard til-
slagen mod Aarlig Avgift 63 rdl. Hvorfor hans Fader, Sorenskriver 
Kiergaard, er Cautionist. 
 
Fogden sagde at som han fornemmer at der siden sidst. Sommer Ting 
skal være funden her i Tinglauvet it Lidet Fustagie med bedervet 
Røed Viin paa, Var der for begierende, at samme maatte av Lens 
Manden og Mend efter sees og taxeris. Hvorpaa Lens Manden og Mæn-
dene av Fogden blev tilnefnt, samme at Rugte og der efter tax-
ere. Derefter fremstoed da Bunde Lensmand Isach Kolling og de 2de 
Danne Mænd Christen Joensen, Skarsvog, og Isach Hansen, Lysnes, 
som sagde: At de har efterseet samme Fustagie og befunden, at det 
ungefehr vil holde 3 1/2 Anker, meget slæt og bedervet Tynd og 
Røed Viin, den de Vurderede pr. Anker i Høyeste 1 rdl. Samme blev 
da som melt indsat pr. Anker 1 rdl. Og til den Høyst-bydende at 
udbydis. Viinen beløber 3 1/2 rdl. og Fadet efter Vurdering 3 
mrk., er tilsammen 4 rdl. Derpaa blev da samme ialt udsat for 
bemte. 4 rdl. Og Villatz Berg som Høystbydende tilslagen for 6 
rdl. 3 mrk. 8 sk., hvorav biergerne tilkommer den een tredie deel 
2 rdl. 1 mrk. 2 2/3 sk. Og Hans Kong. Majts. de 2de treedie deele 
4 rdl. 2 mrk. 5 1/3 sk. 
 
 
Liigesaa var òg fra Helgøe Tingstæd i Tromsøe Fogderie hiidført 
it Liidet Fustagie med Viin som av samme Mænd blev Ruct og eft- 
erseet, samt av dem taxeret at holde til 3 1/2 Anker, meget slæt, 
Tynd, Skimlet og bedervet dito, den de pr. Anker Vurderede á 1 
rdl., er 3 1/2 Rixdlr. Og Fustagiet 3 mrk. er 4 rdl. Samme blev 
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da indsat for de bemte. 4 rdl., Og Præsten, Velær Værdige Hr. 
Johan Arent Meyer, tilslagen for 3 rdl. 4 mrk. hvor av Fogden 
beholt biergernis part intil Sommer Tinget bliver, saasom ingen 
av dem var Nær Værende. Altsaa bliver paa biergernis part 2 rdl. 
5 mrk. 5 1/3 sk., og paa Hans Majts. Andeel 5 rdl. 4 mrk. 13 2/3 
sk. 
 
 
Fogden fich de Sæd Vanlige Tings Vidner fra Retten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kilde: Senjen Sorenskriveri Justitsprotokol No. 4, 1741-1751, 
       side 164 a - 164 b. 
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Anno 1750 d. 5te Juny blev efter foregaaende berammelse Holdet 
Almindelig Sommer Ting paa Gaarden Vang med Baltestad og Giisunds 
Tinglauvs Almue, hvor da Retten Presideredis av Kong. Majts. Foe-
ged Sr. Jørgen Wang og administreredis av mig, Sorenskriver Kier-
gaard, med efterskrevne Laug Rettis Mænd, Haagen Ediesen, Sand-
vigen, Joen Jensen, Øyjord, Anders Jensen, Tømmervigen, Ole Clem-
itsen, Lysnes, Christen Joensen, Skarsvog, Per Olsen, Gauvl, Siur 
Joensen, Fiord Botten, og Villum Povelsen, ibm.  
 
 

Retten blev Sat med Freed Lysning. Der efter Publiceret: 
 
1.  Forordning angaaende Princes Inde Styrs Paabud udi Norge av       

dato Christiansborg Slot d. 4de Novbr. 1749. 
2. Forordning anlangende de saa Kaldede Vinkel Skrivere som 

Paatager sig, at Skrive Memorialer for andre, især for 
Almuen, uden at de selv tør være deris Navne bekiente. Dat. 
Christiansborg Slot d. 23 Janu. 1750. 

3. Lod Fogden Freed Lyse baade Hans Kong. Majts. Alminding 
Skouge, som hvis der av Fuurre Skouger Nogen Mands Jord 
maatte tilligge at ingen samme til upligt maa For Hugge. 
Dat. denne dags dato. 

4. Fogden sagde for Retten at ham fra det Høy Lovlig Rente 
Cammer Collegie er under 31te Janu. 1750 tilmeldet at maa 
have Nøye indseende med om nogen uskik i hans Fogderie av 
de trafq. Thiems Borgere for efter tiden maatte Øvis, og 
dennem derfor ved Retten Lade tiltale, thi Lod han for 
Retten fremkalde de nu her til stæde værende Ole Eliasen, 
Hans Eliasen og Fridrich Kiil, dem han advarede at de 
maatte hans Kong. Majts. Lov og Forordninger, saavit deres 
Handel angaar, holde sig efterretlig, især at forsyne 
Bunden med forsvarlige Bøger og ei at bruge Træ Vægt. 

 
 
Ole Pedersen Lod Læse sin Bøxel Seddel udgiven av Sorenskriver 
Kiergaard d. 22 Decbr. 1749, paa 18 mrkr. i Mæfiord Botten. Bøxel 
betalt med 1 rdl. 1 Ort og Støvle Huud 1 rdl. 
 
 
De ordinaire Skatte Mandtaller bleve examinerede og tagne under 
Rettens Forseigling. 
 
 
Til Rettens betiening tilnefnt, Erich Joensen, Tømmervigen, Arne 
Baroe Søn, Fuurøen, Hans Hendrichsen, Skarsvog, alle Ny. Og av de 
gamle, Christian Anthonisen, Botten, Thomis Hansen, Giedske, 
Palle Joensen, Baltestad, Joen Sørensen, Hæchingen, og Erich Mog-
ensen, Naveren. 
 
Kilde: Senjen Sorenskriveri Justitsprotokol No. 4, 1741-1751, 
       side 167 a - 167 b. 
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Anno 1750 d. 13de Octbr. blev efter foregaaende Anordning Holdet 
Almindelig Høste Ting paa Gaarden Vang med Baltestad og Giisunds 
Tinglauvs Almue, hvor da Retten Presideredis av Kong. Majts. Fog-
ed Sr. Jørgen Wang og administreredis av mig, Sorenskriver Jørgen 
Kiergaard, med efterskrevne Laug Rettis Mænd, Hans Hendrichsen, 
Skarsvog, Arne Baroe Søn, Furøen, Anders Jensen, Tømmervigen, 
Christian Anthonisøn, Botten, Tarald Joensen, Grønjorden, Frid-
rich Amundsen, Sand, Peder Olsen, Gavl, og Siur Joensen, Fiord 
Botten. 
 
 
Retten blev da først Sat med Freed Lysning, derefter Loed Niels 
Nielsen Læse sin Bøxel Seddel udgiven av Præsten, Velær Værdige 
Hr. Johan Arndt Meyer, d. 14de Novbr. 1749, paa 18 mrkr. i Jorden 
Giiøen, som er Trones Kirke og Præst beneficeret, hvilke hans 
Fader Niels Svendsen for ham av Jorden har Oplat. Bøxel og Støvle 
Huud er betalt, Men til Tugt Huuset intet. 
 
Lars Larsen Lod òg Læse sin ham av Velbemte. Hr. Meyer under, 
ovenmte. dato given Bøxel Seddel paa de 18 mrkr. i Grønjorden som 
Joen Halvorsens Enke den han har Ægtet for ham har Oplat. Bøxel 
og Støvle Huud er betalt, men intet til Tugt Huuset. 
 
 

Tings Vidnerne bleve og fra Retten expederet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kilde: Senjen Sorenskriveri Justitsprotokol No. 4, 1741-1751, 
       side 170 a. 
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Anno 1751 d. 17de Juny blev efter foregaaende Anordning Holdet 
Almindelig Sommer Ting paa Gaarden Vang med Baltestad og Giisunds 
Tinglauvs Almue, hvor da Retten Presideredis av Kongelig Foeged 
Jørgen Wang og administreredis av Sorenskriver Jørgen Kiergaard, 
med efterskrevne Laug Rettis Mænd, Erich Joensen, Tømmervig, Arne 
Baroe Søn, Furøen, Niels Olsen, Bochskind, Niels Bendixsen, Vas- 
jord, Thomis Hansen, Giedske, Joen Sørensen, Hækingen, Ole Hend-
richsen, Findfiorden, og Anders Nielsen, Fuurøen. 
 
 

Retten blev da først Sat og der efter Publiceret: 
 
De Kong. Allernaadigste Forordninger og Andre Høy Øvrigheds ord-
ris, som alle ved Sommer Tingenis Slutning, skal blive i Proto-
collen extraheret og indført, Samme skal findis paa fol.(?) 
 
 
Fogden var i anleedning av 1749 Aars antegnelser i hans Regen-
skab, begierende at Almuen Ville Oplyse følgende Poster, som de 
besvarede: 
 
1. At her i Tingstædet findes ingen Jægte Skippere som fra 1747      

Aars begyndelse og til 1750 Aars udgang, kan tilkomme/:for-
uden Skipper Skat:/ at betale Handel Skatt. 

2. Hans Hansen Styr Mand haver ingen Handel brugt 1749, og der-
for ei heller kan tilkomme at betale nogen Handel Skat, til-
med qvitterte han dette Fogderie samme Aar og drog Sør efter. 

3. De 4re Fustagier Viin som Tings Vidnet av 11te Octbr. 1749 
for dito Tingstæd omformælder at være bierget, og siden ved    
Auction bortsolt, derunder er begreeben de 2de Fustag som fra     
Tromsøe Fogd. vare hiidførte for at Auction, siden Tingene 
for Tromsøe Fogderie var forbi, thi udi dette Tinglauv var 
kun ellers funden toe Fustagier Viin. 

 
 
Afg. Foged Ursins Sterfboes Fuldmægtig Hans Hiort, tilspurte Al-
muen om dette stæds Klokker og Lens Mand haver saadanne indkomst-
er av deris Embeeder, at de derfor een hver av dem kunde og burde 
have værit Ansat at betale 4 rdl. Kop Skat. Almuen svare. Nei, at 
ingen av dem har saadanne indkomster, at de uden deris Ruin ikke 
har kundet betale disse 4 rdl. 
 
 
De ordinaire Skatte Lægs Forfattede Mandtaller bleve efter for-
langende, tagne under Rettens Forseigling beskreven. 
 
 
 
Kilde: Senjen Sorenskriveri Justitsprotokol No. 4, 1741-1751, 
       side 175 a. 
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De på dette ting oppleste forordninger og bekjentgjørelser, jfr.             

tinghandlingens 2. avsnitt. 
 
 
 
 

Publiceret: 
 

Een Forordning om Fremmed Kaaber-Smeed Arbeide som for bydis i    
Norge at indføris. Dat. 4de Janu. 1751. 

Velhøybemte. Hr. Amtmanden Proponerede for Almuen efterdi at de      
nu har besværet sig over den Vanskelig Førsel av Tiende Stabur 
paa it beqvem Stæd i Meenigheden, saavel for Tiende Partici-
panterne som for Almuen, og det saaleedis at hver 3die part havde 
sit beqvemme Korn der udi til Korn Tiend. For Varing, hvor med 
Almuen Declarerede sig fornyet, naar dem maatte gives 3 Aars 
Delation; Inden hvilken tiid Pengene Kunde indsamlis, saaleedis 
at hver Mand i det heele Sogn betalede hvert Aars 1/3 part av det 
ham tilkom at svare til Tiende boedens Opbyggelse, hvilket av 
Fogden Wang imod Rigtig Regnskabs avleggelse incasseris, og siden 
udtællis. Betalingen skeer hvert Høste Ting, og hvor som der med 
Resterer, maa strax taale ud pantning derfor. Imidlertid skal et 
bequem Stæd udsees, bygningen paa det bæste Overlæggis og 
Arbeidet Opbydes til dem av Almuen eller andre, som bygningen paa 
det minagerligste og Troefasteste vil forfærdige, hvorom af Amt 
Mandens Nærmere ordre til Fogden skal indløbe, paa det at ser 
saavelsom andre stæds og andre stæds saavelsom her i Amtet, een 
Vis orden kand fastsettis. Fiske Tienden ang., da paa det ald 
uorden dermed kan fremmis, i det at saavel Tiende Participanterne 
indbyrdis, som Particip. og Almuen, ikke altid omtiden og stæden 
haver værit Eenige, saa bliver Fogden her efter den som saadant i 
hans anfortroede Fogderie, i henseende til tiden og Stædet for 
Particip. og Almuen haver at Fastsette, og det saa beqvemmelig at 
hverken det eene eller anden haver billig Aarsag sig derover at 
besværge, det Fastsettis altsaa hermed for det første, at een 
hver Mand om Aaret betaler 24 sk. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kilde: Senjen Sorenskriveri Justitsprotokol No. 4, 1741-1751, 

   side 177 b - 178 a. 
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Anno 1751 d. 12te Octbr. blev efter foregaaende Anordning Holdet 
Almindelig Høste Ting paa Gaarden Wang med Baltestad og Giisunds 
Tinglauvs Almue. Hvor da Retten Presideredis av Fogden Sr. Jørgen 
Wang og administreredis av Sorensk. Kiergaard med efterskrevne 
Laug Rettis Mænd, Erich Joensen, Tømmervigen, Arne Olsen, Bok-
skind, Hans Hendrichsen, Skarsvog, Christian Anthonisen, Botten, 
Joen Sørensen, Hækingen, Siur Joensen, Fiord Botten, Jan Anders-
en, Strømmen, og Fridrich Amundsen, Sand.  
 
 

Retten blev da først Sat og der efter Publiceret: 
 

1. Lod Sr. Peder Tønder Publicere et Gave brev udgiven av hans       
broder Daniel Pfeiffius Tønder i Bergen d. 3de Septbr. 1751,      
paa den ham tilfaldne Gaard Wang, som skylder 1 1/2 Vog Fisk-
es Landskyld. Samme skal i Pante Protocollen indføris fol. 
40. 

2. Povel Abrahamsen Lod Oplæse sin Bøxel Seddel udgiven av Peder     
Tønder, paa 1 pd. i hans Eiendoms Jord Huusa med Huusøe. Bøx-
el og Støvle Huud er efterlat, Men til Tugt Huuset betaler 
han 4 sk. Samme er dateret igaar d. 11te Octbr. 1751. 

3. Ole Gregusen Lod Læse sin Bøxel Seddel udgiven av Hr. Johan 
A. Meyer d. 4 Octbr. 1751, paa 9 mrkr. i Nord Røssevog, som       
Dirich Isachsens Enke for ham har Oplat. Bøxel og Støvle Huud     
er betalt efter Loven. 

4. Christopher Olsen Lod Læse sin Bøxel Seddel udgiven av Soren-
skriver Kiergaard d. 4de Octbr. 1751, paa 18 mrkr. i Sands 
Kirke og Præste Gods og Gaarden Sandvigen, som hans Moeder, 
Ole Christophersens Enke, for ham har Oplat, med de i Bøxel 
Seddelen ommelte Vilkaar. Bøxel og Støvle Huud er betalt og 
til Tugt Huuset 8 sk. 

5. Joen Iversen Lod Læse sin Bøxel Seddel paa 1/2 Vog i Balte-
stad dito Gods, som Palle Joensen er fra død og hans Enke     
har Opsagt. Bøxel og Støvle huud ere betalt efter Loven. 
Samme er dateret 4de Octbr. 1751. 

6. Abraham Baarsen Lod Læse sin Bøxel Seddel av samme dato, paa      
12 mrkr. i samme Jord. 

7. Siur Olsen Liigesaa paa 9 mrkr. i Sultenvig, dito Jorde Gods    
og av samme dato. 

8. Hans Hansen Lod Læse sin Bøxel Seddel av samme dato, paa 1 
pd. i Hannes, samme Goeds som i nogle Aar har Ligget Øde; 
Bøxelen er betalt, men ingen Støvle Huud. 

 
Fogden Spurte Almuen ifølge Antegnelserne, Om det ikke er den 
samme Iver Larsen som boede paa Find Løch Helle der er anført ved 
Findfiorden for at have faaet Kongens Korn. Almuen svarede: at 
det den samme og hvorom for hen er Oplyst. 
 
