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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." 
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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 tinglags-
grensa 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 refe-
rater 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 1761 dend 17de Juny, blev almindelig Sommer og leedingsbergs 
Ting holden paa gaarden Wang med Baltestad og Giisunds Tinglav 
Almue. Retten blev betient af Sorenskriver Thomesøn tilligemed 
efterskrevne Eedsoerne laugrettesmænd: Anders Niels., Furøen, Ole 
Hans., ibm., Søren Anthonisen, Botten, Baltzer Knuds., Giiøen, 
Arne Olsen, Bokskind, Hans Hans., Strømmen, Frederik Amundsen, 
Sand, og Jon Jansen, Grund-Reis. Ved Retten var òg overværende 
Kongel. Mayts. Foged Sr. Jørgen Wang. 
 
Efter at Retten var satt, blev oplæst og forkyndt de Kongel. For-
ordning og øvrige Documenter som ere anteignede fol. 134. Dernest 
leedingen lignet og Skatte oppebørselen forrettet. 
 
Peder Joens. lod læse sin af Hr. Pastor Kildal til Sand meddeelt 
bygselseddel paa 18 mrks. landskyld i Olderen, som Christopher 
Ols. før beboede og for ham opgivet. Lev. til Tugth. 8 sk. 
 
Christen Joens. lod læse sin bygselseddel paa 18 mrks. landskyld 
i den gaard Øejorden kaldet, som Reinholt Nielsens Enke for han-
nem har opladt, og er af det til Trones Kald henlagde Mensal 
gods, og er bygselbrevet udstæd af Hr. Pastor Kildal til Sand. 
Lev. til Tugth. 8 sk. 
 
 
Dend 18de dito blev igien Tinget satt med for anførte Laugrettes-
mænd, for at afhandle hvad videre ved Retten kand forefalde:  
 
Ole Joens., Find løkhelle, hafde til skatte Ting ladet ved Lens-
manden Isak Kolding, og Elias Ols., Sletnes, indstevne Jesper 
Ols., Skougen, og Peder Ols., ibd., for overfald med Skields ord 
paa en Søndag, som var den 9de Novembr. afv. aar.  
 
Citanten mødte og begierede Sagen i Rette. De Saggieldende mødte 
ikke formedelst de ere i Findmarken, thi bliver dem given laugdag 
til Høstetinget, som blev leveret Citanten til forkyndelse. Lige-
ledes vare ved samme stevne vidne indstevnt tvende vidne i denne 
Sag, som ere: Friderik Siurs., Troldvigen, og Mikkel Ols., Vigen, 
men som de nu ei mødte, saa blev disse vidne forelagt at møde til 
neste Ting, deres Sandhed i denne Sag at vidne. 
 
 
Siur Olsen lod Tinglyse sin bygselseddel paa 9 mrks. landskyld i 
Molsnes i Mallangen, som Erik Siursen tilforn beboede, og er fra-
død. Samme jord er af det Sands Kirke og Pastor Benneficeret 
Jorde gods, paa hvis veigne efter fuldmagt Hr. Johannes Irgens 
har udstæd bygselseddelen. Lev. til Tugth. 4 sk. 
 
Da ingen efter opraab hafde mere ved Retten at bestille, og ingen 
indfandt sig, blev dette Ting opsagt. 
 
Kilde: Senjen Sorenskriveri Justitsprotokol No. 6, 1753-1764,  
       side 146 b - 147 a. 
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Kong. Forordning og andre Documenter: 
 
Forordning Angaaende det i Norge oprettede General Forst-Amt. 
Datt. 15de Novembr. 1760. 
 
Kongel. Rescript til Amtmanden, angaaende at til grendse Commis-
sionens befordring eller grændse Mærkernes opsettelse, skal i 
hver Fogderie beskikkes 12 arbejds folk til de Anordnede betien-
teres fornødenhed i at oprette grændse-Røsserne, skal møede paa 
anfordring at arbeide derved. 
 
Et Proclame fra Sorenskriver Harder i Lofoden, angaaende om nogen 
Arvinger findes efter afdøde hustru Anneken Ursin, de da møeder 
til Skiftet i Stervboet d. 17. og 18de Augusti indeværende Aar.  
 
Provsten Irgens til Tromsen, indsendte Skrivelse til Sorenskriv-
eren, og begierer at maatte paa Tinget opbydes en Arve Capital af 
219 rdl. 2 sk., tilhørende hans myntling Jomfru Molde, om nogen 
vil paatage sig samme Arv imod Sufficant, Pant og Renters erleg-
gelse med 5 procento, men efter opraab, indfandt sig ingen som 
samme Capital vil Laane.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kilde: Senjen Sorenskriveri Justitsprotokol No. 6, 1753-1764, 

   side 134 b. 
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Anno 1761 dend 20de octobr. blev almindelig Høsteting holden paa 
gaarden Wang med Giisunds Tinglavs Almue. Retten blev betient af 
Sorenskriver Thomæsøn tilligemed efterskrevne Eedsoerne laugret-
tesmænd, neml. Anders Nielsen, Furøen, Peder Ols., Gavel, Søren 
Anthonisen, Botten, Jakob Anders., Jernsletten, Hans Hansen,  
Strømmen, Peder Olsen, Skougen, Niels Olsen, Bukskind, og Edis 
Olsen, Furøen. Ved Retten var tilstæde Kongel. Mts. Foged Sr. 
Wang. 
 
 
Efter at Tinget var satt bleve tinglyste følgende af Hr. Kildal 
til Sand udstedde bygselbreve paa efterskrevne Jorder og til 
efterskrevne Personer. Hvilke Jorder ere af det Mensal gods til 
Sands Kirke og Præst, neml.:  
 
Til Rasmus Christophersen paa Et Punds landskyld i Gaarden Øe-
Jord, som hans Fader Christop. Joens. for hannem haver opladt. 
Lev. til Tugth. 8 sk. 
 
Til Guldbrand Taraldsen paa 18 mrks. landskyld i gaarden Grøn-
jorden. Lev. til Tugth. 8 sk. 
 
Til Peder Gregersen paa Et Punds landskyld i gaarden Rogsfiorden. 
Lev. til Tugth. 8 sk. 
 
Til Peder Olsen paa 18 mrks. landskyld i gaarden Schougen, som 
hans Fader Ole Kieldsen for hannem haver opgivet. Lev. til Tugth. 
8 sk. 
 
Til Thomes Mathiasen paa 18 mrks. landskyld i gaarden Kragnes, 
som hans Fader Mathis Eriksen for hannem haver opladt. Lev. til 
Tugth. 8 sk. 
 
Til Hans Hansen paa 2 1/2 Punds landskyld i gaarden Nord Strømm-
en, som hans Fader, den gamle Hans Hans., for hannem haver op-
ladt. Lev. til Tugth. 8 sk. 
 
Til Isak Ediasen paa 1/2 vog i gaarden Findfiorden, som Enken Re-
bekke Rasmusdattr. for hannem haver opladt. Lev. til Tugth. 8 sk. 
 
 
I anleedning af hvad som er forhandlet for Retten paa Sands ting, 
see fol. 150, og videre, angaaende et Skrin som skulle være fund-
en af Stephen Peders., Bøe, og at en anden person skulle være 
indviklet i denne handel, da er den samme Person Andreas Kierga-
ard paa gaarden Giibostad, som nu til dette Ting af Fogden var 
indstevnt at forklare under sin Eed hvad hand veed om denne Sag, 
til hvilket at paahøre, drængen Stephen Peders. òg var indstevnt. 
Samme forklaring som ædskes af Kiergaard, er i anledning af et 
brev som hand desangaaende har tilskrevet Fogden og blev fremlagt 
for Retten paa Sands ting, men som hand ej da dertil var Stevnt 
at svare, blev ej noget hannem angaaende forhandlet. 
_________________________________________________________________ 
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Personerne mødte for Retten og vedgik Stevnemaalet, samt erbød 
sig gierne under sin Eed at forklare alt hvad som er vidende om 
denne handel. Derpaa blev Eeden for hannem af lov bogen oplæst, 
og formanet at Vogte sig for Meen Eed, som hand òg lovede, hvor-
efter hand med opragte fingre aflagde Eeden paa sandhed at sige i 
denne Sag. 
 