 
De Ordinaire Tings vidner bleve examinerede og av Almuen atteste-
rede.  
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Til Rettens betiening tilnefnt Siur Olsen, Sultenvig, Hans Hansen 
Qvæn, Strømmen, Lars Larsen, Grønjord, Hans Falk, Mellem Løch 
Helle, Jens Jensen, Store Løch Helle, Niels Nielsen, Giiøen, Tore 
Størkersen, Hannes, alle ny og av de gamle Tosten Olsen, Sletnes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kilde: Senjen Sorenskriveri Justitsprotokol No. 4, 1741-1751, 
       side 178 b - 179 a. 
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Ao. 1752, dend 12te Juni, blev paa gaarden Wang holdet almindelig 
Sommer og leedingsbergsting med Baltestad og Giisunds Tinglavs 
almue, hvor da Retten blev betient at mig, Sorenskriver Thomæsøn, 
adinterims i dette Sorenskriveris Vacance, tilligemed efterskrev-
ne Eedsorne Laugrettes mænd, neml. Niels Ols., Bokskind, Tarald 
Joens., Grønjorden, Edies Edias., Skougen, Arne Ols., Bokskind, 
Christopher Christophers., Findsnes, Siur Joens., Stønnesbotn, 
Ole Hendriks., Findfiorden, og Erik Joens., Tømmervigen. Ved Ret-
ten var og nærværende Kongelig Mayts. Foged Jørgen Wang. 
 
 
Efter at Retten var satt, blev for meenige almue oplæst de for- 
ordninger som paa fol. 75 er Registrert; dernest bøxelsedel ud- 
stæd af hr. Peder Leth i Qvæfiorden, paa 1/2 Vog fiskes landskyld 
i gaarden Gottesjord, Sands Præst bennificeret. Leveret til 
tugth. 8 sk. Bemte. bøxelbrev er udstæd med de Conditioner at den 
bøxlende Iver Jakobs. Kiær, holder sin Moeder Maren Jakobsdr. 
Vinter, for hendes opladelse, 2 Kiør og 6 Smaler, samt og 1 tønde 
Sæd. 
 
Nok blev kundgiort et fæstebrev, udstæd af dito, til Hendrik Hen-
riksen paa 2 pund i Strømmen, som hans Fader for hannem haver op-
givet, med de Conditioner at hand holder faderen foer til 2 Kiør 
og 12 Smaler, samt lade ham faae 1 tønde byg og 2 pd. Rug. Lever-
et til tugth. 8 sk. 
 
 
Dernest blev Leedingen lignet paa Almuen og skatte oppebørselen 
forrettet. 
 
 
Dend 13de ditto blev igien Retten Honoreret for at foretage hvad 
viidere forefalder ved Retten. 
 
 
Jakob Vinter, boende i Reisen, var af Fogden indstevnt for Rett- 
en, for hand skal have ladet sin afdøede Moeders Liig staae for 
længe over Jorden, før hun blev begraven i afv. Vinter. 
 
Den indstevnte mødte for Retten og tilstoed at være lovl. stevn- 
et. Bemte. Vinter fremførte dette til sin undskyldning, at hans 
Sal. Moeder døede Kyndelsmisse aften nest afv. Vinter, paa den 
tiid at alle Mand af hver gaard var dragen til havet paa deres 
fiskeries næring; havde òg selv paa den tiid ingen folk hiemme, 
uden sig selv alleene, og beklagede hand sig selv den tiid at 
være ganske Svag, saa hand ei kunde faa liiget bestædiget til 
Jorden, formeedelst hand have trende skarpe miil til Søes førend 
hand kommer til Kirke, tilmed var det òg paa den tiid af aaret at 
Marken var saa meeget frossen at hand ei kunde faa grav aabnet, 
thi da paa den tid var Jorden i Kirkegaarden frossen 5 qvarter 
ned i Jorden som de befandt da hun blev begraven Vor Frue Messe 
dag, da Grander og Naboerne var kommen hiem fra fiskeriet ved 
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Havet, og var der bestilt 12 Karle tilligemed fleere af Kirke 
Almuen, som hand vil gotgiøre at de enda knap kunde faae aabnet 
Graven til Liiget. 
 
Dend indstevnte Jakob Vinter begierede òg dette indført til sin 
undskyldning, at nyelig førend hans Moeder døede, afgik òg ved 
døeden hans Hustrues Moster, som hand loed begrave ikke fult 8de 
dage efter hendes død, som var paa den tiid at hands Grander og 
Naboer vare tilstæde, og derfore kunde faae Liiget bestædiget til 
Jorden saasnart; derfore maatte ingen tænke at hand længere havde 
villet forhale med sin Moeders Liigs Jordefær om det havde været 
mueligt, for oven melte aarsagers skyld, hvilke aarsager hand be-
viiser med endeel af Almuen som vare ved Retten nærværende.  
 
Hvad som Jakob Vinter haver ladet fremføre til sin undskyldning, 
mod den af ham forøvede forseelse imod forord. af 7. Nov. 1682, 
formeente Fogden ikke kunde befri ham, og derfor overlader og 
indstiller Sagen under Dom. 
 
Jakob Vinter begierede Sagen maatte udsættes for ham, og at ingen 
Dom maatte holdes over ham, men at hand kunde forfatte en Supliq-
ve til Hans Majt. om befrielse for de bøeder som forordningerne 
dicterer for saadan forseelse. 
 
Den ganske almue fremstoed for Retten og bevidnet at Jakob Vinter 
var undskylt i denne post; og begierede af Sorenskriveren at hand 
for dem samtl. maatte forfattes en Suplique for dem til Kongen om 
at forundes længer dilation til deres Liigs Jordefær, end som i 
forordningen er melt, neml. 8te dage, saasom det er ugiærligt for 
dem paa 8te dages tid at faae de døde begraven, helst om 
vinterens tid da veiret kand forhindre dem om ikke andet. 
 
Den af Vinter begierte dilation er hannem forundt, saasom Retten 
ikke synes at kand dømme ham efter forordningens strænghed, eft-
erdi hand er baade undskylt, tilmed er hand en fattig bunde, ikke 
heller tør man understaa sig at dømme mod forordningen, men for-
unde ham at søge hos Hans Majt. selv til befrielse. 
 
 
Cancellie Raad Høyer, som er ejere af Lavold i Torschens Ting-
sted, lod her inden Retten fredlyse bemt. Lavold, at ingen maa 
hugge i den tilligende Skov eller fornærme denne Jords Herlighed 
i nogen maade. 
 
 
Efter at blev paaraabt om nogen havde noget meere ved Retten at 
bestille, og ingen indfandt sig, blev Tinget for denne gang 
ophævet. 
 
Kilde: Tromsø Sorenskriveri Justitsprotokol No. 3, 1745-1760, 
       side 79 b - 81 a. 
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De på dette ting oppleste forordninger og bekjentgjørelser, jfr.             
tinghandlingens 2. avsnitt. 
 
 
  De Forordninger som for Retten ere publicerede, ere følgende: 
 
Forordning Angaaende forbud paa Sukker og Sirups indførsel i Ber-
gens bye og Stift, samt Nord Landene, saavit de handle paa Ber-
gen, med viidere. Datt. 12te Janu. 1751. 
 
Ditto Angaaende publiqve og umyndiges Capitaler maa herefter for 
4 procento, naar ei 5 procento kand faaes, imod forsvarl. Pant 
udsettes, af dato 17de Marti 1751. 
 
Ditto Anlangende hvorledes de skippere, og Styrmænd eller Skibs-
folk, som befindes paa en tyvagtig eller underfundig maade, at 
have for kommet eller bortvendt det dennem under hænder betroede 
Skib eller Gods, bør straffes. Datt. 5. Februari 1751.  
 
Forordning angaaende de Delinqventer udi Danmrk. og Norge, som 
ere Kagstrøgne og brende merkede, skal hensettes til Arbejde 
deres Livs tiid. Datt. 19de Novembr. 1751. 
 
Placat, hvorved det under 4. Novembr. 1720, paa smaa mynts ind-
førsel i Norge, giorde forbud, for saavit grov Courant angaar, 
ophæves. Datt. 2. Aug. 1751. 
 
Ditto Angaaende hvorleedes Stemplet Papiirs forhandlerne, udi 
Danmark og Norge, for bemte. Papiirs Intrader, bør ansees. Datt. 
11. Aug. 1751. 
 
Ditto, angaaende Forbud paa fremmed Pudder-Sukkers, saavelsom 
Siirups Indførsel Synden fields udi Norge, saavelsom udi Trund-
hiems Stift. Datt. 14de Decembr. 1751. 
 
Forordning hvorved fremmed Kaabber-smed-Arbejde forbydes i Norge 
at indføres. Datt. 4. Janu. 1751. 
 
Forordning Angaaende hvad der ved Delinqvents Sagers drift og ud-
førsel i Danmark og Norge bør i agt tages. Datt. 21de Mai 1751. 
 
Ditto, Anlangende, at naar nogen som i et Hospital er indlagt, 
eller af de fattiges Cassa, nyder underholdning, maatte tilfalde 
en Arv, skal samme tilhøre det Hospital eller de fattiges Cassa, 
hvor af Arvingen nyder for flegning. Datt. 5te Decembr. 1749. 
 
Kongel. Majests. Prævilegier for Jacob Severin og hans Arvinger 
paa et Sild fiskerie og Salterie i Nord Landene. Datt. 26de Juli 
1751. 
 
Placat Angaaende endeel Kongelig Indkomsters bortforpagtning Nor-
den fields i Norge, for de 3de Aar 1753, 1754 og 1755. 
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Amtmandens Hr. Hagerups Resolution, teignet paa Memorial, af 6te 
Juli 1751, Angaaende, at Fogden maa oppebære af hver Jordbrugende 
bunde i Arbejds-Told 4 sk., som efter Fogdens begiering blev 
kundgiort.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kilde: Tromsø Sorenskriveri Justitsprotokol No. 3, 1745-1760, 

side 74 b - 75 a. 
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Ao. 1752, dend 16de octobr., blev paa gaarden Wang holdet almind-
elig Høsteting med Baltestad og Giisunds Almue, hvor da Retten 
blev betient af mig, Sorenskriver Thomæsen, som adinterims i Sen-
jens Sorenskriveries Vacance, tilligemed efterskrevne Eedsorne 
Laugrettesmend: Niels Olsen, Bokskind, Arne Olsen, ibm., Tarald 
Joens., Grønjorden, Erik Joens., Tømmervigen, Tosten Olsen, Slet-
nes, Siur Joensen, Ole Hans., Furrøen, og Ole Jakobsen, Sulten-
vig; Ved Retten var òg nærværende Kongel. Majests. Foged Jørgen 
Wang. 
 
 
Efter at Retten var satt, blev for Almuen oplæst de Forordning 
som herefter skal Mentioneres. Dernest blev forkyndt en bygsel-
sedel, udstedt af hr. Johan Arent Mejer paa Provsten hr. Kildals 
Veigne, til Hans Eliasen Hoff, paa den gaard Westnes-Kløven, 
skyldende 1/2 vogs Landskyld. Leveret ved tinglysningen til tugt-
huuset 8 sk. 
 
Nok en ditto udsted af Peder Tønder til Siur Larsen paa een hans 
eiende Jord Kaldet Huusa, skyldende 1 punds leie. Til tugthuuset 
leveret 6 sk. 
 
 
Fogden i Rette ædskede Sagen mod Jakob Vinter, hvorom er begynt 
fol. 80, da nest afv. Sommerting holtes her paa steden, angaaende 
hans efterladenhed i at begrave hans afdøede Moeders Liig, inden 
den tid som forordningen om Liigsbegreavelse af 1682 byder, og 
derhos vil fornemme om Contraparter efter den begierte opsettelse 
nu havde at forevise til sin befrielse nogen Høy Øvrigheds be-
naading derfor. 
 
Efter paaraab mødte ingen paa hans Veigne at svare til Sagen, 
hvorfore Fogden begiærede at Sagen maatte afgiøres ved Dom, siden 
dend indstevnte ikke mødte, og derfore anseer den af ham begierte 
udsettelse som en udflugt, og ophold i Sagen. 
 
Herom er saaleedes denne sinde af Sorenskriveren forafskediget at 
det ei er ventelig, det Jacob Winter ei har kundet siden nest af-
vigte Sommerting faaet Svar paa sin derom giorde ansøgning, til-
med er hand ikke enten ved Continuations Stevning eller Laugdags-
foreleggelse indvarslet til dette nu holdende Ting, for denne Sag 
at liide Dom, og derfore kand ei nogen Dom over hannem afsiges. 
 
 
Jakob Jakobsen, Lechnes, havde til dette Ting ladet indstevne 
Peder Mortensen, Troldvigen, formedelst nogle ubesindige ord som 
dend indstevnte haver sagt til Citanten, som hans goede Navn og 
Rygte kand forkleine. 
 
Parterne mødte begge for Retten og forklarede at de haver forligt 
sig paa den maade at Peder Mortensen tager sine ord igien og Er-
klærer Jakob Jakobsen for en Ærlig Mand fremdeeles, og at hand 
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ingen føye har haft til hvad hand hannem har beskylt for, men 
beder ham nu offentlig om forladelse, hvormed Citanten nu var 
fornøyet, allerhelst da det skeer offentl. og indføres i Ting-
bogen. 
 
 
Hans Hansen, Hannes, havde til dette Ting ladet indstevne sin 
Grande Tore Størkesen og hans Qvinde til forhør, om det kunde 
blive oplyst hvorleedes Spennerne vare af Hans Hansens Creature 
afskaaren. Parterne mødte for Retten og svarede til Sagen.  
 
Denne Sag er af denne beskaffenhed at Citanten Hans Hans. haver 
nogle Creature, neml. 2 Kiør og 2 Smaler, som Spennerne er be-
funden nylig afskaaren i Sommer noget før Micheli, og haver de 
strax ladet forstandige folk besigte samme bester(?) hvilke folk 
ere Elias og Tosten Sletnes, som vare her for Retten og bekræfte-
de at de kand ei andet sige end Creaturenes Patter eller Spenner 
vare afskaarne;  
 
Citanten Hans Hans. havde mistanke til hans Grandes Tore Størker-
sens folk, om hand selv er fri, at hans huusgesinde kunde have 
giort denne børleske gierning, men ingen beviis havdes over dem. 
Bemte. Tore har en Datter som siges at være noget vanartig, og 
efterdi der altid er uforligelse imellem disse Grander, haves der 
formoedning at samme barn kunde have giort denne gierning. 
 
Sagen maatte da udsettes til et andet Ting, for at der formoed-
entlig kunde faaes beviis om denne onde gierning og at dette Tore 
sit barn bliver ført for Retten at examineres derom, paa det saa-
dan gierning kunde blive straffet. 
 
 
Jægteskipper Peder Tønder havde til denne Rett indstevnt Christen 
Rasmusen, Grund Reis, formedelst hand haver bortskibet sin fisk 
nu sidste Stevne indeværende aar med Jørgen Hans. sin Jægt; da 
dog Citanten formeente at hand havde kundet selv bragt Christen 
Rasmusens fisk til Bergen med sin Jægt, efterdi hand holder for-
svarlig bøyde fahr for dette Districtes almue. 
 
Den indstevnte Person blev paaraabt, men indfandt sig ikke, hvor-
fore Stevnevidner Lensmanden Isak Kolding og Niels Jensen, Lech-
nes, fremstoed for Retten og afhiemlede Stevnemaalet; thi bliver 
dend indstevnede givet Laugdag til neste Ting. 
 
Derefter blev paaraabt om nogen havde noget meere ved Retten at 
bestille, men da ingen indfandt sig, blev Tinget ophævet. 
 
De Kongelige Forordninger som i dag blev Tinglyst, ere følgende: 
 
Reglement og nærmere anordning om Sørgedragt, og hvad slags Klæd-
er dertil skal bæres. Datt. 14de april. 1752. 
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Forordning hvorved forordningen af 9de oct. 1750, angaaende 
Fæste- eller bygselsedlerne for Huusmændene i Norge, nærmere for-
klares. Datt. 29de april. 1752. 
 
Ditto om Aasædes Retten og Hoved bøllets tiltrædelse i Norge. 
Datt. 26de mai 1752. 
 
Cammer Collegii Placat om advarsel at skrive Certe-Partier og 
Bodmeri breve paa det dertil forordnede Stemplede Papiir. Datt. 
Rentecammeret d. 7de april. 1752. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kilde: Tromsø Sorenskriveri Justitsprotokol No. 3, 1745-1760, 
       side 84 b - 86 a. 
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Dend 15de juni 1753 blev holden Almindelig Sommer og Leedings 
bergs Ting Paa Wang for Baltestad og Giisunds Almue; Retten blev 
betient af mig, Sorenskriver Thomæsøn, i Senjens Sorenskriveries 
Vacance, samt og af efterskrevne Eedsorne Laugrettes mend, neml. 
Tarald Joens., Grønjorden, Elias Sletnes, Anders Niels., Furøen, 
Arne Olsen, Bokskind, Siur Joens., Botten, Jan Anders., Strømmen, 
Niels Bendixsen, Vasjord, og Christopher, Findnes. Ved Retten var 
og nærværende Kongel. Mayts. Foged Jørgen Wang. 
 
 
Efter at Retten var satt, blev for meenige Almue oplæst de for-
ordninger som herefter meldes, dernest Leedingen Lignet paa Almu-
en for indeværende aar, og skatte oppebørselen forrettet. 
 
 
Dend 16de dito nestefter blev igien Retten satt for at forhandle 
hvad viidere ved Retten kand forefalde. 
 
 
Fogden i Rette ædskede den paa afv. Ting udsatte Sag mod Jakob 
Vinter, og paastoed Dom i Sagen;  
 
Bemte. Vinter mødte ikke, ei heller nogen paa hans Veigne; thi 
var fogden begierende at hand maatte forelegges at anskaffe det 
hand tilforn har loved, enten befrielse af Høy Øvrighed, eller at 
lide som forordningen om begravelse Dicterer. 
 
 
Efter at der af mig blev paaraabt om nogen havde meere ved Retten 
at bestille, og ingen indfandt sig, blev dette Ting ophævet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kilde: Tromsø Sorenskriveri Justitsprotokol No. 3, 1745-1760, 
       side 99 b - 100 a. 
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Juva Jehowa Laborentum in Nomine Jesu Christo! 
 

Tobias Hichman, Sorenschriver udi Sennien Fogderi i Nordlandene, 
giør vitterligt at Ao. 1753 d. 15 8br. blev Retten sat og betient 
paa Wangs tingstæd for Giisunds Præstegields almue, med 8 efter-
skr. Eed sorne laugrm. Nafnl. Ole Jons., Findløchhelle, Niels 
Ols., Skougenæs, Ole Jacobs., Sultenvig, Ole Clemmets., Lysnæs, 
Just Justs., Lysnæs, Erich Jons., Tømmerwiich, Anders Jensen, 
Tømmervich, og Elias Ols., Slettenes; Oververende paa Justitens 
vegne Kong. Mayts. velbetroede Foged over Senniens og Tromsøens 
Fogderier, velæder Sr. Jørgen Hansen Wang. 
 
 
Efter at saa af Hr. Fogden Wang var bleven allerunderd. læst og 
Publiceret Hans Ko. Ma. allern. befallnings bref till mig Tobias 
Hichman, paa at vere Sorenskriver udi Senniens Fogderi i 
Nordlandene, dat. Fredensborg Slot d. 30 Juny 1752. 
 
 

Blev efterfølgende Publiceret: 
 

1. Hans Ko. Ma. Allern. befaling til amptmanden høiædle og vel-
baarne Hr. Etatz Raad Hans Hagerup, in Copiam under hans 
Verification, og af indhold, at i stæden for at den ung dom 
som før deris Confirmation forseer sig med leier maal, 
skulle efter forordningen af 2 7br. 1745 sendes til 
Trundhiems paa et heel eller halv aars arbeide, skal nu 
herefter Metigeres derhen, till almuens Soulagtment, at de 
schall hensettes hos lensmanden paa vand og brød 2 á 3 dage, 
dat. Fredensborg Slot d. 4 May 1753. 

2. Hr. Amptmand Etatz Raads Hagerup Circulaire ordre og befal-
ing,angaaende Fischeriene paa sine Stæder efter den gl. 
maade, og ingen med nye Fische Redschaber, den anden at præ-
judicere, med videre dessen indhold efter Hr. Amptms. 
instruction og til almuens efterretlighed. Dateret Bodøen d. 
24 July 1753 

3. Hr. Etatz Raad og Amptmand Hagerups shrivelse till Fogden 
Sr. Wang om at forvalte hans hues(?) her i ampted denne høst 
og vinter som Amptmandens nødvendighed udfordrer at maa for-
lade ampted, dat. Søer Herøe d. 23 aug. 53. 

 
 
Fogden Sr. Wang tilkiendegav dernest almuen at paa de bekostning-
er, som er anvent paa delinqventen Adrian Andersens afstraffelse, 
shall Manquere 12 rdl., som hand bliver obligeret almuen at paa-
ligne til udredelse. 
 
Afgangne Foged Michael Ursins efterleverske, Mad. Clara Magdalena 
Bing, lod tinglyse hendes Arfs og gields fragaaelse efter bem. 
hendes Sl. Mand siden Hans Mayts. Cassa er afbetalt hvis burde; 
Dat. Reinsiaae 21 aug. 1751. 
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Fogden Sr. Wang begierede almuens tilstand paa efterfølgende               
Poster: 

 
1. Om Skatte Matriculen er ved nogen nye shyldsetning bleven 

forbedret, dette aar 1753, Hans Mayts. Cassa til interesse;       
Hvortil blev svared Ney. 

2. Om med det benificerede gots nogen forandring er sheed; Som       
ligeledes blev besvared med Nei. 

3. Om her i tinglauvet findes qverner eller Sauger, hvor af efter 
Skatte forordningen Contribution ydes bør, der til blev 
ligesaa svared Ney. 

4. Om i Kongens alminding nogen Engebund, field eller Engeslaat      
er bleven brugt, af hvilchen schat burde svare. S. Response       
Nei. 

5. Om i dette tinglaug er funden Strandet schib og gots eller        
Hval Inden seniste ting, eller dette aar. Hvortill de 
svarede.samptl. Ney.  

6. Om i dette ting laug Nerverende aar er falden nogen forbrut.  
hoved og boes lod, arveløs gots, forlovs penge med 6te og 10de 
penge for uden rigs førte Midler, volds bøder eller deslige 
som Hs. Ma. Cacsa til allerunderd. indtægt burde bereignes. 
Til denne qvæstion svarede almuen Nei, at aldelis med saadant 
er forefalden. 

7. Om nogen af Kongens selv Eiende gots er dette aar siden nest. 
forrige bleven bortbøxlet; Dertil svaredes Nei. 

8. Om nogen Proprietair af sin Egen brugende Jord har tillige.  
nogen auflsgaard, hvoraf bør schattes og schyldes efter 
Forordningen. Blev besvared ligeledes med Ney. 

9. Om der i dette aar af nogen er befalt arbeidspenge imod lov-
ens 3 B. 14 Capt. 23 art., eller at samme vered Kræved, 
hvilched blev besvared med Ney, at inted saadant er foreløbet.  
Og for det 10. om iche Post bønderne i dette Fogderi haver 
mødt og bleven af hannem betalt, de i schatteforordningen dem. 
allerede tillagde smaaredsler og schattefrihed, ligeledes 
sagde almuen og tilstede værende Postbønder, at betalningen af 
Kongens Foged Rigtig er sheed. 

 
Over hvilche Poster Fogden Sr. Wang begierede tingsvidne beskrev-
en under Rettens forsegling til hans allerunderdanigste Reign-
skabs belægning schyldigst shall shee og efterkommes. 
 
 
Fogden Sr. Wang æskede den Sag udi Rette till videre Procedure og 
paastand til Doms Contra Jacob Winter, fordi hand ladet sin moder 
staa ubegraved over den i forordningen tilladte tid, om hand eft-
er forrige anmeldelse haver Erhverved nogen benaadning i saa 
maade;  
 
Jacob Winter møtte og sagde: at hand allerunderdanigst ansøgt 
Kongen om befrielse for den brøde hand fornemmer at vere falden 
udi som hand nu iche faaen till denne tid, nu her at producere, 
og derfore begierede sagen til neste ting maatte stilles i beroe, 
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som Fogden endnu denne gang bevilgede, siden Sorensk. Thomes. 
iche fremsent til denne Ret Ringeste efterretning om hvis forhen 
i denne sag er Passered, og altsaa beroer da denne sag saaledes 
med foreleggelse til Jacob Winter det hand besørger sig til neste 
ting den paaberaabte og ansøgte befrielse, at Producere, om hand 
ellers vill forekomme at sagen til Doms og hans undgieldelse bli-
ver Prosequeret. 
 
Hvormed Retten for i dag blev ophævet. 
 
 
Ao. 1753 d. 16 8br. Retten igien sat og betient paa Wang tingstæd 
for tingsøgende almue af Giisunds Præsteg. og Baltestads ting-
laug, med de samme 8 i gaar indførte laugm., saavel veledle Sl. 
Fogden Wangs oververelse. 
 
 
Sr. Peder Tønder fremleverede udi Retten et Document til Fogden 
Sr. Wang og Sorenskriveren, hvorved hand proclamerer sin Jægte-
fahrs frihed og Protesterer mod alle dem som derimod uprivilege-
ret giører ham hinder og forpang mod de(?) Confirmerede Articuler 
om Jægte bruged, d. dat. Vang d. 5 8br. 1753. 
 
 
Dernest fremstod for Retten Erich Hans., Guttesjord, og med sig 
hafde Hemming, Strømmen, og Jacob Winter, som selv forklarede at 
de for hannem haver lovl. stefnt Rasmus, Hemmingsjord, Jon, Ole 
og Niels, Grund Reis, Erich og Anders, Tømmervig, fordi at de 
sampt. shal have vered i samlag at borttage hans schov hug, som 
er skeed paa de stæder i hans Eenemerche der fra Arilds tid haver 
vered upaatalt, og derfore varslet dem at møde til ansvar efter 
loven. 
 
Den indstefnte Rasmus, Hemmingsjord, paa Egne og de øfriges vegne 
som Erich, Guttesjord, haver til dette ting indstefnt, der òg 
alle var tilstede, svarede til Sagen: at de samtl. haver vered om 
at bortkiøre fra Stubben Endeel træer som fantes hugne til huse-
byggnings værch, paa fundamente, at samme var huggen i deris sam 
Eiende gaarders tilliggende schoug af Citanten Erich Guttesjord, 
og besto samme hugne træer til Huusetræer af 9..?... mindre end 
et ..?.., samt tilstod ydermere at de fra Stubben hvor hugsten 
sheed, haver kiørt dette omtvistede et støche vei i marchen, og 
sammenlagt ved Hemmingsjord, samt underveigs i marchen til deels; 
formoder altsaa: at hvis de funden hugget og bortført, som i der-
is schoug, ingen uret at have begaaed udi, men holder Citanten 
Erich, Guttesjord, for en fremmed og uberettiget til denne Hugst. 
 
Erich, Guttesjord, Erklærede imod forindførte: at hand iche hugg-
ed eller ladet hugge mere end 5 tylfter(?) af det som hand stefnt 
paa at er han frataged, hvem Resten hugged hand iche veed, men 
for meente fuldkommelig, at den scheede hugst er scheed hvor hand 
har lovlig hiemmel og Eiendoms Ret til Grunden, for Resten ind- 
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stillede han sig under Rettens lov forsvarlige behandling. 
 
Anders, Furøen, fremstod, som ustefnt, og sagde at hand hugged 2 
1/2 tylter af disse nu omtvistede hugne tylter. Afschediget. 
 
Da Retten fornemmer at saa vel Citanten som de indstefnte formen-
er sig eyendoms Rett til de stæder hvor denne paa anchede hugst 
er sheed, som iche her paa tinged kand videre foretages, siden 
sagen er en Aastæde og Marcheshiels tvistighed, som efter loven 
af Dommeren og 6 uvillige laugrm. til ingen af Parterne beslægt-
iged, bør befares, ordeles og paakiendes. 
 
Alt saa henviistes Citanten Erich, Guttesjord, med denne sin her 
til tinged indstefnte Sag, som iche er forum Competens, till 
aastædet, hvor denne hugst er scheed, lovlig at indstefne nest 
anstundende aar ved beleilighed, der at føre saadanne prov og 
vidnesbyrd som kand bestørche og hiemle hans formening, som oven-
anført; Ligesom det òg vel vil tilkomme Sagvolderen Rasmus, Hem-
mingsjord, og med ham implicerede at søge justificered paa lovlig 
maade, hvis af dem er begaaed, med saadanne lovgyldige Prov og 
deslige, som kand tiene dem i saa maade til befrielse. Skall da 
gaaes videre hvad lov og Ret med fører, naar disse ved kommende 
Enhver sin Sag besørger, som for got befinder og tienlig Eragter; 
Men hvad sig denne omtvistede hugst angaar, da kand vedkommende 
som best siunes sig berettiged, søg hos Kongens Foged hans Embed-
es virchning i saa maade at iche det hugne til huuse behov schall 
henlige til forraadnelse og bedervelse.  
 
 
Anders Jens., Tømmerwig, paa Egne og sin grande Erich Jons., 
Tømmervigs, Vegne, beviste med Heming Peders. og Jacob Winters af 
hiemling, at de til dette ting indstefnt Arne Baroe Søn, til doms 
lidelse fordi hand iche giort dem varsel 14 dage før Aegidius dag 
d. 1 Sept. afvigt, at biørnen var i Nerverelse og giorde schade 
paa deris Creature, 2 Kiør og 11 smaler som blev nedlagt og dræbt 
til deris følelige store schade der kunde bleven forekommet, om 
den indstefnte Arne Baro Søn giort dem varsel, og altsaa deris 
forliis Sommertid paa deris Creature til mere end værdien 10 1/2 
rdl. at beregne. 
 
Arne Baro Søn møtte og undschylte sig vemodelig att hand iche sa-
ae biørnes komme, men nægtede iche at hand ei sente bud fra sig 
formedelst tilsiun med sine børn, da hans Kone gich til grinden, 
og derfore saa hiertelig fortrød at hans gode grander, Citanter-
ne, schulle overkomme denne ulykke og schade, som hand heller end 
gierne vilde Erstatte dennem, om hand dertil, som en fattig Mand 
hafde formue; Citanterne paastod saa heller iche formedelst hans 
fattigdom, nogen dom, men vare tilfreds med at Arne Baro Søn be-
taler dem deres paastefnings omkostning, og dermed blev Sagen 
indstillet og ophæved. 
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Klocheren Hendrich Abrahams. Høg fredlyste her inden Retten sin 
paaboende brugs gaard af 1 punds schyld Nafn. Aarnes Kongens 
Jord, dens tilliggende Ager og Eng med Videre, at ingen ham der-
paa giører minste uschiel og forfang, med mindre de derfore vill 
vente at blive af straffed efter loven, som sig herefter med for-
trædelighed imod hannem sig opfører, og giører ham schade. 
 
 
Saa giorde òg Sorenskriveren bekient inden Retten at med schift-
ets holdelse efter hans Hr. formand afg. Sorensk. Jørgen Sørensen 
Kiergaard, er berammet at giøre begyndelse d. 14 9br. førstkomm-
ende paa Gibostad i nest Guds bistand om nogen af dette tinglaugs 
almue vil sig der indfinde for med Sterfboet at afhandle, hvis 
kand vere schyldig eller have til gode. 
 
 
Retten for tilkommende aar 1754 blev opnæfnt at betiene Hans 
Falch, Løchhelle, Jens Jens., ibid., Niels Niels., Giøen, Hans 
Hans., Hannes, Joen Ivers., Baltestad, Siver Lars., Huusøe, Iver 
Jacobs., Guttesjord, og Ole Gregus., Nord Røsevaag, og saa fremt 
nogen af disse iche haver aflagt deris laugrettes Eed, da derom 
at for føie sig til laugmanden paa det Retten ei for desen mangel 
schal blive spilt. Hvormed Retten ophæved. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kilde: Senjen Sorenskriveri Justitsprotokol No. 6, 1753-1764, 
       side 1 a - 2 b. 
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Ao. 1754 d. 20 Juny, Retten sat og betient paa Wang til Sommer 
tings holdelse for Baltestad og Giisunds tingalmue med 8 efter-
schrefne laugrm. som nest. aar opnefnt, Nafn. Hans Falch, Løch-
helle, Jens Jens., Løchhelle, Niels Niels., Giøen, Poul Abra-
hams., Husa, i stæden for Hans Hans., Hannes, som er i Findmarch-
en, Jon Ivers., Baltestad, Siver Lars., Huusøe, Iver Jacobs., 
Guttesjord, og Ole Gregus., Nord Røsevaag, oververende til Justi-
tiens pleie, K. ma. velbeærede foged over Sennien og Tromsøens 
Fogderier velædle Sr. Jørgen Hans. Wang. 
 
 
Blef da af velbem. Sr. Foged liust Kongens fred, og af Soren-
skriveren er ambuleret Rettens betiening, samt allerunderdanigst) 
Publiceret følgende breve i sin lovlige orden:             
 
1. Forordning angaaende Fischerierne og Fiskehandelen Norden-

fields i Norge, samt hvorledes med Fischens virchning, tilbe-
redning og Saltning schall forholdes, dat. Jægerborg Slot     
d. 12 Sep. 1753. 