Hans forklaring herom var denne: Hand var afv. aar i Fastens tid 
paa gaarden Bøe hvor drængen Stephen er, da bad drængens Moeder 
hannem at hand ville spørge hendes Søn Stephen om det Skrin som 
hand sagde sig at have funden, og om hand Kiergaard kunde faae 
Stephens forklaring derom, hvilket Kiergaard òg giorde, da Stepen 
bekiendte for ham at hand hafde fundet et Skrin, og det enne bag-
jern var afslagen, og at der var penge i Skrinet. Kiergaard spur-
de ham òg hvor hand hafde giort af dette Skrin? Svarede: hand 
hafde gravet det i Jorden hvor det staar vel forvaret, og kunde 
ei vise det for Kiergaard, siden det var paa den tid af aaret at 
Jorden var Frossen.  
 
Videre siger Kiergaard til ham: maaskee det er ikke sandt at du 
har funden det Skrin, derpaa bekræftede drængen Stephen Pedersen 
ved en Dyre Eed at hand hafde funden det ommelte Skrin. Bad saa 
Kiergaard at hand paa Stephen Pedersens veigne ville lade Fogden 
vide at hand hafde funden dette Skrin, hvilket òg Kiergaard ved 
en Skrivelse giorde. For det øvrige bekræftet hand under sin af-
lagde Eed at hand hverken har seet dette Skrin eller haft noget 
af hvad som i samme skulle være, i sine hænder. 
 
Drængen Stephen var for Retten og tilstod at hvad Kiergaard til-
skrev Fogden om dette Skrin, var efter hans og egen begiering. 
Stephen Pedersen blev nu af Retten tilspurt, om det samme Skrin? 
Og var hand nu af en anden bekiendelse derom, siger at hand fandt 
et Skrin en aften paa Stranden som hand før har bekiendt, hand 
brød det op og saae at der var penge i Skrinet, og giorde saa ei 
videre derved, men gik hiem, siden ville hand aftenen gaae efter 
Skrinet, da mødte ham det Menneske som hand før har bekiendt, 
hvorover hand blev bange, gik hiem, og kom saa ei mere efter 
Skrinet, og veed saa ej hvor det blev af. Men det andet hand  
forhen har bekiendt om at hand bar Skrinet derfra og forvarede 
samme, siger hand at være usandt. Spurt ham, hvorfore hand bad 
Kiergaard anmelde det for Fogden og ligesaa selv Reiste til Fogd-
en og angav det, naar hand ikke, som hand nu siger, ikke hafde 
Skrinet vissere i sin forvaring? Svarede: at hand styrede sig ei 
selv. Spurt ham om nogen anden styrede ham? Svarede Nei, men det 
var hans egen galnskab og daarlighed. 
 
Fogden begierede hvad som i denne Sag er passeret, beskreven af 
Protocollen. 
 
 
Fogden hafde ladet indstevne Ole Olsen, Skougen, formedelst for-
øvede Slagsmaal og Skieldsmaal imod Joen Mogensen, Strømmen. 
_________________________________________________________________ 
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Den indstevnte blev paaraabt, men mødte ike, formedelst hand ei 
er hiem kommen, fra Bergen. Stevnevidnerne Lensmanden Isak Kold-
ing og Niels Ols., Bokskind, hiemlede at hand er lovl. stevnt, 
men da man videre efterspurte derom, befindes det at hand ei er 
Stevnt for sin boepæl, som nu er i Lendvigen, hvor hand nu holder 
dug og Disk og er i tieneste, men stevnemaalet skeede paa Schoug-
en hvor hand før var; Altsaa kand ei Retten denne sinde stæde 
nogen vidnes forhør imod ham, naar hand ei er stevnt for sin boe-
pæl. 
 
 
Hr. Rosted til Tranøen hafde ladet indstevne Erik Joens., Tømmer-
vigen, formedelst hand har sagt for Hr. Rosted at endeel af dem i 
Reisen hafde begaaet Tiende Svig, til samme at gotgiøre, var hand 
indstevnt, eller ansees for den som ville belyve andre. 
 
Erik Joens. mødte og svarede til Sagen, og tilstod at hand sagde, 
at hand veed dem som har begaaet tiende-Svig, men Navngav ingen, 
og ingen ville hand endnu angive, thi det var ham en uvedkommende 
Sag, og det hand den tid sagde, skeede af en løs mund, og siger 
at hand den tid hafde faaet noget brendevin, og vidste ei mere 
med hvad hand sagde. Og som Hr. Rosted ei selv mødte, beroer det 
med denne Sag intil videre hvad Citanten vil giøre derved. 
 
 
Til Laugrettesmænd for tilkommende aar 1762, er opnævnt i dette 
tinglav: Bastian Olsen, Øyfiorden, Peder Gregersen, Rogsfiorden, 
Thomes Mathiasen, Kragnes, Guldbrand Taraldsen, Grønjorden, Isak 
Ediasen, Findfiorden, Rasmus Christophers., Øejorden, Christen 
Joens., ibd., og Joen Ediasen, Hannes. 
 
Da ingen efter opraab hafde videre ved Retten at bestille, blev 
dette Ting opsagt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kilde: Senjen Sorenskriveri Justitsprotokol No. 6, 1753-1764, 
       side 162 a - 164 a. 
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Anno 1762 dend 16de Juni, blev Almindelig Sommer og leedingsbergs 
Ting holden paa gaarden Wang med Giisunds Tinglavs Almue. Retten 
blev betient af Sorensk. Thomæsøn, tilligemed efterskrevne Eed-
soerne laugrettesmænd, neml. Ole Ediasen, Giiøen, Thomes Mathias-
en, Kragnes, Joen Ediasen, Hannes, Guldbrand Taraldsen, Grønjord, 
Isak Ediasen, Røssevog, Rasmus Christophers., Øe-Jord, Bastian 
Ols., Øefiord, og Erik Joensen, Tømmervigen. Ved Retten var òg 
nærværende Kongel. Mts. Foged Edle Sr. Jørgen Wang. 
 
 
Efter at Tinget var satt blev oplæst og kundgiort de Kongel. For-
ordninger som efter meldes: 
 
Forordning angaaende Cosumptions og Folke-Skats, samt Copulations 
Penge Paabuddet paa Landet i Norge. Datt. 22 Decembr. 1761. 
 
Dito angaaende det ved Eidsfos Jernværk i Norge oprettede Staal-
Manufactur. Datt. 29de Dec. 1761. 
 
Placat angaaende Forbud paa Kornvahres udførsel af Danmark og 
Norge. Datt. 16 Feb. 1961. 
 
Placater hvorved dend paa Courant-Ducater under 28de Maj 1761 in-
til videre anordnede forhøyelse igien ophæves. Datt. 29de Juli 
1761. 
 
 
Jakob Jakobsen Winter lod Tinglyse sin bygsel seddel paa den ga-
ard Strømmen, skyldende 2 pd. fisk, som hans fader, den gamle    
Jacob Winter, for hannem haver opladt med de vilkaar at den gamle 
selv bruger den halve Jord sin livs tid. Lev. til Tugth. 8 sk. 
 
Friderik Siursen lod Tinglyse sin af Hr. Kildal til Sand udgiven 
bygselseddel paa et halv Punds landskyld i den Mensal Jord Trold-
vigen. Datt. 4de oct. 1761, som Hans Mikkelsen efter bygselsedd-
elens indhold skal have opsagt i vidners paahør. 
 
Lars Hej mødte for Retten paa Hans Mikkelsens veigne og tilkien-
degav at bemte. Hans Mikkelsen aldrig har frasagt sig sin Jord, 
og derfore holder sig til sin bøxel som tilforn, ald den stund 
hand ikke ved Lov og Dom er sin Jord frakiendt. Var heraf leveret 
til Tugth. 8 sk. 
 
Ole Ediasen lod Tinglyse sin bygselseddel paa 9 mrks. landskyld i 
Land-øen eller Giiøen, som Peder Jørgens. for hannem haver op-
ladt. Lev. til Tugth. 8 sk. 
 
 
Fogden giorde de samme qvæstioner inden Retten til dette Tinglavs 
Almue, som er meldet paa fol. 178, og fulte samme Svar derpaa som 
af Almuen paa samme sted er meldet, hvorom blev udgiven Ting-
Attest. 
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Dernest blev leedingen lignet paa Almuen og Skatte-oppebørselen 
forrettet. 
 
 
Dend 17de dito blev igien Retten satt med anførte laugrettes mænd 
i overværelse af Fogden, for at afhandle Sagerne.  
 