2. Placat angaaende det under Bergens Stift beliggende Sund    
Mørs(?) told stæd, som fra Nest kommende 1754 aars begyndelse 
afschaffes. Jægersborg Slot d. 12 Sept. 1753. 

3. Forordning, hvorved forbydes alle slags saa kaldede Hazard        
spill, være sig med Kort eller tærninger, enten det er uden-      
værts og Publiqve eller udi andre privathuuse. Christiansborg     
slot d. 6 octobr. Ao. 1753. 

4.  Declaration, hvorved ald handel imellem Hans Mayestets under-
saatter og Spanien ophæves og forbydes. Christiansborg Slot 
d. 22 8br. 1753. 

5.  Forordning Angaaende Forbud paa brændeveds udførsel fra Norge 
til fremmede Stæder. Christiansborg Slott d. 22 Janu. Ao. 
1754. 

6. Kong. Rescript til Amptmanden Hr. Etatz Raad Hagerup, angaa-
ende den med Kongen af Swerrig oprettede Grændse-Tractat,     
begge Rigers, Norges og Swerrigs Eiendomme hvor vit stræcher 
ei at præjudicere med schoughugst efter videre desen formeld, 
dat. Fredericb. borg Slot d. 22 Janu. Ao. 1753. 

7.  Iligemaade et Rescript til velbemte. Amptm. Hagerup angaaende  
auctionernes holdelse paa landet og Kiøbstæderne da deraf    
faldende disputer, og hvorledes herefter dermed schal for-
holdes, dat. Fredensborg Slot d. 10 Aug. 1753. 

 
 
Provst og Sogne Præst til Trones Kald, Hr. Simon Kildals vegne 
udstæd til Jens Peders. paa 1 pund Fisches landskyld i gaarden 
Rosfiorden udi Giisunds tinglaug, opgiven af hans broder Baro 
Peders., ibid., der af bøxel og Støflehud betalt, og 6 sk. til 
Trondhiems tugthuus, dat. Corvig d. 26 November 1753. 
 
 
Blef da Ledings Mandtalet igiennemløbet og forfatted, med andre 
forretninger Fogden hafde til Ko. Ma. tieniste. Og hvormed Rett- 
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en for denne første dag blef ophævet. 
 
Ao. 1754 d. 21 Juni Retten atter sat paa tingstædet Wang for 
Baltestad og Giisunds ting almue med de i gaar indførte 8 laug-
rettesmænd, saavelsom Sr. Fogden Wang.  
 
 
Hr. Fogden Wang paa Embeds vegne æschede Sagen udi Rette Contra 
Jacob Winter, efter forrige Procedeur og i Rette settelse fordi 
hand mod forordningen af 7 Nov. 1682, med sin Moders lig begiegn-
else forsømt at befordre, og vilde fornemme Jacob Winters Erklær-
ing, om hand noged til sin befrielse Erholdet at Producere, hand 
da dermed ville fremkomme. 
 
Jacob Winter fremstod for Retten med beklagelse at hans første 
allerunderdanigste Supplication ugierne fornemmes ei at vere 
fremkommen til indgivelse udi Canselliet, derfore dermed saalenge 
henstaaed, siden hand en anden Supplication maatte ned sende til 
Kiøbenhafn ved hans Svoger Sr. Ole Jørgens. at indlevere, som 
haver hatt den ønschelige og gode virchning, at hand hannem ved 
Missive, dat. Kiøbenhafn d. 6. dec. 1753 tilschriver, som hand 
for kort siden i Sommer faaen i hænde, indeholdende at der samme 
tid er tilschreven Sr. Amtmand Hagerup, at hand bliver aldeles 
fri for Fogdens Søgsmaal, og tillige hvorledes med ligs begrav-
elser herefter schal forholdes der paa stædet, med videre samme 
schrivelses indhold, den hand udi Retten anviste, og blev ham 
derpaa strax tilbagelevered, udbad sig derfor tienst. sagens ud- 
settelse til Høstetinged, inden hvilchen tid hand ufeilbarlig var 
formodende, at Hr. Amtmanden tilschrev Hr. Fogden om denne sag 
til dens ophevelse; Hvor paa med Fogdens samtyche sagen saa lenge 
beroer. 
 
 
Kong. Mayts. Foged Sr. Wang fremlagde sit schrift(lige) forfatt-
ede Stefnemaal dat. Kasnes d. 6 febr. 1754, hvorved hand til 
dette ting indstefner Edias Ediæs. og Jesper Schougen, fordi de 
haver hugget endeel tendrings veed udi Kongens almindings Skov 
udi afvigte aar, hvilchen Fogden ladet arrest belegge i buvær(?) 
af de tvende Mænd Erich Hans., Guttesjord, og Anders Niels., 
Furøen, d. 17. 8br. 1753., efter videre Stefnemaalets formeld 
imod ved-kommende til Doms lidelse efter lov og forordningers 
sigende, samt arrestens Confirmation, som de tvende Mænd, lensm. 
Isach Knuds. Kolding og Christopher Christophers., Findsnæs, 
Eedlig afhiemlede lovlig at have forkyndt. 
 
Fogden Sr. Wang Producerede den Passerede arrest forretning d. 
17de October 1753, som følger acten til indførelse. 
 
Af de indstefnte møtte Edias Ediæs., den anden sagdes at vere 
protempore i Findmarchen, og indschiød sig Fogdens Gundst og god-
hed med bøn om Naade i stæden for Ret, i hvis hand sig herudi 
maadte have forseet, som hand iche tænchte eller viste at vere 
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saa strafværdig som nu ugierne fornemmer. Sagde sig at vere en 
fattig Mand, der iche formaaer at pligt for sig hvis hand brudt, 
mens indstillede sin sag til det beste og at Fogden ville for 
barmhiertigheds schyld see til hans fattige omstændighededer, til 
forschaansel for straf denne gang. 
 
Formedelst Jesper Ols., Schougens, udeblivelse, bliver hannem for 
kynte Rettens laugdags foreleggelse til neste ting som Hr. Fogd-
en behager hannem at lade an kyndige, schal da gaaes videre som 
lov og Ret med fører. 
 
 
Matthias Erichs., Kragenes, og Enchen Lisbet Andersdotter, Krage-
nes, Stefner Peder Matthies. Qvæn, fordi hand haver Hugget schov 
og graved Maalfoer i deris Schov og Eenemerche, derfore at lide 
Dom til undgieldelse efter loven, saavelsom fordi hand i fior 
ligeledes slaaed deres grees, at deris Egne Creature derover maat 
Crepere og døe af sult. 
 
Den indstefnte Peder Matthies. Qvæn som mann ved en tolch maatte 
tale til og æsche hand giensvar om, tilstod varselen, at siuntes 
afhiemling unødig, mens ved tolchen Jan Peter, Sandnes, aldeles 
benægtede hvis hand stefnt fore ei at have begaaed dennem til  
fortræd udi minste maade, som hand schød sig til beviis over hvis 
hand søges fore. 
 
Citanterne svarede at har ingen Vidner stefnt. Altsaa, siden Sag-
en behøver siun og grandschning paa aastædet, for at schiælne 
imellem disse Parter, til et Ret Enemerche at deele dem imellem, 
her Vises Sagen til aastædet, hvor Parterne fører Prov og vidnes-
biurd om deris Imellem stævende Irring og tvistighed, schall da 
gaaes og handles naar Retten kommer paa aastædet, hvad loven an-
lediger, og Citanternes Rett kand Erfordre. 
 
 
Ole Jacobs. find Stefner Thomes og Lars Amunds Sønner, begge 
brødre, fordi de havde bort taged fra ham 6 hugne bord, Thomes 
Hans., Forstrand, som laae ved deris Noustervæg, tilhørende, 
derfore at lide dom med omkostnings Erstatning. 
 
De 2de Mænd Ole Ols., Sultenwiig, og Ole Mogens., Kragenes, af-
hiemled de ved Eed med opragte fingre, stefnemaalet lovlige for 
kyndelse.  
 
De indstefnte brødre møtte og tilstod gierningen de stefnt fore, 
tilbød sig at give igien til Ole Jacobs. find de hugne bord, og 
Stefningspengenes bekostning med videre, med løfte ei at begaa 
noged saadant mere, til Ole finds fortrydelse mens de gav hinand-
en haanderbaand, og Ole Jacobs. find lod sig Retttens og gode 
Mænds mægling tilfredstille med dette forliig, og under brødrenes 
Thomes og Lars Amund Sønners løfte da at begaae noged saadant 
herefter. 
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Og som da inted var ved tinged at forrette, eller Fogden havde at 
Erindre, blev Retten hermed ophævet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kilde: Senjen Sorenskriveri Justitsprotokol No. 6, 1753-1764, 
       side 11 a - 12 a. 
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Anno 1754 dend 22de octobr. blev almindelig Høsteting holden paa 
Gaarden Wang, med Baltestad og Giisunds Tinglavs almue. Retten 
blev betient af mig, Sorenskriver over Tromsøe Fogderie Wilhelm 
Mauritz Thomæsøn, som interims betiener Sorenskriver Embedet i 
Senjens fogderie, efter at Sal. Sorenskriver Hichman er ved døed-
en afgangen; Saa blev òg Retten betient af efterskrevne Eedsorne 
Laugrettesmend, Neml. Niels Olsen, Skognes, Ole Olesen, Løkhelle, 
Jens Jens., ibm., Joen Ivers., Balstad, Niels Niels., Landøen, 
Povel Abrahams., Husa, Siur Larsen, ibm., og Iver Kiær, Gottes-
jord. Ved Retten var og nærværende Kongel. Mayts. Foged Sr. Jørg-
en Wang.  
 
 
Efter at Retten var satt blev først Tinglyst og Publiceret de 
Forordninger og videre som herefter skal Specificeres. Dernest 
blev Tinglyst en af Hr. Johan A. Meier paa Provsten Kildals vegne 
udsted bøxelsedel til Peder Tostens. paa 1/2 punds landskyld i 
dend Trones Kald benneficeret Jord Strømsnes. Leverit til Tugt-
huset 6 sk. 
 
En dito bøxelsedel, udsted af bemte. Hr. Meier, til Christen 
Mogens. paa 1/2 punds landsk. udi bemte. Jord Strømsnes. Leverit 
til Tugthuset 6 sk. 
 
 
Dend Sag fol. 11, angaaende, som fogden har anlagt imod de mænd 
paa Schogen, neml. Edis Edias. og Jesper Olsen for ulovlige Skoug 
hug i Kongens alminding, da mødte nu ikke bemte. Jesper Olsen, 
formedelst hand endnu ikke er hiemkommen fra Bergen, hvorhen hand 
i Sommer var hyret med dette steds Jægt, men Edis mødte, dog var 
Fogden fornøyet med at denne Sag blev udsett til et andet Ting, 
naar bemte. Jesper er tilstæde, hvortil hannem blev given laug-
dag, som blev teignet paa Fogdens Skriftlig Stevning, og leverit 
tilbage til lovlig forkyndelse for de Sag-gieldende. 
 
 
Fogden havde paa Rettens veigne ladet indstevne Jesper Ols., 
Skogen, formedelst hand fra Findmarken hidkomne Klagemaal skal 
have begaaet der i Findmarken Tiende-Svig, da hand var der paa 
fiskerie. Ligeleedes for hand skal have brudt en Arrest som over 
hannem i Findmarken skal have været forkyndt for nogen hans 
ulovl. opførsel.  
 
Dend Saggieldende mødte ikke, ei heller nogen paa hans veigne, 
siden hand ei var hiemme, som ovenmelt er.  
 
Thi blev stevnemaalet afhiemlet saaleedes at bemte. Jespers fad-
er, som var ved Retten, tilstoed at dend af Fogden fremlagde 
Skriftl. Stevning var lovl. forkyndt for hans Søns Jespers til-
holds sted paa Schougen, men videre kunde hand ikke svare til 
denne Sag; Altsaa blev ham given laugdag til neste Sommerting 
1755, denne Sag at tilsvare, eller for udeblivelse have skade for 
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hiemgield; Imidlertid tager Vedkomende i agt hvad til Sagen be-
høves.  
 
Ole Olsen, Skougen, var òg af Fogden indst. til dette Ting for 
hand i Findmarken da hand afv. aar var der paa fiskerie, skal, 
efter fra Findmarken indkommende Klage, have paa Grønøen taget 
ulovl. Dun og Eg, samt slaget Er-Fugl, efter Fogdens Skriftl. 
Stevnings formeld. 
 
Dend indstefnte mødte ikke efter paaraab, dog sagde hans Fader 
Ole Kields. at stevningen er lovl. forkyndt for hans Søn, men har 
faar selv svare til Sagen.  
 
Altsaa blev den paagieldende given laugdag til Sommertinget 1755, 
at møede og svare for sig, eller for udeblivelse have skade for 
hiemgield. Stevning blev Citanten tilbage leverit, med laugdags 
paaskrift til lovl. forkyndelse. 
 
Efter dette var forhandlet blev paaraabt om nogen havde meere ved 
Retten at bestille? Men da ingen indfandt sig, blev dette Ting 
ophævet.  
 
 
De Forordninger og andre ordres som i dag paa Wangs Ting bleve 
Tinglyste, ere følgende Forordning angaaende Straf for dem der 
enten give umyndige og mindre aarringe ulovlig Credit eller oppe-
bær ubillig Aager og Rente. Daterit 14de maj 1754.  
 
Dito angaaende ny bøndergaarders optagelse og besiddelse i Norge, 
saasom: paa Almindinger eller hvad som kunde synes at være Al-
minding og ikkun lidet eller intet er bebygt, saavelsom deslige 
stæder som ere de nu værende bønder- eller andre Gaarde fraligg-
ende og ikke under det særdeeles brug, hvorfore samme er Matri-
culeret befindes, eller kand skiønnes at henføre, datt. 6 maj 
1754. 
 
Kongelig Rescript til Amtmanden Hr. Etatz Raad Hagerup, angaaende 
en Sags ophævelse som dette steds Foged har anlagt imod en Mand 
her i Tingstedet Naul. Jacob Winter, som var tiltalt fordi hand 
havde ladet sin afdøede Moeders Liig staa længere ubegraven end 
den Kong. Forordnings 10de Art. byder om Liigs begravelse af dato 
7 Nov. 1782. Saa er òg samme allernaadigste ordre til almindelig 
efterretning forsaavit omm. 10 post. samme Forordning af 1682, 
angaar, saaleedes at denne Art. i forordningen ikke skal gielde i 
henseende til de indvaanere i Nordlandene, som formeedelst fatt-
igdom samt tidens og stedens omstendigheder bliver mod deres vil-
lie nødde til at lade deres afdøede Slægts og paarørendes liig 
staa lengere over jorden end den allegerede Articul tillader.  
 
Amtmandens ordre til Fogden angaaende 66 Rdr., som af Senjens og 
Tromsøe fogderies almue skal tilkomme at betale for nogle Delin- 
qventers omkostninger i Lofodens fogderie, naulige: Lisbet Ped- 
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ersdr., Hans Jensen, Ingeborre Eriksdr. og Johannes Joensen.  
 
Nok en Tyvs Delinqvent i Salten Navnl. Torbiørn Hansen, hvis 
omkostninger skal betales af Amtet med 67 rd. Deraf skal Senjens 
og Tromsøe almue betale 12 rd., er saa 78 Rdr., der skal betales 
af disse tvende fogderies almue, efter Hr. Amtmandens Reparti-
tion, saa kand hver jord brugende efter Mandtallets beløb, til-
komme at svare 8 sk. 
 
Amtmandens Ordre og Resolution paa Fogdens andragende angaaende 
den misbrug det findes i dette fogderie med at brende brendevin 
af Korn som Gud giver af jordens Grøde i landet, hvilket Korn 
indbyggerne kunde anvende til et bedre brug.  
 
Samme Resolution lyder at de som eje brendevins Pander eller 
Kiedler skal bringe dem til første Ting og der forseigles af 
Retten. Hvis nogen som ejer saadan Kiedel, dette er overhørrig, 
skal fogden derom inqvirere, og deres u-angivne Kiedel Confisq-
ueres, foruden anden vilkaarlig brøde og straf for den ulydelig-
hed i at ikke lade forseigle deres brendevins Pande, paa det 
ingen skal bruge saadan unøttig brendevins. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kilde: Senjen Sorenskriveri Justitsprotokol No. 6, 1753-1764, 
       side 16 b - 18 a. 
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Anno 1755 dend 12te Juni blev almindelig Sommer- og Leedingsbergs 
Ting Holden paa Gaarden Wang med Baltestad og Giisund Tinglavs 
Almue. Retten blev betient af mig, Sorenskriver Thomæsøn, til-
ligemed efterskrevne Eedsoerne laugrettesmend, Neml. Hans Falk, 
Løkhelle, Jens Jensen, Store Løkhelle, Ole Gregoresen, Nord Røs-
sevog, Povel Abrahamsen, Husa, Siur Larsen, imb., Erik Joens., 
Tømmervigen, Christian Anthonisen, Botten, og Joen Jans., Grund 
Reis. Ved Retten var og nærværende Kongelig Mayts. Foged Sr. Jør-
gen Wang.  
 