 
Fogden hafde til dette Ting ladet indstevne Ole Ols. tienende i 
Lendvigen, for begangne Slagsmaal, som Fogdens i Rette fremlagde 
skriftlige Stevning af dato 18de feb. 1762, videre formelder, der 
blev læst og vorder acten tilført. 
 
Dend indstevnte Ole Ols. mødte ikke efter paaraab, ei heller 
nogen paa hans veigne. Til vidnesbyrd i denne Sag er nævnt i 
Stevnemaalet: Edis Edisen, Skogen, Hans Eriksen, Findfiorden, 
Isak Ediasen, Skougen, Kield Olsen, ibd., og Niels Olsen, Trold-
vigen. Disse vidne mødte ikke, undtagen Isak Ediasen, Skougen, 
som mødte for Retten til at vidne i denne Sag. 
 
Efter at dette vidne bemte. Isak Edisen var i Eed tagen og for-
manet sin sandhed at sige og vogte sig for Meen Eed; var hans 
udsigende og forklaring denne: dette Slagsmaal skeede afv. aar da 
Ole Olsen var kommen hiem af Findmarkens fiskerie til gaarden    
Skougen, da kom hand og Joen Mogensen, Strømmen, som var paa baad 
med Ole Olsen, i u eenighed om at Reengiøre deres baad, da saae 
vidnet at Ole Olsen først gav Joen Mogensen et slag under øret i 
baaden, siden derefter kom Joen Mogensen op i Nøstet, hvor da Ole 
Olsen atter slog Joen Mogensen med en Torsk, og siden bleve de 
adskilt. 
 
Angaaende Skieldsmaal, da siger vidnet at hand ikke rettelig kand 
erindre hvad ord der i saamaade blev talt, men hand meente de i 
den post vare lige paa begge sider. Videre vidste vidnet ikke at 
forklare om denne Sag, gik saa fra Retten. 
 
Fogden begierede at de øvrige udeblivende vidne, neml. Edias Edi-
asen, Skougen, Hans Eriks., Findfiorden, Kield Olsen, Skougen, og 
Niels Olsen, Troldvigen, bliver forelagt under deres Falsmaal at 
møde til neste ting, samt Ole Olsen givet laugdag, som blev teig-
net paa Stevningen, og Fogden leveret tilbage til forkyndelse. 
 
 
Efter Velb. Hr. Etatz R. og Amtmand Hagerups ordre til Fogden af 
dato 8de Janu. 1762, som blev fremlagt i Rette, hafde Fogden lad-
et indstevne Jacob Winter, Strømmen, formedelst hand efter klage-
maal fra Findmarken, skal have efterladt sig Tienden af sin der i 
afv. aar aulede fisk, uden at have ført tienden til neste Hand-
elsplads, u-agtet hand skulle være betydet at føre Tienden til 
Handels pladsen, efter den Anstalt som derom i Findmarken skal 
være giort, og da under-Fogden der i Findmarken har annammet Ti-  
enden, der Winter hafde lagt den, for at føre samme til Handels  
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pladsen, skal hand med Tienden og alt være bleven forulykket. 
 
Dend indstevnte Winter mødte ikke for Retten, men Johan Broks, 
som var med i samme fiskerie, svarede paa Winters veigne paa 
tilspørsel, at deres fiskerie var i Steenvog, og videre forkla-
rede: at lensmanden var hos dennem og annammede tienden, men ikke 
foreviste dem nogen ordre at de skulle være pligtig at føre Ti-
enden til nogen Handelsplads, og om end saa hafde været, saa var 
det dem en besværlighed som de ikke kunde taale at føre Tienden 
til nermeste handelsplads, som var 4re Miile derfra, og en Skarp 
vej, videre sige Broks, at de ikke har efterladt sig Tienden paa 
marken, som andraget er, men den findmarkske lensmand var hos dem 
med tvende Mænd og førte Tienden fra Steenvog førend de forlod 
bemte. Stenvog, saa at de ikke kand være skyld i den ulykke som 
skeede i det fisken blev borte, thi hafde de efterladt sig Tiend-
en der paa stædet uden nogen modtagelse af vedkommende, og den da 
hafde bleven borte, kunde de finde sig derudi at svare skaden. 
 
Nok videre forklarer Brochs at lensmanden tog hver tolvte tal 
fisk i tiende af dennem, da de ellers ikke burde give mere end 
hver tiende tal, saa at hand slutter at lensmanden selv beholt de 
tvende tal fisk af hver hundrede som en belønning for hand af-
hentede tienden fra dem, hvilket er en brugelig maade i Findmark-
en at de som fører tienden, enten de fiskende selv, eller tiende-
tagerne fører tienden, da nyder de tvende Tal af hver hundrede 
foruden den rette tiende. 
 
Fogden sagde: at hand fornemmer af den forklaring som her er 
skeed, at den indstevnte Winter, naar det saa forholder sig som 
sagt er, synes at være uskyldig i den skade som skeede med den 
ommelte Tiende, og om de end derudi paa nogen maade skulle være 
aarsag, kand hand for denne gang ikke giøre nogen paastand, siden 
det er hannem ikke tilkiendegivet hvor stor skaden er, eller hvor 
meget den borte bleven Tiende kand beløbe, hvorfore hand maa lade 
det bero til videre beviislighed om de virkelig vare aarsage i 
skaden, samt hvor stor samme er, men begierede udskrift af Ting-
bogen, angaaende hvad herom er indført. 
 
Endnu forklarede Brochs, at en Miils vej fra Steenvog hvor de 
fiskede, er en Tiende boe, hvorhen de gierne ville føre tienden, 
men til Handelspladsen som var 4re Miile derfra, var det dem alt 
for besværligt at føre tienden. 
 
 
Efter den af lensmanden fremlagde Stevnings liste, haver velær-
værdige Hr. Rosted til Tranøen ladet indstevne Rebekke Brems, 
Findfiorden, formedelst hun ike skal have holdet løfte at lade 
Citanten faa hendes Datter til tieneste.  
 
Citanten mødte ikke, ej heller nogen paa hans veigne. 
 
Dend indstevnte Rebekke mødte for Retten og tilstod vel at hun  
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hafde lovet sin Datter til tieniste som melt er, men beklagede 
sig at hun var og endnu er saa hielpeløs at hun kand ikke miste 
sin Datter, da hun er en fattig Enken som ingen anden hielp hav- 
er. Desuden maa hun fornemme at det ikke stoed til hende at lade 
sin Datter fare i et fremmed Sogn at tiene, som er imod tieneste-
folk-Forordningen, og derfore formoede at Hr. Rosted lader den 
Sage falde, u-agtet hun af ubetænksomhed og Eenfoldighed har gi-
ort dem det løfte. 
 
Da nu ingen actor mødte i denne Sag, kand man intet videre herved 
giøre. 
 
Sr. Peder Tønder lod bekiendt giøre inden Retten at hand holder 
sig til sin bøygdefars Rett, som skal tiene til efterretning, 
siden hand fornemmer at andre vil giøre ham indpas. Og Declarer-
ede almuen at de intet havde paa Tønder at anke, hvorfore de vil-
le skibbe deres førringer med hans Jægt. 
 
 
Da ingen efter opraab hafde videre ved Retten at bestille, blev 
dette Ting ophævet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kilde: Senjen Sorenskriveri Justitsprotokol No. 6, 1753-1764, 
       side 196 a - 198 b. 
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Anno 1762 dend 21de octobr., blev efter foregaaende berammelse, 
holden Almindelig Høsteting paa gaarden Wang med Baltestad og Gi-
isunds Tinglavs almue. Retten blev betient i overværelse af Fog-
den Sr. Wang, af mig Sorenskriver Thomæsøn tilligemed efterskrev-
ne Eedsoerne laugrettes mænd, neml. Joen Ediasen, Hannes, Ole 
Ediasen, Giiøen, Thomes Mathiasen, Kragnes, Guldbrand Taralds., 
Grønjord, Ole Mogensen, Wang, Isak Edias., Findfiorden, Rasmus 
Christophersen, Ø-jord, og Christen Joensen, ibd. 
 
 
Efter at Tinget var satt, bleve følgende Fæstebreve Tinglyste, 
neml.:  
 
Til Rasmus Faber paa 2 1/2 punds landskyld i gaarden Hemmings-
jord, bøxelseddelen udsted af Hr. Kildal til Sand, som er hans 
Mensal gods. Leveret til Tugth. 8 sk. 
 
Til Lars Olsen paa 1 Punds landskyld i Strømmen i Mallangen. 
Samme Fæstebrev udsted af bemte. Hr. Kildal, siden det er af hans 
Mensal Jorder. Lev. til Tugth. 8 sk. 
 
Følgende fæstebreve bleve læste, som ere udstedde af Sr. Peder 
Tønder paa hans eiendoms Jorder, neml.:  
 
Til Bastian Olsen paa 15 mrks. leie i Øyfiordbotten, som Arne 
Halvorsens Enke er frafløttet. Lev. til Tugth. 6 sk. 
 
Til Gregers Sørensen paa 15 mrks. leje i bemte. Øyfiordbotten, 
som samme fornævnte Arnes Enke er frafløttet. Lev. til Tugth. 6 
sk. 
 

Dernest bleve de indstevnte Sager afhandlede: 
 
Den Sag som er meldet fol. 197, angaaende Ole Olsens Slagsmaal, 
forøvet mod Joen Mogensen, da mødte nu bemte. Ole Olsen for Rett-
en og tilstod at den fra Retten paa nest afv. ting udstedde laug-
dag, teignet paa Fogdens Stevning, er hannem lovlig ankyndiget; 
Ligeledes mødte nu for Retten de forelagde vidne. Men da Ole Ols-
en selv tilstod at det er rigtig hvad det Vidne herom har sagt 
paa neste Ting, og at hand slog bemte. Joen Mogens., saa frafalt 
Fogden de andre vidners forklaring, efterdi hand tilstaar Factum 
og var da Fogden paastaaende Dom over Ole Ols. efter loven for 
dette slagsmaal.  
 
Dend indstevnte Ole Olsen blev af Retten tilspurt, hvad hand hav-
er til sin undskyldning at svare i denne Sag? Svarede: at bemte. 
Joen Mogensen var Skibet med Ole Olsen til fiskerie, og som hand 
Ole var høvedsmand paa baaden, ville hand Joen Mogensen skulle 
Reengiøre baaden, hvilket hand negtede, og da blev Ole irrig paa 
ham baade formedelst denne og andre hans uvittigheders skyld, som 
Ole Ols. Navngav, og derfore meente Ole at hand nok kunde have 
anledning til at give ham nogle slag. 
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Sagen er opsatt til i morgen tiilig, da Parterne møder for Retten 
til dens endelighed. 
 
 
Hr. Michel Heggelund Kildal som Benneficiarius til den gaard 
Troldvigen, hafde til dette Ting ladet indstevne Jesper Olsen, 
boende paa bemte. Troldvigen, formedelst hand skal have bemægtig-
et sig i bemte. Jord 12 mrks. leie som Hr. Kildal har bygslet til 
en anden, neml. Friderik Siursen. 
 
Den indstevnte Jesper mødte for Retten og svarede til Sagen, og 
tilstod at den fremlagde skriftlige Stevning, som læst blev, blev 
for hannem forkyndt i lovlig tid. Angaaende beskaffenheden med 
denne Sag, da siger hand, neml. Jesper Olsen, at hand tilforn har 
overlat de 12 mrk. som der trættes om, til en anden Person Navnl. 
Hans Mikkelsen, og da bete. Hans Mikkels. siden ej ville have  
Jorden, saa har hand, neml. Hans Mikkelsen overladt Jorden igien 
til Jesper Olsen, hvorom Jesper fremlagde en Haand fra Hans Mik- 
els. som hand begierede oplæst og acten tilført. 
 
Til at svare til denne Sag, var òg bemte. Hans Mikkelsen ind-
stevnt at svare, men mødte ikke, de mænd som have stevnt ham ere: 
Joen Ediasen, som nu er laugrettesmand, og Arne Olsen, Bukskind, 
og hiemlede at hand er lovlig Varslet at svare til Sagen.  
 
Derimod fremlagde Sr. Kofod, som paa Hr. Kildals veigne mødte, en 
anden haandskrift fra bemte. Hans Mikkelsen, hvorved hand over-
lader sin Jord til Friderik Siursen, datt. 16 Ap. 1762, som Cit-
antens fuldmægtig Sr. Kofod begierede oplæst.  
 
Endnu fremlagde Sr. Kofod en anden attest fra trende Mænd Navnl. 
Gregers Joens., Jens Olsen og Edis Ols. at Hans Mikkelsen har 
bedet disse trende Mænd at de ville Hilse Hr. Kildal dermed at 
Hr. Kildal ville bort bygsle Jorden til hvem hand ville. Hvilken 
attest begieres oplæst og acten tilført.  
 
Endnu fremlagde Kofod en Copie af en bevillings Sedel til Frede-
rik Siursen, datt. 12te Ap. 1760, at bemte. Friderik Siursen sku-
lle nyde de 12 mrks. Jord som der trættes om, naar Hans Mikkelsen 
opgav samme Jord.  
 
Endnu begierede Sagsøgeren at Vidne maatte blive afhørt angaaende 
at Jesper Olsen tilforn har tilstaaet det den om trættede Jord 
kunde bygsles til Friderik Siursen, saa at gaarden Troldvigen ku-
nde være lige deelt imellem ham og Friderik, saa de kunde halv-
ere Jorden, som skylder i alt 1 vog, og Friderik hafde før 1 
Pund, og naar hand endnu fik det halve Pund, var jorden lige de-
elt dem imellem, samme vidner ere: Ole Andersen, Græsmyre, Chri-
stopher Ols., Olderen, og Edis Edisen, Skougen. Disse vidne mødte 
for Retten, og var Jesper Olsen nærværende at høre deres udsig-
ende, saa var òg Friderik Siursen nærværende ved Sagene procedue. 
Ole Andersen aflagde Eeden at det passerede for 4re Aars tid  
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siden da de vare i Lendvigen for Hr. Irgens, som hafde den tid 
fuldmagt til at bygsle Troldvigen, da hørde vidnet at Hr. Irgens 
sagde til Jesper: enten Hans Mikkels. træder fra Jorden eller 
Friderik Siursen eller det var Jesper, saa skulle da Jorden de-
eles i tvende parte eller tvende lige deele; Hvortil Jesper 
svarede disse ord: det kand ikke anderledes være.  
 
Det andet vidne, Christopher Olsen, aflagde Eeden paa sandhed at 
sige, og vidnede hand det samme som Ole Andersen at Jesper Olsen 
svarede de ord til Hr. Irgens, at det kunde ei anderledes være at 
gaarden Troldvigen jo maa blive deelt i tvende parter naar Hans 
Mikkelsen fløttet fra det halve pund som hand hafde bygslet. 
 
Det tredie Vidne, Edis Ediasen, Vidnede under Eed det samme som 
det første Vidne, at hand og var overværende da Hr. Irgens talte 
om Jorden med Jesper Olsen, at naar en af granderne paa Troldvig-
en, enten Hans Mikkels. eller Frederik Siursen opladte deres 
Jord, da skulle helle gaarden deeles i tvende lige deele, hvor 
til Jesper svarede: det kand ikke Anderledes være. 
 
Dernest blev Jesper Olsen af Retten tilspurt: om hand nu ikke har 
tilbygslet sig en halv vogs leie i Troldvigen og om ikke hele ga-
arden skylder en Vog? Hvortil hand svarede Ja. 
 
Ligeledes blev Friderik Siursen tilspurt om hand og ikke nu har 
til bygslet sig en halv vog af den vog som Troldvigen skylder? 
Svarede: at naar hand kand nyde det halve Pund i fred som hand 
har bygslet, saa har hand en halv vog, thi hand hafde før 1 Pund 
i Jorden, og paa det om trættede halve Pund blev hans bygselsed-
del tinglyst paa nest afv. Sommerting dette Aar. 
 
Sr. Kofod paa Hr. Kildals veigne fremlagde sit skriftlige indleg 
i denne Sag, som læst blev og vorder Acten tilført. 
 
Friderik Siursen Erklærede for Retten, at naar hand dog kand nyde 
det halve punds Jord i fred som hand sidst har bygslet, hvilket 
Jesper Ols. har og vil bemægtige sig, saa vil hand dog efterlade 
sin paastand angaaende den forlis hand har skeed, og vil enda 
desuden holde en Enke, som Jesper Olsen haver hos sig, 1 vog Sæd-
land og et Kofoer, som hand af godvillighed vil giøre. 
 
Den bygselseddel som Friderik Siursen har faaet hos Hr. Kildal, 
blev òg fremlagt i Rette, oplæst og vorder Acten tilført. 
 