 
Efter at Retten var satt, blev Tinglyst Kongel. Forordning af 
dato 9de Aug. 1754, anlangende at alle af Bondestanden i Norge, 
baade Mands og Qvindes Personer, som ej bruge gaarde eller huus-
mands Pladser, skal være forbunden at fæste sig i aarlig tien-
este, og ej være tilladte, at arbejde for dagløn.  
 
Amtmandens ordre og nærmere foranstaltning, nogle poster samme 
Forordning ved kommende til dens efterlevelse; Datt. 13de feb. 
1755. 
 
Forordning Anlangende Forbud paa Sukkere og Siruppere Indførsel i 
Trundhiems By og Stift, samt Nord landene saavit disse sidste 
handle paa Trundhiem. Datt. 3 Februari 1755. 
 
Placat angaaende endeel Kongel. Indkomster Forpagtning Norden 
Fields i Norge for de 3de aar 1756, 1757 og 1758. 
 
 
Nok blev Tinglyst en af Hr. Johann Arndt Mejer paa Provsten Hr. 
Kildals veigne udsted bøxelsedel til Johannes Sørensen paa 1 
punds landskyld i Troldvigen, som Endre Mogens. for hannem haver 
opladt med vilkaar at hand skal gaae bemt. Endre Mogens. til 
haande i sin alderdom, leveret til tugthuset 6 sk. 
 
 
Dernest blev leedingen lignet paa almuen og skatte oppebørselen 
forrettet. 
 
 
Dend 13de dito blev igien Retten satt for at forhandle hvad vid-
ere ved Retten kand forefalde. Til laugrettesmend, til Rettens 
betiening, nestkommende Ting, er opnævnt følgende, Abraham Baard-
sen, Balstad, Hans Hans., Strømmen, Lars Larsen, Grønjord, Peder 
Tostens., Strømmen, Hans Hans., Hannes, Christopher Olsen, Sand-
vigen, Christen Mogensen, Strømmen, og Johannes Sørensen, Trold-
vigen. 
 
 
Til Sognevægter, efter Amtmandens anordning, er opnævnt Skydz-
skafferen Jørgen Guldbrands., Edis Edias. og Jesper Ols., Skou-
gen, see fol. 16, angaaende Skoughugst, da mødte de for Retten,  
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undskyldte sig at de havde giort det af Eenfoldighed og Videnhed, 
at de ikke havde bedet sig lov til denne Skoughugst som skiede 
dog i deres egen mark at de nedhug nogen Baad-Ved, og da de bad 
om forladelse for denne deres selv Raadighed, efterlod Fogden dem 
denne Sag. 
 
 
Hvad den Sag angaar som Jesper Ols., Skougen, var indstevnt for, 
see fol. 17, angaaende det af ham i Findmarken forøvede Tiende 
svig, da mødte hans Fader Ole Kields. paa hans veigne, og und-
skyldte hans Søn, at hand aldrig har negtet at give Tiende i 
Findmarken, men de Tiende tagere derpaa steden har selv efterladt 
deres pligt, da Jesper Ols. dog skal have buden ham Tienden af 
sin Rav-fisk, som hand beskyldes for at have besvegen, neml. 26 i 
tallet. Fogden producerede i Rette de til ham fra Findmarkens 
øvrighed fremsendte Document, som skulle have Navn af Tingsvidne, 
om Jesper Olsens forfald desangaaende, men som Ole Kields. paa 
sin søns veigne protesterede derimod at hans Søn aldrig er Lovlig 
kaldet og varslet til Retten i Findmarken, saa formoede hand at 
dette Document som et Tingsvidne ikke kand gielde mod ham. 
 
 
Herom er denne gang afskendiget. Det Document, som af Fogden er 
fremlagt i Rette, betræffende Jesper Olsen, Skougen, hans be-
skyldte Tiende Svig i Findmarken, hvilket Document skal være et 
Tingsvidne denne Sag angaaende, da kand ikke fornemmes og bevises 
af Documentet at den Sag gieldende er Lovlig indstevnt der paa 
steden til vidners paahør, og ikke heller vidner er lovlig under 
Eed afhørt, saa kand intet paa saadant beviis Reflecteris, men 
Jesper Ols. passerer fri for denne Sag. 
 
Den Sag angaaende Ole Ols., Skougen, som til nest afv. Høste ting 
var indstevnt for ulovl. forhold i Findmarken med at anmasse sig 
Eeder-Dun og Eder-Eg paa Grøn øen, hvorom er protocolleret fol. 
17, da mødte hans Fader Ole Kields. og berettede at hans Søn nu 
er i Findmarken og vil der søge Forliig med de vedkommende som 
have anklaget ham for hans forseelse, og bad bemte. Ole Kields. 
om Dilation til Høstetinget, da hand meente at skaffe det beviis-
ligt om Forliig, hvilket her af Retten blev hannem bevilget.  
 
 
Fogden producerede ellers et fra Findmarken hidkommende Document, 
som skulle være et Tingsvidne, angaaende denne hans forseelse, 
hvilket skal tiene til Sagens beviis, saafremt det skal komme til 
Dom. 
 
Derefter blev af Sorenskriveren trende gange paaraabt om nogen 
havde meere ved Retten at bestille, og ingen indfandt sig, blev 
dette ting ophævet. 
 
Kilde: Senjen Sorenskriveri Justitsprotokol No. 6, 1753-1764, 
       side 26 b - 27 b. 
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Anno 1755 dend 14de octobr. blev holden almindelig Høsteting paa 
Gaarden Wang med Baltestad og Giisunds Ting lavs almue; Retten 
blev betient af mig, Sorenskriver Thomæsen, tillige med 
efterskrevne Eedsorne laugrettes mænd, neml. Hans Hans., Hannes, 
Christopher Olsen, Sandvigen, Johannes Sørensen, Troldvigen, Joen 
Jansen, Grund Reis, Peder Tostensen, Sør Strømmen, Hans Hansen, 
Øver Strømmen, Lars Larsen, Grønjord, og Abraham Baardsen, 
Baltestad.  Ved Retten var og nærværende Kongel. Mayts. Foged Sr. 
Jørgen Wang.  
 
Efter at Retten var satt blev af Fogden Kundgiort og oplæst mit 
allernaadigste befalling af 28de Februari 1755, paa at være til-
lige Sorenskriver i Senjens fogderie, dernest blev af mig Thomæ-
søn, Kundgiort Forordning angaaende Handelen paa de Kongel. Dan-
ske Americanske Eilande, saa og paa Kysten Guinea, samt hvad fri-
hed og Moderation udi Tolden og detslige, de derpaa handlende 
forundes. Datteret 22de April. 1755. 
 
 
Fogden ædskede i Rette den Sag angaaende Ole Olsen, Skougen, 
hvorom er melt fol. 27, anden side, hvorda meldes at Ole Olsen 
blev given delatioe at søge forliig med hans anklagere i Find-
marken, og derom at frembringe beviis at hand er fri for denne 
Sag, hvilket bemte. Ole Olsen nu og præsterede, og fremlagde i 
Rette et beviis fra dem som havde anklaget ham, at hand var for-
ligt med dem om denne Sag, og havde betalt dem i Reede Penge 9 
Rdr., og dermed eftergav ham Sagen. Navne under samme beviis var 
tegnet med Hans Arents., Ole Joens. og Jakob Jansen, hvilke skal 
være Forpagtern over den øe Grønøen hvor bemte. Ole Ols. haver 
tagen den Dun, og videre som hand var actionent fore.  
 
 
Dernest blev paaraabt om nogen havde meere ved Retten at bestille 
og ingen indfandt sig, blev dette Ting opsagt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kilde: Senjen Sorenskriveri Justitsprotokol No. 6, 1753-1764, 
       side 36 a - 37 a. 
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Anno 1756 Dend 11te Juni, blev almindelig Sommer og leedingsbergs 
Ting holden paa Gaarden Wang med Baltestad og Giisunds Tinglavs 
Almue. Retten blev betient af Sorenskriver Thomæsøn tilligemed 
efterskrevne Eedsoerne laugrettes mend, Neml. Christopher Olsen, 
Olderen, Hans Hans., Hannes, Abraham Baardsen, Baltestad, Lars 
Larsen, Grønjord, Jens Jens., Løkhelle, Baro Pedersen, Rogsfiord-
en, Hans Hansen, Strømmen, og Ole Olsen, Sultenvig. Ved Retten 
var òg nærværende Kongelig Mayts. Foged Sr. Wang.  
 
 
Efter at Retten var satt, blev tinglyst følgende Kongel. Forord-
ning og andre ordres som følger:  
 
Forordning anlangende at de Qvindes personer, som 3de gange have 
Aulet børn i løsagtighed, skal, i stæden for dend i loven befale-
de Straf at Kagstryges, hendømmes til nærmeste Tugthuus. Datt 
26de April. 1755. 
 
Kongel. ordre til Statholder Bentzon, in Copiam under Hr. Etatz 
Raad og Amtmand Hagerups Vidimation af dato 20de Janu. 1756, an-
gaaende en Persons paagribelse, om hand her nogen steds skulle 
findes, Naul. Lars Garman, som formedelst hands udstedde falske 
Kaabbersedler er arresteret i Fahlu og derfra igien bortrømt.  
 
Cammer Collegii skrivelse til Hr. Etatz Raad og Amtmand Hagerup, 
af dato 27de Dec. 1755, angaaende at ingen tønde og Fahrtøyer som 
forfærdiges af de Nordlandske Skov-Effecter, ikke maa af Amtet 
udføres. 
 
Hr. Etatz Raad og Amtmand Hagerups foranstaltning af dato 26de 
Janu. 1756, angaaende en og anden uskiks afskaffelse med fiskeri 
i fiskevæhrene, og Sabatens hellig holdelse.  
 
 
Derefter blev leedingen lignet paa almuen, og Skatte oppebørselen 
forrettet.  
 
 
Dend 12te dito blev igien Retten satt, for at afhandle hvad vid-
ere kand falde. 
 
 
Anders Villumsen fremlagde sit Fæstebrev, udstæd af Fogden paa 9 
mrkr. leie i Kongens jord Fiordbotten, som Siur Joensens Enke for 
hannem haver opladt, samme tinglyst, og leveret til tugth. 4 sk. 
 
Friderik Jørgens. Heitmøller lod læse sit Fæste brev paa 1 vogs 
leie i Finfiorden, som Ole Hendriks. for hannem haver opladt, 
bygslet af Hr. Irgens til Lendvigen som fuldmagt for Hr. Provst-
en Kildal, hvis Benneficium det er, leveret til tugth. 8 sk. 
 
Niels Olsens Enke, hvis Mand i levende live har fæstet af Sr.  
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Johannes Irgens paa Provsten paa Provsten Kildahls veigne 1 Punds 
landskyld i Troldvigen, som Peder Mortens. for hannem havde op-
ladt, lod nu tinglyse samme sin bygselsedel.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kilde: Senjen Sorenskriveri Justitsprotokol No. 6, 1753-1764, 
       side 45 b - 46 b. 
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Anno 1756 dend 19de octobr. blev paa gaarden Wang holden alminde-
lig Høsteting med Baltestad og Giisunds Tinglavs Almue. Retten 
blev betient af Sorenskriver Thomæsøn tilligemed efterskrevne 
Eedsoerne laugrettesmænd, Neml. Christopher Olsen, Sandvigen, 
Johannes Sørensen, Troldvigen, Peder Olsen, Gavel, Peder Tost-
ens., Strømmen, Christen Mogens., ibm., Hans Hansen, Hannes, Ole 
Joens., Løkhelle, og Ole Andersen, Græsmyhre. Udi Fogden Sr. 
Wangs absence og hans Svagheds forfald, var òg ved Retten til-
stæde hans Fuldmægtig tiener Monsr. Berent Middellboe;  
 
 
Efter at Retten var satt blev Tinglyst en af Pastor til Sand, Sr. 
Søren Kildal, udgivne bøxelsedel paa 9 mrkr. landskyld udi gaard-
en Grundreis, som Joen Jansen til sin Søn Halvor Joensen haver 
opladt, leveret til Trundhiems tugthus 4 sk. 
 
Nok 1 dito udstæd af bemte. Sr. Pastor Kildal paa 18 mrkr. land-
skyld udi jorden Dybvogen eller Nord Røssevog, som Christen Ras-
musen haver bøxlet, leveret til Tugth. 4 sk. 
 
Ole Joensen lod Tinglyse sin bygselsedel paa 1 punds landskyld 
udi Rogsfiorden, som er Trones Pastor Benneficeret, paa hvis ve-
igne Sr. Irgens til Lendvigen haver udstæd bøxelbrevet, leveret 
til Tugth. 4 sk. 
 
Halvor Arnesen lod læse sin bøxelsedel paa Femten Markers land-
skyld udi Øyfiorden, som er Peder Tønders ejendoms jord, af hvil-
ken bøxelsedelen er udstæd, og af bemte. Halvor Arnesen Moeder 
opgivet. Lev. til tugth. 4 sk. 
 
 
Sr. Peder Tønder havde til dette Ting ladet indstevne Iver Joens-
en, Landøen, formedelst hand i aar sidste Stevne uden aarsag skal 
have skibet sin fisk til Bergen med et fremmed og uvedkommende 
bøygdefahrs Jægt, da dog Citanten meente at hand som holder bøyg-
defahr her i meenigheden var berettiget til at tage hans føring 
til Bergen. 
 
Dend indstevnte mødte ikke efter paaraab, lensmanden Isak Kolding 
og Niels Niels., Landøen, afhiemlede Stevnemaalet for Retten. Den 
for Sagen indstevente og udeblivende blev given laugdag til neste 
ting at møede og forsvare sig, hvilken laugdag blev givet beskre-
ven og leveret Sagsøgeren til forkyndelse for den paagieldende.  
 
 
Derefter blev paaraabt om nogen havde meere ved Retten at 
bestille, men da ingen indfandt sig, blev dette Ting opsagt. 
 
Kilde: Senjen Sorenskriveri Justitsprotokol No. 6, 1753-1764, 
       side 54 b - 55 a. 
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Anno 1757 dend 15de Juni blev almindelig Sommer og leedingsbergs 
ting holden paa gaarden Wang med Giisunds og Baltestad tinglavs 
almue. Retten blev betient af Sorenskriver Thomæsøn tilligemed 
efterskrevne Eedsoerne laugrettesmend, Neml. Peder Jørgensen, Gi-
iøen, Anders Jens., Tømmervigen, sidder for Ole Hendriks., Øde-
jorden, Friderik Jørgens. Heitmøller, Findfiorden, Christen Ras-
musen, Furøen, Tarald Joensen, Grønjorden, for Ole Joens., Rogs-
fiord, Joen Jans., Grund Reis, for Halvor Joens., ibm., Petter 
Sørens., Hækkingen, og Iver Kiær, sidder for Hendrik Hendriksen, 
Nord-Strømmen. Ved Retten var og nærværende Kongel. Mayts. Foged 
Sr. Wang. 
 
 
Efter at Retten blev satt, blev Tinglyst og oplæst den Kongelig 
Allernaadigste Forordning af dato 8 Marti 1757, angaaende Misbrug 
med brændevins drik at afskaffe. 
 
Amtmandens Hr. Etatz Raad Hagerups skrivelse til Fogden af dato 2 
Decemb. 1756, angaaende at alle Svenske Deserteurer, skal, efter 
Kongel. ordre til Stiftamtmanden af 10 sept. sidstl., inden 2de 
gange 24 timer Rømme Norges Riige, saafremt veir og vind ikke 
hindrer dem saa hastig at bort Reise, og om de samme ordre ere 
overhørige, da at arresteres og udleveres. 
 
Amtmandens Skrivelse af 2 sept. 1756, angaaende at holde Auction 
over Kongens-Hval Rettighed om nogen hafde lyst at Forpagte samme 
paa 6 á 8 aar, enten for heele Amtet eller hver fogderie i sær.  
Efter at samme ordre blev blev Tinglyst og opbuden Kongens Hval-
Rettighed til Forpagtning, indfandt sig ingen som hafde lyst at 
byde noget derfor. 
 