Dend indstevnte Jesper Olsen blev tilspurt hvad videre hand har 
at sige i denne Sag? Svarede: at hand holder sig til det halve 
pund som Friderik Siursen har bygslet siden det var ham overladt 
af den forrige bygselmand Hans Mikkelsen, hafde saa intet videre 
at sige end hand siger hand slipper ikke Jorden og Sagen, siger 
og at hand er fornøyet med Dom i Sagen. 
 
Kofod og Friderik Siurs. hafde heller intet videre at sige, end  
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var Dom begierede. Ellers hafde denne Jesper Olsen en heel haab 
Vrangrie tale for Retten, brugte en heel deel raab og allarm, saa 
at man neppe kunde faae et ord frem, neppe faae føre Sagen i  
tingbogen, saa at man var nødsaget at gaae fra Retten.  
 
Angaaende Sagens omkostning, da blev bereignet samme til 1 rdl. 4 
mrk. 12 sk., som Kofod paastod at Jesper Ols. bliver tildømt.  
 
Denne Sag udsatt til i morgen tiilig, da Parterne møde her for 
Retten. 
 
 
Velærværdige Hr. Berg til Lendvigen, hafde her for Retten ind-
kaldet en Person Navnl. Niels Gregersen, i anledning deraf at 
deris Kongel. betient i Findmarken for nogen tid siden har ind-
givet en klage til Cancelliet om en og anden betient i Nordland 
af Geistlig og Værslig, hvori Hr. Berg er nævnt formedelst hand 
ved en Skrivelse har ladet fordre denne Niels Gregersen tilbage, 
at hand ike maatte fare her af Sognet, helst hand var af de en-
roulerede Personer, siden denne Niels Gregers. agtede at for-
blive i Findmarken, og da Hr. Berg nu tilspurde Niels Gregersen 
om hand saadant har klaget for den betient i Findmarken? Svarede 
hand Nei, at hand hverken har klaget det for nogen eller hafde 
noget at klage. 
 
 
Madame Sal. Kiergaards paa Giibostad, hafde til Retten ladet ind-
stevne Gregers Olsen, Teinskier, formedelst hand afvigte Vaar 
dette aar har tinget hendes Tendring til Findmarken for at hiem-
føre deres Aulende fisk, men har Fixeret hende dermed, hvorover 
hendes Tendring blev hiemme, uden at kund fortiene den Fragt der-
med som hun var vant til at faae naar hun har bortfragtet den til 
Findmarken, da hun mener at naar Gregers Olsen ikke hafde tinget 
paa Fartøyet, kunde hun hafve faaet sit Fartøy befragtet af andre 
som søger fiskeriet i Findmarken. Citanten begierede Sagen i ret-
te.  
 
Dend indstevnte Gregers mødte ei selv, men hans Fader Ole Lars., 
Teinskier, mødte paa sin Søns veigne og svarede til Sagen.  
 
Tilspurt af Retten om hans Søn har betinget Mad. Kiergaards Fahr-
tøy til Findmarken? Svarede: at hand kand ikke negte det. Spurte 
ham hvad aarsagen var at hand ikke benøttet sig af hendes Tend-
ring, efterdi samme var ham til tieniste? Svarede: at hand selv 
blev Fixerit af sine medskibbere som skulle fiske med ham i Find-
marken, hvilke vare af Tromsøe Sogn, og derfore kunde hand ikke 
blive ved Tendringen. Spurt ham hvem hand da siden fiskede med i 
Findmarken? Svarede: at da de medskibbere slog ham feiel som sagt 
er, maatte hand skibbe sig med en anden, neml. Ole Niels., Skog-
nes, som hafde tinget sin fiske-Auvl med en anden Jægt. 
 
Spurte Mad. Kiergaard hvem de Andre karle vare som skulle da være 
_________________________________________________________________ 
 
Tingbøker for Lenvik år 1723-1800, bd. 2. side  19 



-20- 
_________________________________________________________________ 
 
paa hendes Tendring? Svarede: at de vare trende Andre karle, 
neml. Jakob paa Jernslet, Mad. Kiergaards egen Søn, eller en and-
en i hans sted som hun Navngav, saa òg Jens Pedersen, disse vare 
høvedsmænd paa hver sin Baad, og skulle skaffe hver sin Karl at 
Seigle Tendringen til Findmarken, men Gregers Ols. slog dem fei- 
el, kunde de ikke fare trende Karle til Findmarken med Tendring-
en, hvorfore de òg maatte skibe sig med andre til Findmarken, men 
da disse trende Karle kom til Findmarken, gik de i roer med dem 
de forhen vare skibbede med.  
 
Videre blev forklaret at der vare 4re baader til Tendringen, som 
skulle have deres fiske-Auvling hiem med Tendringen, men da nu 
Gregers Ols. slog dem feiel, vare der kuns trende baader til Ten-
dringen, hvor af en karl af hver baad skulle være paa Tendringen, 
men siden Gregers slog dem feiel, kunde de ikke i saadan hast om-
raade sig at faae nogen baad i hans sted til den fierde baad, 
hvoraf den fierde karl kunde være paa samme Tendring, og siden 
Tendringen da ei kom til Findmarken, maatte de andre trende baad-
er tinge deres fiske aul hiem med andre Fartøyer. 
 
Spurt Ole Larsen, om hans Søn ikke, da hand siger sig at være 
Fixeret af sine Skibbere, ikke straxen advarede Mad. Kiergaard at 
det stod saa til med ham, og at hun ikke kunde lide derpaa at 
hand skaffede nogen Karl paa hendes Tendring? Svarede og und-
skylte sig med at der var ingen tid dertil, thi til Paaske kom 
hand hiem af vinter fiskerie, og 8te dage efter Paaske Reiste 
hand igien med den baad hand tinget sig med til Findmarken. Spurt 
ham, hvorfore hand da ikke selv kunde have været den fierde karl 
paa Tendringen? Svarede: at der bødes ham skibberskab og roer i 
Findmarken med Ole Niels., og var bange fore at naar hand hafde 
kommet til Findmarken paa Tendringen, var hand bange for at hand 
inge Skibberskab fik til udroer. 
 
Til dette svare Mad. Kiergaards Søn som var Høvedsmand paa een af 
de baader der var Tinget til Tendringen, at hafde Gregers Olsen 
stegen paa Tendringen som den fierde Karl, da skulle hand aldrig 
have bleven forlengen paa en af de andre trende baade som skulle 
have deres fiske-Aul paa Tendringen, thi det var deres pligt at 
tage ham med i deres roer, helst siden hand af sine betingede 
skibbere blev Fixeret. Men da hand nu ej steg paa Fahrtøyet,     
kunde heller ingen af de andre stige paa Fahrtøyet, hvorom det 
maatte blive hiemme staaende, og hvorover hun mistede sin Fragt 
som hun ellers kunde have faaen om hand hafde stegen paa Fahr-
tøyet.  
 
Madame Kiergaards paastand var nu derfore, at efterdi hun tilforn 
har været vant til at faae over 30 voger Raadskierring i Fragt af 
sit Fahrtøy fra Findmarken, samt over 1/2 tønde tran; Saa var nu 
hendes paastand at Gregers Olsen bør svare hende 1/2 tønde Tran, 
samt i det mindste 20 voger Raadskier til erstatning, og meente 
dog at have skade nok. 
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Ole Larsen svarede hertil at hand ikke kunde sige andet end hand  
meente det var forhøy en paastand, og som hans Søn er en voxen og 
myndig karl, faar hand selv møede for Retten at svare til denne 
Sag. 
 
 

Thi blev herom denne sinde eragtet: 
 

At som Gregers Olsen er myndig, og Retten finder fornøden at hand 
òg selv møder med sit tilsvar i Sagen, saa gives hannem laugdag 
til almindelig Sommer ting her paa stæden 1763, denne Sag at til-
svare, hvilket hans Fader nu blev forstendiget her for Retten paa 
sin Søns veigne, at der kand spares den omkostning med en skrift-
lig laugdags forkyndelse, da udi denne Sag skal blive handlet som 
lovlig kand befindes. 
 