 
Hans Mikkelsen lod Tinglyse sit Fæstebrev paa 12 mrkr. landskyld 
udi Troldvigen, som Niels Olsens Enke for hannem haver opladt, 
betalt til tugth. 8 sk. 
 
Jesper Olsen lod Tinglyse sin bygselsedel paa 12 mrkr. landskyld 
udi Troldvigen, som Niels Olsens Enke for hannem opgivet. Lev. 
til Tugth. 8 sk. 
 
Isak Dideriksen lod Tinglyse sit Fæstebrev paa 9 mrkr. landskyld 
udi Nord-Røssevog, som hans moeder Diderik Isaksens Enke for 
hannem haver opladt. Lev. til Tugth. 8 sk. 
 
Gabriel Edisen lod Tinglyse sit Fæstebrev paa 18 mrkr. landskyld 
udi Kragnes, som Ole Pedersens Enke haver frasagt sig. Lev. til 
Tugth. 8 sk. 
 
Foreskrevne Fæstebreve var udstæd af Hr. Irgens til Lendvigen, 
som hafde fuldmagt at bort bøxle samme jorder, af Provsten Kildal 
til Tronæs, hvis beneficerede jorder det er. 
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Trundhiems borgeren Sr. Hans Eliasen Hoff, som handler her i 
fogderiet, i sær udi dette Tinglav, fremstoed for Retten og til-
spurde almuen: 
 
1. Om de vahre hand bringer med sig her til landet at forhandle,     

ikke ere landet tienlige, saasom: Rugmeel, bygmeel, Havremel,     
Vadmel, groft lerred, Høe-leer, Jernstene, Snøre, fiskangler,    
samt bord og bæg. Hertil svaret jo, at saadanne vahre er 
tienlige og til undsetning for saa mange som det behøver. 

2. Om nogen kand sige at være skeed forkort i maal og vægt eller     
ved afreigning? Svarede at ingen kand beskylde ham for saa-
dant, men de Takkede ham for god behandling. 

3. Om ikke almuen, saa mange det behøver, blive af ham assiste-
rede med Penge til deres skatter og andre nødvendige 
udgifter? Svaret jo, at de fleste her i ting lavet blive i 
saamaade af ham behiulpen. 

4. Om nogen kand sige at være bliven forarmet af hans handling,    
eller granden i fattigdom formedelst hans behandling i en    
eller anden maade? Svarede Nei, at ingen kand beskylde ham 
for saadant. 

5. Hvad som er lettere for bunden, enten at borgerne farer til       
dem ved deres hiemstæder, for at skaffe dem deres formoden-
hed, eller at bunden selv skulle fare til borgerleierne. 
Svarede: at det er mageligere for bunden at borgerne kommer    
til deres hiemstæder, thi da forsømmer bunden intet af deres      
Nærings Arbejde. 

 
Herom var bemte. borger Tingsvidne begierende. 
 
 
Dend 17de dito, da Skatte-oppebørselen var forrettet, blev igien 
Retten satt for at afhandle Sagerne:  
 
En Arm Delinqvent Navnl. Hans Johannesen, tilforn haft tilhold 
paa gaarden Lysnes her i tinglavet, som Inderst, blev af Fogden 
frembragt for Retten, dog uden baand og fængsling, for at forhø-
res og examineres om hans begangne Misgierning at have begaaet 
blodskam med sin egen Kiødelig Datter, Abelone ved Navn, og haver 
Aulet barn med Hende.  
 
Begge disse usle Syndere bekiende deres misgierning med blusel og 
væmodighed;  
 
Bemte. Abelone paa tilspørsel svarede: at hun kom i barselsæng 
med dette sit i blodskam aulede barn 1755, en 14ten dages tid 
efter Micheli, samme barn døede vinteren derefter.  
 
Spurt hende hvem hun udlægger for barnefader til dette barn? 
Svarede: at Hans Johannesen som er hendes Kiødelig Fader og staar 
nu hos hende her for Retten. Spurt hende om hun ikke vidste at 
saadant var en himmelraabende Synd, og om hun var saa vankundig i 
sin Christendom? Svarede: at hun var vankundig og vidste ikke 
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hvad saadant førte med sig, hun hafde ikke den tid været til Con-
firmation eller faaet nogen kundskab om Gud, førend afvigte Høst, 
da Hr. Irgens som Præst her i Sognet, og nu var her tilstæde, 
sagde at have faaet hende saavit oplyst at hun kunde absolveres 
og komme til Guds bord, da hun òg offentl. for meenigheden ved 
absolutionen udlagde denne hendes Fader. Bemte. Hr. Irgens har òg 
døbt hendes afg. barn siden hand blev Præst her i meenigheden, 
der blev kaldet Peder. Spurt hende hvor denne deres onde gierning 
er begaaet? Svarede paa Lysnes, hvor hun var hos hendes Fader, 
bemte. Hans Johannesen. Spurt hende om hendes Fader truede eller 
lokkede hende til saadan syndig bedrift? Svarede: hand begierede 
det først af hende og hun var da Redeboe at lade ham sin villie, 
men hun kunde ikke sige at hand lokkede hende meget eller ved 
nogen trusel tvang hende dertil. 
 
Videre paa tilspørsel og examination blev forklaret at hun den 
tid gierningen skeede, var af alders i sit 19de aar, hun er 
ellers et hore barn, som bemte. Hans Johannesen haver aulet med 
et qvinde menneske Naul. Eve, som endnu lever og opholder sig i 
Dyrøe tinglav, og var hand den tid en gift mand og hafde sin 
Hustru i live. 
 
Spurt Hans Johannesen, om hand kand nægte at hand ikke har be-
drevet denne blodskam med sin Datter Abelone, og Aulet det barn 
med hende som melt er, og om bemte. Abelone ikke er hans Datter 
som hand tilforn har aulet i hoer med bemte Eve, da hand dog den 
tid var en gift mand og hafde sin Hustru i live? Tilsvarede: at 
hand ej kand negte dette at hand jo er Abelones barnefader, at 
Abelone er hans datter som hand har aulet i hoer med Eve. Spurt 
ham om hand var saa vankundig at hand ikke vidste at saadant var 
en hiemmelraabende Synd baade med Guds lov og sin Samvittighed? 
Svarede: at hand vidste vel saadant var Synd, men hand har ladet 
sig forleede af den onde Aand dertil. 
 
Videre paa tilspørsel siger at hand er af alder 64 aar, hans 
føedestæd er i Ofoden, og var hand inderste eller huus mand paa 
gaarden Lysnes som melt er, hvor hans Datter Abelone var hos ham 
og denne syndige gierning der begaaet. 
 
Hans Johannesens Hustru Anne Isaksdr., blev òg for Retten frem-
kaldet. Spurt hende om hun har nogen ting at klage paa hendes 
mand over hans opførsel mod hende. Svarede at hun slet intet 
klager paa ham for nogen slem opførsel mod sig i nogen maade, 
uden hun nu bejamrer hans Elendighed for det fald hand er kommen 
udi, svarede end videre paa tilspørsel at hun heller ikke kunde 
fornemme hans sammenleje og bedrift med Abelone, og ikke vidste 
deraf forend hun, Abelone, blev med barn. 
 
Iligemaade sagde Hans Johannesen paa tilspørsel, at hand intet 
klager paa sin Kone for et eller andet, og at hun ingen anledning 
har givet til noget udi hans syndige gierning. 
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Spurt Velærv. Hr. Irgens hvad hand veed om deres forhold, og i  
sær til oplysning om denne deres forseelse? Svarede: at hand den 
tid gierningen var opdaget, var nyel. kommen her til meenigheden, 
og veed saa intet videre til oplysning end hvad de selv har be-
kiendt, og deres forhen opførsel veed hand altsaa ikke noget om.  
 
Laugrettesmændene paa tilspørsel svarede, at om deres forhold 
kand de ei andet sige end hvad Delinqventene om denne Sag har 
bekiendt, og deres anden forhold i andre maader kand de ei sige 
noget synderlig ont om dem, uden at hun har været et vankundig og 
enfoldig faar, og naar de undtager hans forseelse da hand i hoer 
har forseet sig med den Eve som melt er, hvilket dog ei skeede i 
denne meenighed, saasom hand den tid opholt sig i et andet Sogn, 
saa kand de om hans øvrige opførsel og levnet ei sig ham noget 
ont paa, førend hand nu kom i denne forseelse. Hand har etter da 
gierningen blev opdaget, rømt til Findmarken, der opholt sig in-
til hand nu er bragt tilbage og hidført for Retten. 
 
Videre var ikke denne gang at examinere disse Delinqventer om, 
side de uden tvang tilstaar deres forseelse, men beroer paa Fogd-
en at hand indstevner dem begge til doms lidelse, og som der ing-
en hær i tinglavet har leilighed til at tage dem i forvaring, men 
Fogden maa nødvendig tage dem i forvaring hos sig selv, saa bleve 
Delinqventerne tilspurt om de har noget at sige derimod at de 
ikke bliver dømt for dette deres værneting, siden det er besvær-
ing for almuen med førenskab at bringe dem hid til dette stæd at 
blive dømt, og de ved den leilighed kunde faae adgang til at und-
rømme, herpaa var Delinqventerne tilfreds, thi de svarede at det 
kom dem for et ud hvor de blive dømt, deres Sag kand ikke blive 
bedre derved at de skulle blive hidbragt her hvor deres Rette 
værneting er. 
 
Hr. Irgens fremlagde ellers hans skriftlig kundskab i denne Sag, 
som i acten bliver indført. 
 
 
Efter opraab om nogen hafde mere ved Retten at bestille og ingen 
indfandt sig, blev dette Ting opsagt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kilde: Senjen Sorenskriveri Justitsprotokol No. 6, 1753-1764, 
       side 60 a - 62 b. 
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Anno 1757 dend 25de octobr. blev paa gaarden Wang holden alminde-
lig Høsteting med Baltestad og Giisunds Tinglavs almue. Retten 
blev betient af Sorenskriver Thomæsøn tilligemed efterskrevne 
Eedsoerne laugrettesmænd, Neml. Frederik Jørgens., Findfiorden, 
Ole Hendriksen, Ødejord, Peder Jørgens., Landøen, Tosten, Slet-
nes, for Ole Joens., Rogsfiorden, Erik Joens., Tømmervig, for 
Christen Rasmusen, Dybvogen, Halvor Joensen, Grund Reis, Petter 
Sørensen, Hækingen, og Hendrik Hendriksen, Strømmen. Ved Retten 
var òg til stæde Kongel. Mayts. Foged Sr. Wang. 
 
 
Efter at Retten var satt, bleve de Kongel. Forordninger og andre 
ordres Tinglyste, som her efter paa neste side skal meldes. NB 
fol. 71.  
 
 
Dernest Tinglyst Ole Hendriksens Fæstebrev paa 6 mrk. i Ødejord-
en, Tronæs Kirke- og Præstegods, lev. til Tugth. 8 sk. 
 
 
Jægteskipper Peder Tønder hafde ved lensmanden atter indvarsled 
Iver Joens., Landøen, angaaende den Sag som er melt, fol. 55, den 
Saggieldende blev paaraabt, men mødte ikke, og da Sagen ikke er 
lovl. indstevnt efter den udstedde laugdag, saa afviser Sagen in-
til lovl. forkyndelse skeer. 
 
 
Da ingen efter paaraab, hafde meere ved Retten at bestille, blev 
dette Ting opsagt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kilde: Senjen Sorenskriveri Justitsprotokol No. 6, 1753-1764, 
       side 69 a - 69 b. 
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De Forordninger med videre, som Publiceres paa Høstetingene 1757, 
ere følgende:  
 
Forordning, angaaende et Liv-Rente Societet. Datt. 17de Aug. 
1757. 
 
Dito angaaende fremmede Spille-Kaarts indførsel til Norge, samt 
deres Stempling med videre. Datt. 13de Mai 1757. 
 
Placat angaaende de forhen myntede og derefter til Elleve mark 
Støkket nedsatte Courante Ducaters indkaldelse. Datt. 4de Juli 
1757. 
 
Kongel. allernaadigst udgiven ordre til Etatz Raad og General 
Krigs Commissarius, Amtmand Hagerup om Søe-Enrollerings indret-
ning udi visse fogderiers i Nordland, hc. Helgeland, Salten og 
Senjens Fogderie, samt nogle Mandskabs udskrivning til Frideriks-
værens galleri flottille. Datt. 4de Aug. 1757. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kilde: Senjen Sorenskriveri Justitsprotokol No. 6, 1753-1764, 
       side 71 a. 
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Anno 1758 dend 15de Juni blev Almindelig Sommerting holden paa 
Gaarden Wang med Baltestad og Giisunds Tinglavs Almue. Retten 
blev betient af Sorenskriver Thomæsøn tilligemed eftermeldende 
Eedsoerne Laugrettes mænd: Christopher Christophers., Olderen, 
Niels Olsen, Skognes, Jens Jens., Løkhelle, Christen Rasmus.,    
Dybvogen, Ole Hendriks., Ødejord, Isak Hans., Lysnes, Joen Jans., 
Grund Reis, og Hendrik Hendriks., Strømmen. Ved Retten var òg 
tilstæde Kongelig Mts. Foged Edle Sr. Wang; 
 
 
Efter at Tinget var satt, blev kundgiort og oplæst de Kongel. 
Forordninger som her efter meldes. 
 
 
Dernest Tinglyst en af Hr. Irgens til Lendvigen udstæd bygsel-
sedel til Anders Olsen paa 9 mrkr. landskyld i Sultenvigen, som 
Sivert Ols. for hannem haver opladt. Lev. til Tugth. 4 sk. 
 
Abraham Baarsen lod Tinglyse sin bygselsedel paa 1/2 vogs land-
skyld i Balstad, som Joen Ivers. for hannem haver opladt, og 
fæstebrevet udstæd af Hr. Irgens, lev. til Tugth. 6 sk.  
 
Isak Rasmus. lod Tinglyse sin af Hr. Irgens udstedde bygselsedel 
paa Et Punds landskyld i Rogsfiorden, som Ole Joens. haver af-
staaet. Lev. til Tugth. 8 sk. 
 
 
De Kongel. Forordninger som i dag blev læst og kundgiort, ere 
følgende: 
 
1. Forordning Angaaende et Extra-Paabud i Norge. Datt. 31te 

Octobr. 1757. 
2. Anordning om debitorer i Danmark og Norge som giøre Opbud,       

hvorleedes deres Opbuds boer af de udnævnende Opbudsmænd 
skal behandles, saa og Svig-agtige Debitorer, saavel de, som 
giøre Opbud, som de der fallere, hvorleedes skulle tiltales 
og straffes. Datteret 18de Novembr. 1757. 

3. Placat angaaende vidners førelse i de Sager som angaar Tolds-   
Svig samt Betientes Forhold, med videre, forsaavit Toldvæs-
enet henfører eller deraf Dependerer. Datt. 3die Januari 
1758. 

4.  Dito hvorleedes de Bøder af 50 Rdr. herefter skal deeles, 
som nogen maatte tilfindes at betale for at Spille og handle 
med ustemplede Kaart, imod de i saamaade for Danmark og 
Norge udgangne Forordninger. Datt. 31te Octobr. 1757. 

 
 

Dernest blev leedingen lignet, og Skatte-oppebørselen forrettet. 
 
 
Dend 16de dito blev igien Retten satt, for at afhandle hvad vid-
ere ved Retten kand forefalde: 
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Gunder Anders., Skutvigen i Malangen, hafde til dette Ting ladet 
indstevne Jesper Ols., Troldvigen, formedelst hand haver forholt 
Citanten hans Hyre da hand var seiglet til Bergen for Jesper Ols-
en med Peder Tønders Jægt sidste Stevne afv. aar; Saa òg for Jes-
per Ols. har taget en børse fra Citanten uden lovlig adfærd. Den 
indstevnte mødte ikke selv, men Lensmanden Isak Kolding svarede 
paa den indstevntes veigne at hand tilstaar stevnemaal i Sagen, 
men er nu i Findmarken paa sit fiskerie, videre hafde Lensmanden 
ikke at sige paa hans veigne. 
 
Citanten mødte, begierede Sagen i Rette, og som den paagieldende 
Jesper Ols. ikke mødte efter ved tagne Stevnemaal; Saa gives han-
nem laugdag at møede til neste Ting, at svare til Sagen, eller 
for udeblivelse have skade, hvilket blev givet beskreven fra 
Retten til forkyndelse. 
 
 
Ole Hans., boende paa Furøen, var indstevnt af begge granderne    
paa Gottesjord for ulovlig Skoughug, i at hugge Skav i deres Skov 
uden deres minde og samtykke. Citanterne begierede Sagen i Rette, 
den indstevnte mødte og svarede at det var ham uvitterlig og mod 
hans villie at hans Sønd Edis Ols. har giort den gierning, og lo-
vede efterdags at det ikke skulle skee mere.  
 