 
Dend 22de dito blev igien Retten satt med foranskrevne laugret-
tesmænd i overværelse af Fogden, da udi forormmelte Sag, som 
Fogden har anlagt paa Justitiens veigne mod Ole Olsen, nu tien-
ende i Lendvigen, for slagsmaal mod Joen Mogens. er saaledes Dømt 
og Afsagt: 
 
Det er bevisligt baade af Vidnet Isak Ediasens forklaring paa 
nest afvigte Ting, saavelsom af Ole Olsens egen tilstaaelse, at 
hand haver slaget Joen Mogensen som var med ham paa fiskerie. Og 
om endskiønt Ole Olsen vil undskylde sig med at Joen Mogensen 
ikke ville være ham lydig, i det hand bad hannem Reengiøre deres 
baad; Saa kand dog Retten ikke billige ham at være berettiget til 
at slaa Joen Mogens.; Hvorfore bemte. Ole Olsen efter lovens 6te 
bogs 7 Cap. 8 art. bør have forbrudt trende Sex lod Sølv som er 9 
rdr., samt at betale denne Sags omkostning med 2 rdr. 4 sk., 
hvilket hand inden 15 dage efter denne Doms lovlige forkyndelse 
bør efter komme under adfær efter loven. 
 
 
Udi den Sag som Hr. Kildal haver indstevnt Contra Jesper Olsen,              

Troldvigen, er Dømt og Afsagt: 
 
Af de forskiellige Haandskrifter som ere fremlagde i Rette, og 
skal være udgiven af Hans Mikkels. der tilforn har bygslet 12 
mrks. leie i den gaard Troldvigen, og siden er fraflyt, sees at 
hand en tid skal have ville forunde Jesper Olsen sin bygslet Jord 
Part, en anden tid har villet forunde Friderik Siursen samme, og 
atter overlader til den bygselraadige hvem Jorden bliver tilbygs-
let, og som det deraf sees at hand ei allene har frasagt sig Jor-
den, men er desuden bekiendt at hand Jorden aldeles er fraflytt-
et, saa har hand intet videre med Jorden at skaffe, u-agtet hvad 
hand derom har ladet protestere mod den bygselseddel som paa 
samme omtvistet 12 mrks. leie blev udsted til Friderik Siursen.  
 
Og siden bemte Hans Mikkelsen har selv frafløttet Jorden, saa 
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kand de haandskrifter hand kand have udgivet desangaaende baade 
til Jesper Olsen og til Friderik Siursen, ikke forbinde den byg-
selraadige til at bort bygsle Jorden hverken til den ene eller 
anden: Men da nu de omtrættede 12 mrks. leie siden er bygslet til 
Friderik Siursen for at Jævne gaardene Skyld saaledes imellem ham 
og Jesper Olsen, at de hver kunde have ligemeget i gaarden; Hvil-
ket Jesper Olsen tilforn har været fornøyet med, som ikke andet 
kand sluttes af hans ord som de forhørte Vidne have forklaret at 
hand har svaret den forrige Præst udi Lendvigen, der tilforn haf-
de fuldmagt over gaardens bygsling, da de derom for nogen tid her 
for, har været til tals; Saa kand ikke Kiendes for Rett at Jesper 
Olsen har noget at skaffe med de 12 mrks. leie i Troldvigen, men 
Friderik Siursens bygselbrev paa samme omtvistet 12 mrks. leie at 
have sin gyldighed hvorefter hand bruger og benøtter sig af 
bemte. Jordepart. 
 
Hvad angaar Friderik Siursens skadelidelse i det Jesper Olsen har 
bemægtiget sig samme Jordepart, da som Friderik Siursen selv som 
skadelidende, har afstaaet sin paastand herom; Saa bliver heller 
intet herom af Retten paakiendt. Men denne af Jesper Olsen for-
aarsagede Processes omkostning bør hand inden 15 dage efter denne 
Doms lovlige forkyndelse at betale med 1 rdl. 4 mrk. 12 sk. 
 
Endelig da Jesper Olsen her for Retten har opført sig unøttig 
vitløftig, giort Dommeren ulyd og ikke ved paamindelser har vill-
et lade sig beqvemme til at tale i Sagen med sagtmodighed og den 
sømmelighed som hand er Kongens Rett skyldig; Saa bør hand strax-
en her for Retten, i følge lovens 1 bog 12 Cap. 3 art., at betale 
og bøde 3de lod Sølv eller Penge 1 rdl. 3 mrk., eller derfore at 
lide udpantning i hans Boe. 
 
 
Til laugrettesmænd for dette Tinglav, er opnævnt at betiene Rett-
en for tilkommende Aar, følgende: Jakob Vinter, Strømmen, Rasmus 
Faber, Hemmingsjord, Joen Joens., Grund Reis, Hans Knudsen, Gii-
øen, Lars Olsen, Strømmen, Peder Olsen, Gavel, Lars Villums., 
Fiordbotten, og Anders Villumsen, ibd. 
 
Da ingen efter opraab hafde mere ved Tinget at bestille; blev 
dette Ting opsagt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kilde: Senjen Sorenskriveri Justitsprotokol No. 6, 1753-1764, 
       side 210 b - 215 b. 
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Anno 1763 dend 16de Juni, blev almindelig Sommer- og Leedings-
bergs Ting holden paa gaarden Wang med Giisunds Tinglavs Almue. 
Retten blev betient af Sorenskriver Thomæsøn i overværelse af 
Fogden Edle Sr. Jørgen Wang og efterskrevne Eedsoerne Laugrettes-
mænd, neml. Hendrik Hendriksen, Strømmen, Joen Jans., Grundreis, 
Peder Ols., Gavel, Lars Ols., Strømmen, Søren Anthonisen, Botten, 
Christian Anthonisen, ibd., Johannes Sørens., Vasjord, og Erik 
Hans., Gottesjord. 
 
 
Efter at Tinget var satt blev for Almuen kundgiort og oplæst de 
Kongel. Forordninger og andre ordres som ere anførte fol. 227. 
 
 
Ligeledes blev Tinglyst en af Amtmanden approberet Repartion paa 
almuen for 9 delinqventer af Helgelands fogderie, hvoraf kommer 
paa Senjen og Tromsen at svare 66 rdl. 52 sk. For 3 dito af Salt-
ens Fogderie at Svare af Senjen og Tromsen 11 rdl. For medgaaed 
betaling til arbeids folk paa Helgelands Fogderie ved 
Røssetningen, skal svare af Tromsen og Senjen 70 rdl.; Naar disse 
summer legges tilsammen kommer paa hver mand efter Fogden 
Repartition 14 sk. at svare. 
 
Denne Repartion blev òg tinglyst paa de norder Tinge i Tromsen og 
oppebaaren de omm. 14 sk. i Tromsen. 
 
Ligeledes blev Tinglyst følgende af Fogden udstedde bygselbreve, 
neml. til Christen Hendriks. paa 2 Punds landskyld i Aarnes. Lev. 
til Tugth. 8 sk. 
 
Til Jørgen Hendriks. paa 2 Pd. i bemte. Aarnes, leverit til 
Tugth. 8 sk. 
 
 
Dernest blev leedingen lagt paa almuen og Skatte oppebørselen 
forrettet. 
 
 
Dend 17de dito blev Retten igien satt; 
 
 
Angaaende brendevins Kiedlers sønderslagelse; da blev derom inden 
Retten af Fogden efterspurt, men blev svaret: at ingen nu her i 
Tinglavet har brendevins Kiedler, men de faa mænd som tilforn 
hafde saadanne Kiedler, berettes at have afsendt dem til Bergen 
for at sælges. 
 
 
Da inden Retten blev efterspurt hvad bøeder der er falden siden 
afv. aars Sommerting, er erindret i Tingsvidnet des angaaende, at 
anføre 9 rdr. Slagsmaals bøeder som Ole Ols., Lendvigen, blev 
tildømt afvigte aar her for Retten. 
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Almuen giorde Anmodning til Sorenskriveren om ansøgning paa deres 
veigne, at de kunde blive forlindret i extra-Skatten. 
 
 
Da ingen efter opraab hafde noget ved Retten at bestille; blev 
dette Ting opsagt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kilde: Senjen Sorenskriveri Justitsprotokol No. 6, 1753-1764, 
       side 244 a - 245 a. 
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De Forordninger, Placater, ordres og videre som i dag bleve 
tinglyste, ere følgende: 

 
1. Forordning angaaende et extra Paabud i Norge. Datt. 23de 

Septembr. 1762. 
2. Dito angaaende ny Banco Sedler paa En Rixdaler, og hvorledes  

med Banco-Sedlers omvexling paa Banqven i Kiøbenhavn intil  
videre bliver at forholde. Datt. 4de Septembr. 1762. 

3. Forordning angaaende Straffens Skierpelse for Tyverier paa 
de Kongel. Skatte. Datt. 6te Aug. 1762. 

4. Ditto angaaende Straffens Skierpelse for dennem som hemmelig  
udføre reede Penge af Riget, og til den ende indvexle Penge  
mod Banco-Sedler. Datt. 13de Mai 1762. 

5. Placat hvorved Forbudet om Koren vahres udførsel af Danmark 
og Norge ophæves. Datt. 4de Augusti 1762. 

6. Ditto angaaende dem som ere udebleven og herefter udeblive  
med Mandtallerne og General Registerne til dend under 23de  
Sept. 1762 paabuden extra-Skatt. Datt. 30te Decembr. 1762. 

7. Rappels og General-Pardons-Patent for alle af hans Kongel.      
Mayts. Riger Danmark og Norge undvigte, og uden eller mod  
tilladelse udeblevne Søe-Folk. Datt. 30te Decembr. 1762. 

8. En af Amtmanden vidimeret gienpart af et Kongel. Rescript.  
Datt. 14. Mai 1762, betræffende hvad Lænsmænd herefter skal  
nyde for de Forretninger hvortil de som Lænsmænd blive 
brugt, 

    dito angaaende hvem der ere efterdags berettigede til 
Auctioner at forrette i de Geistliges Stervboer. Datt. 10de 
Ap.  1762. 

10de. Dito angaaende tvende oprettede Skatte-Contoirs, som have 
direction, til Renters og Capitalers udlevering, hvortil den  
paabudne extra-Skatte-Penge nu betales. Datt. 29de Dec. 
1762.  11te. Høy Edle og Velbaarne hr. Amtmand Hagerups 
Instrux for  lensmændene i Nordland, hvorefter de have at 
Rette sig angaaende Enroulleringen over det unge Mandskab, 
med videre. Datt.      14. Ap. 1763. 

12te. Et af Amtmanden Vidimeret Copie af Kongel. Rescript. Datt. 
18de Oct. 1762, betræffende Delinqvent omkostningers Lign-
inger paa Amtet. 

13de.Dito angaaende videre foranstaltning med de Vaaben som en-
hver bør holde paa sin gaard. 

14de.Gienpart af Cammer Colleii Skrivelse til Amtmanden, angaa-
ende forhold og videre efterretning med ny Rydnings pladsers      
Skyldsetning. Datt. 29. Aug. 1761. 

15de.Gienpart af Rente Cammerets Skrivelse til hr. Amtmand Hage-
rup, betræffende at Kongen ville modtage af undersaatterne  
Banco-Sedler imod Renters svarelse 5 procento. Datt. 18de  
Sept. 1762. 

16de.Gienpart af Cammer Collegii Skrivelse til Amtmanden af dato 
2. octobr. 1762, angaaende forhold med Mandtallers indret-
ning over extra-Skatten og de uformuendes Resterende som 
skal lignes paa de Formuende. 

17de.Cammer Collegii Skrivelse til Amtmanden af dato 15de Janu.  
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1763, angaaende forommelte oprettede Ober Direction over dend      
indkomne extra-Skatt og Pengers udlevering, samt Renter til  
de som have forstragt Kongen med Penge-Laan. 
18de. Cammer Collegi Skrivelse til Amtmanden, datt. 8de Janu. 
1763, betræffende forhold og efterlevelse med Extra-Skattens  
oppebørsel. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kilde: Senjen Sorenskriveri Justitsprotokol No. 6, 1753-1764, 
       side 227 a - 228 a. 
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Anno 1763 dend 11te octobr., blev almindel. Høsteting holden paa 
gaarden Wang for almuen af Giisunds Tinglav. Retten blev betient 
af Sorenskriver Thomæsøn i overværelse af Fogden VelEdle Jørgen 
Wang og efterskrevne Eedsoerne Laugrettesmænd: Rasmus Faber, Hem-
mingsjord, Jakob Vinter den unge i Strømmen, Niels Jensen, Grund 
Reis, Joen Joens., ibd., Lars Olsen, Strømmen, Povel Ediasen, 
Dybvogen, Christen Rasmusen, ibd., og Erik Joensen, Tømmervigen. 
 
 
Efter at Tinget var satt, blev Tinglyst følgende bygselbreve, af 
Provsten Falster paa Trondenes Kalds Mensal Jorder udstæd, neml.:  
 
Til Isak Edis. paa 1/2 vogs landskyld i gaarden Findfiorden, lev-
eret til Tugth. 8 sk. 
 
Til Ole paa 2 Punds landskyld i gaarden Schougnes, som er af 
samme Mensalgods, lev. til Tugth. 8 sk. 
 
Til Hans Michelsen paa 1 Punds landskyld i Rogsfiorden som Enken 
Christentze Barosdattr. er frafløttet. Lev. til Tugth. 8 sk. 
 
 
Erik Amundsen Fin hafde til dette Ting ladet indstevne Lars Lars-
en Fin i Malangen formedelst hand skal have taget Reen fra Cit-
anten afvigte aars Høst. 
 
Sagsøgeren mødte for Retten og begierede Sagen i rette. Den ind-
stevnte mødte ikke efter opraab. Stevne vidnerne ere Guldbrand 
Taraldsen, Grønjord, og Thomes Mathiasen, Kragnes. Og som den 
indstevnte ikke mødte, blev hannem given laugdag til nærmeste 
Ting, som blev leveret Citanten beskreven fra Retten. 
 
En anden Field fin Naul. Lars Anders. forklarede /:dog uden Eed, 
thi hand kand ikke vel forstaae Dansk eller forklare sig paa vort 
Sprog, og ingen paalidelig Tolk var at faae:/ at hand ved leilig-
hed fik at vide det Lars Larsen hafde taget en oxe Reen fra Erik 
Amunds. i Fielden som var bleven forvildet fra sin eiermand, og 
har da hørt af Lars Larsens egen mund at hand tilstoed at det var 
Erik Amundsens Reen hand hafde taget, og at hand vil skulle for-
nøye Erik Amundsen derfore. Saavit kunde man samle at være hans 
mening og udsigende. Videre har hand ikke seet eller hørt om den-
ne Sag. 
 
En anden Field fin Naul. Ole Nielsen, som ei heller vel kand tale 
Norsk, forklarede som hand kunde, at hand har seet hoernene af 
den omm. oxe-Reen efter at den har været slagtet, og siger hand: 
at hand kunde rigtig kiende paa Hornene at det har været Erik 
Amundsens Reen, men saae dog ikke hornene hos Lars Larsen, men 
paa en anden sted liggende. 
 
Til Laugrettesmænd for tilkommende aar 1764 at betiene Retten i 
dette Tinglaug, ere følgende opnævnte: 1 Ole Nielsen, Skougnes,  
_________________________________________________________________ 
 
Tingbøker for Lenvik år 1723-1800, bd. 2. side  27 



-28- 
_________________________________________________________________ 
 
2 Hans Mikkelsen, Rogsfiorden, 3 Kield Jensen, Sletnes, 4 Peder 
Thomesen, ibd., 5 Christen Hendriksen, Aarnes, 6 Anders Thomesen, 
Giedske, 7 Edis Amundsen, Balstad, og 8 Abraham Baardsen, ibd. 
 
 
Da ingen efter opraab hafde videre med Retten at bestille; blev 
dette Ting opsagt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kilde: Senjen Sorenskriveri Justitsprotokol No. 6, 1753-1764, 
       side 255 a - 255 b. 
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Anno 1764 den 18de Juni, blev almindelig Sommer- og leedingsbergs 
Ting holden paa gaarden Wang med Almuen af Giisunds Tinglav. Ret-
ten blev betient af mig Sorenskriver Thomæsøn i overværelse af 
Fogden VelEdle Jørgen Wang og efterskrevne Eedsoerne Laugrettes-
mænd: Edis Amundsen, Balstad, Arne Olsen, Bokskind, Anders Tom-
es., Giedske, Christian Anthonisen, Botten, Kield Jens., Slet-
nes, Gregers Joens., Øyfiord, Abraham Baards., Balstad, og Johan-
nes Sørens., Wasjord. 
 
 
Efter at Tinget var satt, blev Tinglyst og kundgiort de Kongel. 
Forordninger og andre ordres, samt videre som ere anteignede fol. 
261, dernest leedingen lignet og Skatterne oppebaaren. 
 