Citanterne begierede at bemte. Edis Ols. som òg tillige er ind-
stevnt, maatte gives laugdag til neste Ting at svare til Sagen, 
siden de nu ike kand eftergive Sagen, formedelst de ere befrygt-
ende at hand fremdeeles bliver ved samme ulovl. gierning;  
 
 
Thi er herom Eragtet: at den indstevnte Edias Olsen gives laugdag 
at møede til neste Ting at svare til Sagen, da derom skal handles 
som lovligt kand magtes; Hvilken laugdag blev givet fra Retten 
beskreven. 
 
 
Til Laugrettesmænd her i Tinglavet for tilkommende tid at betiene 
Retten, er opnævnt: 1 Povel Ediasen, Furøen, 2 Hans Mikkelsen, 
Troldvigen, 3 Jesper Olsen, ibm., 4 Isak Dideriks., Røssevog, 5 
Isak Rasmus., Rogsfiorden, 6 Anders Olsen, Sultenvig, 7 Halvor 
Arentsen, Øyfiorden, og 8 Thomes Olsen, ibm. 
 
 
Da ingen efter opraab hafde mere ved Retten at bestille, blev 
dette Ting opsagt. 
 
 
 
Kilde: Senjen Sorenskriveri Justitsprotokol No. 6, 1753-1764, 
       side 76 a - 77 b. 
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Anno 1758 dend 10de octobr. blev almindelig Høsteting holden paa 
gaarden Wang med Baltestad og Giisunds Tinglavs almue. Retten be-
tient af Sorenskriver Thomesøn tilligemed efterskrevne Eedsoerne 
Laugrettesmend, neml. Iver Jakobs., Gottesjord, Niels Ols., Bok-
skind, Niels Ols., Skognes, Isak Dideriks., Røssevog, Jesper 
Ols., Troldvigen, Hendrik Hendriks., Strømmen, Petter Sørens., 
Hækingen, og Friderik, Findfiorden. Ved Retten var tilstæde Kong-
el. Mayts. Foged Sr. Wang.  
 
 
Efter at Retten var satt, blev Tinglyst Jakob Andersens af Fogden 
udgiven Fæstebrev paa Jernslet, Kongens jord, skyldende 12 mrkr. 
landskyld; Lev. til Tugth. 6 sk. 
 
 
Fogden hafde til dette Ting ladet indstevne Ole Pedersen, Buvig-
en, for Slagsmaal forøvet afv. aar med Jesper Olsen, Troldvigen, 
her paa Tingstedet, og derom at anhøre vidne. Hvilke ere nævnt i 
det at Citanten fremlagde skrift. Stævnemaal, neml. Hans Mikk-
els., Troldvigen, og Ole Hendriks., Findfiorden, disse mødte ik-
ke, hvorfore de blev forelagt at møede til neste ting siden Lens-
manden Isak Kolding afhiemlede Stevnemaalet er dem rigtig ankynd-
iget til dette Ting. Nok var mentioneret i stævnemaalet som vidne 
i denne Sag Povel Villums., Stønnes botten, som mødte for Retten, 
og forklarede at hand hørte Ole Peders. og Jesper Ols. var i nog-
en kiækkel med hinanden, og da saae vidnet at Ole Peders. lagde 
til Jesper med sin haandbag under øret, dog ikke at hand hafde  
haanden i veiret, men ligesom strøg ham med haanden, saa hand ik-
ke kunde sige at det var noget rigtig slag, og derpaa skuede Jes-
per den anden fra sig med armen, videre slagsmaal saae hand ikke 
af dem og ikke kand mindes at hand førde nogen Skielsord af dem. 
 
Den indstevnte Ole Peders. mødte ike, men bliver given Laugdag.  
 
Videre var ikke ved denne Sag for denne gang at giøre. 
 
 
Fol. 77, den Sag som er mentioneret at granderne paa Gottesjord  
hafde mod Ole Hans., Furøen, for ulovlig Skoughug, da mødte Part-
erne nu for Retten og bleve forligte om denne Sag. 
 
Gunder Anders. og Jesper Ols. som hafde Sag sammen, see fol. 77, 
er forligte og ei paastoed Sagen i rette. 
 
Efter opraab om nogen hafde mere ved Retten at bestille, og ingen 
indfandt sig, blev dette Ting opsagt. 
 
 
 
 
Kilde: Senjen Sorenskriveri Justitsprotokol No. 6, 1753-1764, 
       side 86 b - 87 a. 
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Anno 1759, Dend 21de Juni, holdes almindelig Sommerting paa gaar-
den Wang for Baltestad og Giisunds Tinglav. Retten blev betient 
af Sorenskriver Thomæsøn tilligemed efterskrevne Eedsoerne Laug-
rettes mænd: Andreas Nielsen, Furøen, Isak Rasmusen, Rogsfiorden, 
Halvor Arentsen, Fiord botten, Anders Olsen, Sultenvigen, Lars 
Amundsen, Naveren, Thomes Olsen, Ødefiorden, Peder Olsen, Gavel, 
og Ole Hansen, Forøen. Ved Retten var òg tilstæde Kongel. Mayts. 
Foged Sr. Wang. 
 
 
Efter at Tinget var satt, blev Tinglyst følgende Kongel. Forord-
ning og Rescripter, som herefter skal Specificeres fol. 98.  
 
 
Dernest lod Lars Amundsen Tinglyse sin af Fogden udgiven bygsel-
sedel paa 6 mrkr. leje i Naveren, som Erik Mogens. for hannem har 
opladt, lev. til Tugth. 4 sk. 
 
 
Dernest blev leedingen lignet paa Almuen, og Skatte-oppebørselen 
forrettet. 
 
 
Dend 22de dito blev igien Tinget satt for at afhandle hvad videre 
ved Retten kand forefalde:  
 
 
Johannes Sørens. lod læse sin af Hr. Irgens til Lendvigen udgivne 
bygselsedel paa 1 punds landskyld i Wasjorden, som Niels Bendix-
sen for hannem godvillig haver opladt, leveret til Tugth. 6 sk. 
 
Peder Eriksen lod læse sin af Hr. Irgens udgivne bygselsedel paa 
9 mrkr. landskyld udi Molsnes, som den bygslendes Fader Erik 
Siursen er fradød. Lev. til Tugth. 4 sk. 
 
Friderik Sivertsen lod læse sin af Hr. Irgens udgivne bygselsedel 
paa 1 punds landskyld udi den jord Troldvigen, som Johannes 
Sørens. er frafløt. Lev. til tugth. 6 sk. 
 
Ole Abrahamsen lod læse sin af Sr. Peder Tønder udgiven bygsel-
sedel paa 12 mrkr. landskyld i Tønders ejende jord Husa, som 
Povel Abrahams. for hannem har opladt. Lev. til Tugth. 4 sk. 
 
 
Hr. Povel Lyche i Mæfiorden hafde til dette Ting ladet indstevne 
Peder Tønder at bevise sin ejendoms Rett til den jord Hopen, i 
Mæfiorden, hvorom er falden Despute imellem dem, siden Hr. Lyke 
paastaar at det skal være Præste jord, saa òg indstevnt Tønder 
for nogle andre poste dem imellem, hvorom hans skriftlige Stevn-
ing videre ommelder.  
 
Hr. Lyke har indsendt sit indlæg hvorved hand undskylder sig med 
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svaghed at hand ej kunde møede, men Hr. Irgens begierede Sagen i 
rette, og var Hr. Lyches paastand at Tønder skulle bevise sin 
ejendoms Rett til bemte. Hopen, forresten begierede hand Sagen 
opsatt til neste Ting.  
 
Tønder tog til gienmæle i Sagen, og hvad den Despute om Hopen     
angaar, da beviste Tønder med Skiøder og Documenter her inden 
Retten, at Hopen var hans Fader Fogden Tønder tilhørende, beviste 
òg med Reigninger til forrige Præst i Mæfiorden at have betalt 
landskyld af bemte. Hopen til eieren Fogden Tønder, og endelig 
beviste med Skiftebrev efter Fogden Tønder, at Hopen er falden 
paa Sønnen Daniel Tønders lod, paa hvis veigne Peder Tønder paa-
staar Rettighed til Hopen, herom var Hr. Lyche begierende Tings-
vidne angaaende hvad Rett Tønder hafde at tilegne sig Hopen paa 
sin broders veigne. 
 
Hvad Documenterne angaar, da ere de alt for vitløftige at anføre 
i noget Tingsvidne, men ligger til enhvers eftersyn hos Peder 
Tønder. 
 
 
Ellen Amundsdatter i Mols Elven, var indstevnt for lejemaal, og 
bekiende hvem der er fader til det barn hun har fød, hun mødte og 
udlagde en Fieldfind heder Peder Lars., hun har endnu ei staaet 
aabenbare skrift, men var nu først bragt for Retten at bekiende 
hendes barnefader, siden hun ikke endnu har indstillet sig til 
afløsning. Samme Person hun udlegger, er til Fields, og beroer 
med denne Sag intil man kand faae ham indstevnt. 
 
Derefter blev opraabt om nogen hafde videre ved Retten at be-
stille, og ingen indfandt sig, blev dette Ting opsagt. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kilde: Senjen Sorenskriveri Justitsprotokol No. 6, 1753-1764, 
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De Forordninger og documenter som ere Leverede til Tinglysning,             
ere følgende: 
 
Forordning Angaaende Toldens forhøyelse paa Viine, med videre, 
udi Danmark og Norge. Datt. 15de Feb. 1759. 
 
Kongel. Rescript til Missions Collegium, datt. 22de Decembr. 
1758, Angaaende hvad Sager som paa Missions Kirkernes veigne ud-
føres, maa og skal paa ustemplet Papir i Retterne antages, og 
Rettens betienter derudi dømme uden nogen Salarium. 
 
Dito, af dato 5. Mai 1759, Angaaende hvorledes skal forholdes med 
Pricer som de Krigende Magter Francherig og Stor Britanien i Søen 
opbringe og lade indføre i de Norske Havne, at om skipperen paa 
saadan Pris, beklager sig at være opkapret mindre end en Miils 
Distance fra Landet, hvor hand søgte beskiermelse, da skal derom 
examination af vedkommende stædets Dommer holdes, og efter vid-
nesbyrd give sin Eragtning om Pricen kand være opbragt enten mere 
eller mindre end en Søe-Miil fra Landet, og samme Eragtning sende 
til Amtmanden, som med sin paateigning sender den til Cancelliet, 
da siden skal blive paakient, om det skal ansees for en Price 
eller ikke. 
 
Dito, datt. 30te Jan. 1759, angaaende de Sager som reiste sig af 
misbrug med brendevins drikken og brending, mod de derom udgivne 
Anordninger skal som Poletie Sager ageres Summarisk, og det 
snarest bringes til endskab. 
 
Dito, datt. 18. Dec. 1758, angaaende hvem det bør tilkomme at 
forrette Auctioner udi de Geistlige Sterv boer. 
 
Dito, datt. 22. Decembr. 1758, angaaende hvorledes forholdes skal 
medgiøre Morderes kniben af gloende tænger, paa landet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kilde: Senjen Sorenskriveri Justitsprotokol No. 6, 1753-1764, 
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Anno 1759 dend 8de october, blev almindelig Høsteting holden paa 
gaarden Wang for Baltestad og Giisunds Tinglavs almue, hvor da 
Retten blev betient af Sorenskriver Thomæsøn, med eftermeldende 
Eedsoerne Laugrettes mænd, neml. Anders Nielsen, Furøen, Anders 
Jens., Tømmervigen, Isak Dideriksen, Røssevog, Friderik Jørgen-
sen, Find fiorden, Ole Hans., Forøen, Niels Jensen, Grundreis, 
Anders Olsen, Sultenvig, og Jesper Olsen, Troldvigen. Ved Retten 
var og tilstæde Kongel. Mayts. Foged Sr. Wang. 
 
 
Efter at tinget var satt blev oplæst og kundgiort de Kongel. For-
ordninger som herefter følger: 
 

1. Forordning angaaende alle fremmede Stemplede Kaartes Cassa-
tion og afskaffelse, samt hvorledes videre med de indenland-
ske fabriqverede Stemplede Kaartes forhandling og brug her-
efter i Dannemark og Norge skal forholdes. Datteret 18de Maj 
1759. 

2. Forordning angaaende Indenlands fabriqverede vahrers Handel 
og brug, samt Toldens forhøyelse paa alle slags fremmede 
Kramvahre i Norge. Datt. 18de Maj 1759. 

3. Forordning angaaende i hvad alder ungdommen maa antages til    
Confirmation, hvorlenge Confirmationen med nogle maa udsett-
es, og hvor snart de, som ere Confirmerede, derefter bør 
søge Herrens bord. Datt. 25de Maj 1759. 

 
 
Dernest blev Tinglyst Ole Mogensens bygselsedel paa 12 mrkr. 
landskyld i Teinskiær, som Arne Andersens Enke for ham god villig 
har opladt, er af Trondenes Kirkegods. Lev. til Tugth. 6 sk. 
 
Baltzer Knuds. lod læse sin bøxelsedel paa 18 mrkr. landskyld i 
Giiøen, som Niels Nielsen frafløttet, er og af Trondenes benifi-
ceret Jorder. Lev. til tugth. 4 sk. 
 
 
Til laugrettesmænd for tilkommende aar er opnævnt i dette Ting-
lav: Povel Villumsen, Fiord botten, Ole Abrahams., Huuse, Peder 
Eriksen, Molsnes, Siur Olsen, ibm., Gabriel Edis., Kragnes, Ole 
Mogens., Teinskiær, Friderik Siursen, Troldvigen, og Povel Edia-
sen, Furøen.  
 
 
Da efter opraab, inge hafde noget videre ved Retten at bestille, 
blev dette Ting opsagt. 
 
 
 
 
 
Kilde: Senjen Sorenskriveri Justitsprotokol No. 6, 1753-1764, 
       side 104 b - 105 a. 
_________________________________________________________________ 
 
Tingbøker for Lenvik år 1723-1800, bd. 1. side 260 



-261- 
_________________________________________________________________ 
 
Anno 1760 dend 21de Juni, blev almindelig Sommer og leedingsbergs 
Ting holden paa gaarden Wang for Baltestad og Giisunds Almue.  
Retten blev betient af Sorenskriver Thomæsøn tilligemed efter-
skrevne Eedsoerne Laugrettes mænd: Ole Mogensen, Teinskier, Erik 
Siursen, Troldvigen, Gabriel Edisen, Kragnes, Siur Olsen, Mols-
nes, Povel Villums., Fiord botten, Niels Olsen, Bokskind, Ole 
Abrahamsen, Huusa, og Povel Edisen, Furøe. Ved Retten var til-
stæde Kongel. Mts. Foged Sr. Jørgen Wang.  
 
 
Efter at Tinget var sat, blev følgende Kongel. Forordninger og 
andre ordres tinglyste, neml. Fundation Til en Kongel. Almindelig 
Pensions Cassa paa livs tid, datt. 5te Marti 1760. 
 
Forordning angaaende det oprettede Vestindiske og Guinæiske Rente 
samt General-Told Kammer, datt. 17de Janu. 1760. 
 
Kongelig ordre af 24de aug. 1759, at ingen maa hugge Skoug nær 
grændse linien imellem Norge og Sværrig, paa 10de allen nær; Og 
ingen maa brende braatte paa en halv miil nær samme grændske 
Skiel. 
 
Kongel. ordre af dato 21 Sept. 1759, angaaende dem som have lyst 
at fare til Findmarken for at nedsette sig der til beboelse, maa 
det være tilladt, formedelst der er mangel paa folk i landet; 
Ligesaa om baad-byggere have lyst at Reise derhen for at under-
vise indbyggerne i at bygge baader, eller selv at bygge for ind-
vaanerne, maa det tilladet blive; Ligesaa de som dømmes til fisk-
er leierne norden Fields, skal altid derhen til Findmarken hen-
dømmes. 
 
Dernest blev kundgiort Hs. Mayts. villie om Penge laane imod 
Renters svarelse, i steden for at paalegge undersaatterne extra 
ordinair skatter, til nærværende Krigs ud Rustninger; Hvorefter 
og Almuen blev tilspurt om nogen er formuende til dette penge 
laan, men ingen dertil indfandt sig, beklagende over fattigdom og 
slette vilkaar. 
 
 
Edis Ols. lod tinglyse sin bygselsedel paa 18 mrkr. landskyld i 
gaarden Gammelhiem eller Furøen kaldet, som hans Fader Ole Hans. 
for hannem har opladt med vilkaar at holde ham foer til en Koe og 
4 Smaler. Fæste brevet er udgiven af Hr. Kildal til Sand, hvis 
Mensal Jord det er. Lev. til Tugthuset 8 sk. 
 
 
Dernest blev leedingen lignet paa Almuen og Skatte oppebørselen 
forrettet. 
 
 
Dend 23de dito blev igien Tinget satt for at afhandle hvad videre 
ved Retten kand forefalde: 
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Den Fieldfin Peder Larsen, som Eli Amundsdatter har udlagt til 
barne fader, fra fol. 98, mødte nu for Retten og vedstoed at hand 
ikke kunde Sværge sig fri for løsagtigheds samqvem med hende, men 
vilde ingenlunde tilstaa at være hendes barnefader; Thi kand hand 
da ikke undgaae sine lejermaals bøeder efter loven, siden hand 
ikke er fri for løsagtighed med hende. 
 
 
Hr. Povel Lykke til Berg og Mæfiorden, hafde til denne Rett ladet 
indstevne Anders Hans. Berg af bemte. Bergs meenighed, til at hø-
re Citantens vidne her af Tinglavet, hvorleedes bemte. Anders 
Hans. skal have beskylt Citanten for at have villet forgive And-
ers Hansens Kone med bævergel, som Hr. Lykkes fremlagde 
skriftlige stevning udviser;  
 
Dend indstevnte Anders Hans. blev paaraabt, men ingen indfandt 
sig paa hans veigne. Stevnevidnerne Peder Eriks., Lavold, og Lars 
Ingebrigtsen, Skagland, afhiemlede under Eed at den fremlagde 
Stevning er lovl. forkyndt i Anders Hansens huus. 
 
Vidnerne i denne Sag som Anders Hans. er indvarslet at anhøre, 
ere Hans Mikkels., Troldvigen, Peder Olsen, Skougen, og Isak 
Edisen, ibm.; Disse vidne mødte ikke formedelst de ere i Find-
marken paa fiskerie, og Citanten tilkiendegav at hand ikke har 
kundet faae dem indstevnt nu til dette ting. Hvilket hand siger 
at ville fuldbyrde til nestkommende Høsteting, og imidlertid 
begierede Sagen udsatt for at faae dem lovl. indstevnt, er given 
laugdag til samme tid. 
 
 
Ligeleedes hafde Hr. Lykke ladet indstevne Mikkel Larsen, Skag-
land, til at anhøre vidne om hvorleedes hand haver beskylt Citan-
ten for noget som hans hæderlige Navn og rygte er til forklein-
else.  
 
Citanten tilkiendegav at hand ikke har kundet faae vidnerne ind-
stevnt, hvilke ere Hans Mikkels., Troldvig, Peder Ols., Skougen, 
og Isak Edisen, ibm., men vil besørge dem indstevnt til Høste-
tinget. 
 
Peder Eriks., Lavold, og Lars Ingebrigtsen, Skagland, afhiemlede 
under Eed at have forkyndt Hr. Lykkes fremlagde og oplæste skrif-
tlige stevning; Thi er den udeblivende Mikkel Larsen given laug-
dag til Høstetinget som blev teignet paa stevningen og leveret 
Citanten tilbage. 
 
 
Da ingen efter opraab hafde mere ved dette Ting at bestille, blev 
dette Ting opsagt. 
 
Kilde: Senjen Sorenskriveri Justitsprotokol No. 6, 1753-1764, 
       side 111 a - 112 a. 
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Anno 1760 dend 10de octobr. blev paa gaarden Wang holden almind-
elig Høsteting for Baltestad og Giisunds Tinglavs Almue; Retten 
blev betient af Sorenskriver Thomæsøn, tilligemed efterskrevne 
Eedsoerne Laugrettes mænd: Povel Ediasen, Furøen, Jens Jens., 
Store Løkhelle, Peder Jørgens., Giiøen, Povel Villums., Botten, 
Mikkel Olsen, Viig, Friderik Siursen, Troldvigen, Elias Ols., 
Sletnes, og Joen Jans., Grundreis. Ved Retten var nærværende 
Kongel. Mayts. Foged Sr. Jørgen Wang.  
 
 
Efter at Retten var satt, blev leveret til Publication, følgende 
bygselbreve:  
 
Joen Ediasen lod tinglyse sin bygselsedel, udstæd af Hr. Michael 
Kildal, paa gaarden Hannes, skyldende 2 punds landskyld, som Hans 
Hans. for hannem har opgivet, med vilkor at bemte. Hans Hans. 
skal have tvende Køer paa gaarden. Lev. til Tugthuuset 8 sk. 
 
Povel Ediasen lod læse sin af bemte. Hr. Kildal udgiven bygsel-
sedel paa 18 mrks. i gaarden Dybvogen eller Furøen. Lev. til 
Tugth. 8 sk. 
 
Christen Rasmus. lod læse sin af bemte. Kildal udgiven bygsel-
sedel paa 9 mrks. leje i bemte. Jord Furøen, lev. til Tugth. 8 
sk. 
 
Ole Hendriksen lod læse sin af Hr. Johannes Irgens, paa Provsten 
Kildals veigne udgiven bygselseddel paa 18 mrks. landskyld i 
Øjorden som Joen Jens. har afstaaet, med Condition at nyde frem-
deles foring til en Koe, nogle faae Smaler og 1 vogs Sædland. 
Lev. til Tugth. 4 sk. 
 
Jesper Olsen lod læse sin af bemte. Hr. Irgens, paa Hr. Kildals 
veigne udgiven bygselseddel paa 1 Punds landskyld i Troldvigen, 
som Endre Mogens. er fradød. Leveret til Tugth. 4 sk. 
 
 
Hr. Povel Lykke til Mæfiorden og Berg, tilkiendegav for Retten, 
at hand af et Rygte i hans Sogn, har hørt at en ung dræng Naul. 
Stephen Pedersen, Bøe i Bergs Meenighed, skulle have for nogen 
tid siden funden et Skrin i stranden, strax ved Bøe, i en Viig 
som kaldes Løkvigen, i samme skrin skulle være dyrebare Sager, 
baade af Penge og guld. Derpaa beretter Hr. Lykke at hand hafde 
bud efter samme dræng nestleden 2den Octobr., tilligemed hans Fa-
der Peder Stephensen, og da bekiendte hand for Hr. Lykke, lige-
som Hr. Lykke skriftlig har forfattet under sin Haand og leverede 
ind for Retten, neml. at hand i aaret 1758, paa benævnte sted 
fandt et skrin, som laa paa laaget og var opslagen, som var fult 
af grus og Sand; Men befandtes en drag-skuffe derudi, hvori var 5 
Kagger eller smaa tønder, af Metal, men hvad slags Metal, vidste 
drængen ikke, paa denne hans bekiendelse hafde Præsten vidne, 
neml. Signel Larsdr., Ole Rasmus. Berg og hans Hustru Anne 
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Andersdr., Berets Ingebrigtdatter og drængens Fader Peder Steph-
ens., Bøe.  
 
Siden har Præsten begiert af drængen at hand skulle obenbare 
dette fundne skrin for øvrigheden, og var begierende at her samme 
skrin, men hand hafde alt undskylt sig med at det var kommen 
bort, efter at hand hafde satt samme skrin i jorden paa et vist 
stæd, men kunde ikke finde det igien. 
 
Til desmere beviis paa bemte. Stephen Pedersens bekiendelse, 
hafde Hr. Lykke fremført for Retten, tvende finner af hans Sogn, 
neml. Ludvig Torbensen og Siur Amundsen, som eenstemmig berettede 
at Stephen Pedersen har bekiendt for dem begge at hand hafde fun-
det det ommelte skrin, og hafde enda lovet Ludvig Torbens. en 
andeel af samme Skatt for hand skulle tie dermed. 
 
Det vidne som Hr. Lykke hafde til hans bekiendelse, neml. Sig-
nille, var tilstæde, og sagde at hand bekiendte for Præsten, 
ligesom melt er, de andre vidne var ikke tilstæde. 
 
Dette som nu er Passeret begierede Hr. Lykke beskreven fra Rett-
en, til beviis at hand haver angivet denne Sag, og til videre op-
lysning herom vil Fogden nærmere undersøge denne Sag. 
 
 
De Sager som ere melte paa fol. 111 og 112, som Hr. Lykke hafde 
anlagt imod Anders Hans. og Mikkel Larsen, Skagland, derom blev 
nu afhandlet;  
 
Thi hafde Citanten sine vidne for Retten, neml. Peder Ols., 
Skougen, og Isak Ediasen, ibm.  Det tredie vidne, Hans Mikkelsen, 
mødte ikke. Til disse vidne at anhøre, vare de Saggieldende ind-
stevnt. Hvad Anders Hans. angaar, da mødte hand ikke, men hans 
Hustru var tilstæde, og tilstoed at manden er dertil stevnt. 
Mikkel Lars. var selv tilstæde og tilstoed hand var lovl. Stevnt 
til at anhøre disse vidne.  
 
Derpaa blev Eeden for dem af lovbogen oplæst og formanet at sig 
sandhed, derpaa forklarede Peder Olsen Sagen, hvad hand har hørt 
af Anders Hans. og Mikkel Larsen at være sagt om Hr. Lykke, og 
passerede Sagen paa Peder Tønders Jægt afvigte aar, hvor Anders 
Hans. var Styrmand og vidnet Peder Olsen var Housetter, da kom de 
paa tale om Hr. Lykke, og siger da vidnet til Anders Hans. og 
Mikkel Larsen, Hr. Lykke maa være en grum Mand efterdi i lader 
saa ilde om ham, da Anders Hans. svarede vidnet, ja hvad giorde 
hand ikke med min Kone, ville hand ikke forgive hende med bæver-
gel. Derpaa svarede vidnet: paa hvad maade ville Præsten giøre 
dette? Anders Hans. svarede: Hand veed det vel selv, hand vidste 
da hand fik altsammen, men hvad Anders Hans. meente med disse 
ord, kunde hand ikke vide. 
 
Det andet vidne, Isak Ediasen, forklarede samme udsigende under 
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sin Eed som Peder Ols. har sagt. 
 
Videre hafde vidnerne ikke at forklare om hvad ord hand har talt 
om Hr. Lykke, som de kand mindes, saasom de ikke var betænkt paa 
at blive krævet til vidne i denne Sag.  
 
Anders Hansens Kone, som var tilstæde ved denne forklaring, blev 
tilspurt af Hr. Lykke, om hun kunde sige at hand ville forgive 
hende, som hendes Mand har sagt? Derpaa svarede hun, at hun hafde 
en gang ondt, og da Hr. Lykke fik det at vide, siger hand at hand 
bad sin pige give hende noget som kunde tiene til sundhed, som et 
Qvindemenneske best kunde være tient med, tog saa lidt brendevin 
og gav hende, hvori skulle være lidt bævergel, deraf var det saa 
udlagt at Anders Hansens Kone skulle faae mere ondt, men hun Er- 
klæret selv at Præsten giorde det i en god meening, og at hand 
var uskyldig derudi at hun fik ondt, om endskiønt det kunde have 
været af samme drik. 
 
Hvad nu angaar de ord vidnerne have hørt af Mikkel Larsen, om Hr. 
Lykke, da forklarede de begge enstemming, at da Mikkel samme tid 
skulle Seigle Paa Peders Tønders Jægt, da talte Mikkel derom med 
vidnerne, at der blev ham af Hr. Lykke negtet Skrifteseddel, for-
di hand var bleven mistænkt for at ligge i daskerie med en pige, 
og derpaa sige Mikkel disse ord om Præsten, ligesom hand er selv 
til sind, saa dømmer hand baade mand og Qvind. Videre ord kunde 
de ikke mindes at være talt af Mikkel Larsen om Hr. Lykke, hafde 
saa Citanten intet videre at spørge vidnerne om, blev saa 
afskeediget fra Retten. 
 
Hr. Lykke begierede Tingsvidne om hvad passeret er, hvorefter 
hand agter at forfølge vedkommende for deres ublu paasagn. 
 
 
Fogden hafde paa Justitiens veigne ladet indstevne en finne Tøs 
Navl. Ellen Amundsdatter for trende ganges leiermaal, for at faae 
hende dømt til Tugthuuset. Tøsen blev da frembragt for Retten og 
examineret, og befindes det, baade efter hendes egen tilstaaelse 
og bekiendelse, at det er det tredie leiermaal hun haver begaaet, 
saavelsom òg efter de af Præsterne Hr. Irgens, og Hr. Bødkers i 
Retten af Fogden fremlagde Kundskabe, at det er trende gange hun 
har aulet barn i løsagtighed;  
 
Efter examination befindes det at hendes første leiermaal var med 
en ugift dræng Naul. Ole Nielsen, og er nu en 15 aars tid siden 
dette leiermaal skeede, da hun tiente hos Anders Olsen Oursfiord-
en i Tromsøe Meenighed, og Ole Nielsen var der til Sommer-Arbe-
ide. 
 
Det andet leiermaal var med bemte. hendes hosbonde, en gift Mand, 
som er nu en 10 aars tid siden, da hun vel udlagde en fieldfin 
dræng Naul. Jakob Larsen, som med sin Eed giorde sig fri for Sag-
en, og siden blev bemte. Anders Olsen den sandskyldige barnes 
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fader, som òg har pligtet derfore.  
 
Det tredie og sidste leiermaal er med en anden fieldfinddræng 
Naul. Peder Larsen, som var for Retten afvigte aar og tilstoed at 
hand ikke kunde giøre sig fri for løsagtighed med hende, endog 
hand ikke ville tilstaae at være hendes barne fader, og derfore 
blev tilspurt om hun nu udlegger nogen anden, hvortil hun svarede 
nei, at hun af ingen anden barnefader veed end denne Peder Lars., 
som nu er til fields og ikke kunde være her tilstæde. Det befind-
es og at denne Peder Larsen er broder til Jakob Lars. som hun 
udlagde for barne fader da hun var for Retten for det mellemste 
leiermaal, men formedelst hand soer sig fri for Sagen, blev And-
ers Olsen den rette barnefader og bekiender hun nu at hun løg paa 
denne Jakob Larsen for at befri Anders Ols., og hafde hun ellers 
ingen løsagtig omgiengelse haft med bemte. Jakob Larsen. Om det 
sidste leiermaal forklarer hun at det er nu toe aar siden det 
skede, da hun var i Molselven i Hr. Irgens Meenighed. 
 
Fogden hafde da intet videre at erindre i denne Sag, uden at be-
giere Dom over hende til Trundhiems Tugthuus, saasom det er 
trende gange hun har aulet i løsagtighed.  
 
Endeling blev hun tilspurt hvor hendes børn er? Svarede, at det 
første barn døede da det var 11te aar gammel; Det mellemste barn 
er hos faderen Anders Olsen, Oursfiorden, og hendes sidste barn, 
er hos en Enke i Øyfiordbotten, som har tagen det til opfostring.  
Da nu intet videre var ved denne Sag at erindre, blev udi Sagen, 
saaledes 
 
 

Dømt og Afsagt: 
 
Da det er vitterligt saavel af Ellen Amundsdattrs. egen bekiend-
else her for Retten, som òg af de Præstelige kundskaber som ere 
leverede inden Retten, at hun trende sinde haver aulet barn i 
løsagtighed, først med en dræng Naul. Ole Nielsen, anden gang med 
hendes da værende husbonde Anders Ols., Oursfiorden, og tredie 
gang med en fieldfin Naul. Peder Larsen. Saa er hendes Straf 
efter den Kongel. allernaadigst udgangne Forordning af Dato 26de 
Ap. 1755, at straffes med Tugthuuset i stæden for dend i Loven 
Dicterede straf til Kagen for saadanne som have begaaet leiermaal 
trende gange. Thi hendømmes hun, Ellen Amundsdatter, til Trond-
hiems Tugthuus, for der efter høyst bemte. Forordning, i 8te aar 
at arbeide. 
 
 
Til Laugrettesmænd for tilkommende aar 1761, er opnævnt her i 
Tinglavet at betiene Retten: Hans Hansen, Strømmen, Edis Olsen, 
Furøen, Baltzer Knuds., Giiøen, Joen Ediasen, Hannes, Jakob 
Andersen, Jernslett, Peder Ols., Gavel, Christian Anthonisen, 
Botten, og Søren Anthonisen, ibm. 
 
_________________________________________________________________ 
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_________________________________________________________________ 
 
Da ingen efter opraab hafde mere ved Retten at bestille, blev 
dette Ting opsagt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kilde: Senjen Sorenskriveri Justitsprotokol No. 6, 1753-1764, 
       side 119 a - 122 a. 
 
 
_________________________________________________________________ 
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