 
Efter dend af lensmanden Isak Kolding fremlagde Stevnings Liste, 
var indstevnt Jens Pedersen som tiener i Troldvigen for begangne 
Slagsmaal Jesper Olsen, ibd.;  
 
De indstevnte mødte ike efter opraab, thi hiemlede lensmanden 
Isak Kolding og Peder Olsen, Galtnes, at de ere lovl. Stevnte for 
denne Sag, altsaa begierede Fogden dem givet Laugdag til neste 
Ting. Iligemaade hiemlede Mændene at være indstevnt som vidne, 
Friderik Siursen, Troldvigen, og Niels Olsen, hans Tiener, ibd., 
hvilke ikke mødte formedelst de ere paa fiskerie, og begierede 
Fogden dennem forlagt under ders Falsmaal at møede til neste 
Ting, at vidne deres Sandhed i denne Sag, som saaledes fra Retten 
bliver skriftlig givet beskreven til forkyndelse for de paagield-
ende. 
 
 
Klokkeren Jørgen Hendriksen, hafde til dette Ting ladet indstevne 
Jesper Olsen, Troldvigen, formedelst nærgaaende ord og paasagn i 
Julen 1763;  
 
Citanten mødte og begierede Sagen i Retten. Den indstevnte mødte 
ikke, ei heller nogen paa hans veigne. Lensmanden Isak Kolding og 
Peder Olsen, Galtnes, hiemlede at hand er lovl. Stevnt for Sagen 
til Dom, samt vidnesbyrd at anføre. Vidnerne ere Christopher Ols-
en, Olderen, og Hans Hans. samme stæd, som mødte for Retten til 
at aflegge vidnesbyrd i Sagen. 
 
Christopher Olsen aflagde Eeden paa Sandhed at sige, og var hans 
udsigende denne: afv. Jule Høytid 1763, da vidnet med flere vare 
ved Lendvig Kirke og bleve der Natten over, talte en anden mand 
med Christopher om at Christopher ville holde Koer om aftenen for 
dem, og da Christopher svarede: at om hand hafde haft sin bog hos 
sig, skulle hand vel saa giøre, og da Jesper Olsen var i nærvær-
elsen hos dem samme stæd, svarede bemte. Jesper dertil: at det 
var noget som Klokkeren skulle passe paa, og under det samme 
kalte Klokkeren Jørgen Hendriksen den falske Judas, sagde og 
videre disse ord: om jeg ville sige det, var hand ikke værd at 
_________________________________________________________________ 
 
Tingbøker for Lenvik år 1723-1800, bd. 2. side  29 



-30- 
_________________________________________________________________ 
 
gaae igiennem Kirke dørren. Videre kand vidnet ikke rettelig er-
indre at vidne i Sagen.  
 
Det andet vidne Hans Hans. fremstod for Retten og aflagde Eeden 
paa Sandhed at sige. Hans udsigende om denne Sag var ligesom for-
an melt, undtagen hand sige at Jesper Olsen kallede klokkeren den 
falske Ræv isteden for det første vidne har sagt falske Judas. 
Videre siger vidnet Hans Hans. at Jesper Olsen sagde: at Klokker-
en var ei værd at gaae ind igiennem Kirke dørren,ligesom det 
første vidne har sagt. Videre hafde hand ikke at sige i Sagen.  
 
End videre hafde Citanten et andet vidne tilstæde angaaende Jes-
per Olsens fornærmende udsagn mod sig, neml. Niels Olsen, Lanes, 
som efter aflagt Eed og formaning om sandhed at sige, vidnede at 
hand hørde samme tid 3die Jule dags morgen at Jesper Olsen gav 
sig i klammer med Klokkeren og beskylte ham fore at hand skulle 
have slaget med en mand ny aars aften aaret forhen, og iblant 
andre ord talte dette med vred hu, at hand var ikke bange for 
Klokkeren om de vare 10 i tallet, med videre ord som dog ikke er 
af nogen betydenhed. Videre hafde dette vidne ei at udsige. 
 
Klokkeren tilkiendegav at hand endnu har andre vidne om hans onde 
paasagen, neml. Jens Pedersen, Troldvigen, og Peder Olsen, Skoug-
en, som hand vil have indstevnt til neste Ting at vidne om hans 
ondskab, men ei nu ere stevnte. 
 
Dend indstevnte Jesper Olsen blev givet Laugdag til neste Ting og 
Sagen med den slutning udsatt. 
 
 
Efter opraab havde ingen flere Sager indstevnt, altsaa blev 
Tinget opsagt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kilde: Senjen Sorenskriveri Justitsprotokol No. 6, 1753-1764, 
       side 274 a - 275 a. 
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Forordninger og andre ordres: 
 
 
Forordning om Loots-Væsenet udi Norge. Datterit 19de Mai 1763.  
Dito, hvorved det Kongelig General Krigs Directorium bliver Con-
stituerit. Datt. 28de Octobr. 1763. 
 
Dito, angaaende visse forandringer udi den under 23de Sept. 1762 
paabudne extra-Skatt for Norge. Datt. 7de Februari 1764. 
 
Dito, angaaende at den som er Fader til et u-Ægte barn, skal 
ligemed Moderen bære omsorg for dets opdragelse, og efter hans 
Formue erlegge, i det mindste halvdelen af de omkostninger, som 
barnets underholdning udfordrer, til det er Tie aar gammel. Dat-
terit 14de Octobr. 1763. 
 
Dito, at det med General Forst Amtets Jurisdiction i Norge, skal 
forholdes efter Forordningen af 26de Februari 1744, og i det 
øvrige forblive ved Norske Lov. Datt. 2den Sept. 1763. 
 
Rapels og General-Pardons-Patent, hvorved Dend under 30te Dec-
embr. 1762 udstedde General Pardon for alle af Hans Mayts. Riger 
og Lande undvigte, og med eller uden tilladelse udeblevne Søe-
Folk igien tages og Prolongeres. Datt. 19de Janu. 1764. 
 
Placat hvorefter Smør og Osts indførsel fra fremmede stæder, imod 
mellem Rigs tolds betaling, tillades udi Danmark og Norge, indtil 
Ultimum Marti 1764. Datt. 24de Octobr. 1763. 
 
General Pardon for alle dem, som fra Land Lægderne i Norge ere 
undvigte. Datt. 4. Januari 1764.  
 
Amtmandens ordre til Fogden, af dato 14. Janu. 1764, angaaende 25 
rdl. Delinqvent omkostninger som er Reparteret paa Senjen og 
Tromsen for Delinqventerne i Westeraalens fogderie, Niels Chri-
stophersen, Peder Mogensen, Syneve Olsdr. 
 
Dito angaaende 141 rdl. som er Reparteret paa Senjen og Tromsen 
for omkostninger paa grændse Røssernes opretning. Datt. 12te Ap. 
1764. 
 
 
Nok blev Tinglyst Kammer Collegii skrivelse til Amtmanden, Hr. 
General Krigs Commissair Hagerup, af ordlydende indhold som føl-
ger:  
 
Høy Edle og Velbyrdige Hr. General Krigs Commissaire og Amtmand! 
 
Da det Høst arbeide som Loven bevilger de Kongelige Fogder udi  
Norge efter derom indhentede og her til Cammeret indkomne beret-
ninger, skulle være almuen til besvær, siden de nærmeste Sogners 
bønder skal beklage sig over at samme Høst arbeide falt dem til  
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byrde allene, som de øvrige bønder vare fri for, desligeste at 
dette arbeide blev dem til megen uleilighed i Høsten, naar deres 
tid var knap og folk for dennem kostbar, det og tillige ikke hel-
ler skulle synes ubilligt, at den samtlige almue udi Norge den 
ene med den anden her til Contribuerede hver sin lige andel, saa 
haver hans Kongelige Mayestet formedelst saadanne omstendigheder 
og paa det de Kongelige Fogder ei noget herved skulle afgaa men 
deres vilkor ved tilleg af den Kongelige Cassa udi aarlig gage 
bliver forbedret, ved allernaadigst Resolution under 12te huius 
befalet, at i steden for det Høst arbeide som almuen efter Loven 
er pligtig for Fogderne at forrette, hvilket nu aldeles ophører, 
skal herefter til den Kongelige Cassa svares af hver Skippund 
tunge Sønden fields atten skilling og af hver Løb eller Spand 
Vorden Fields Fiorten skilling.  
 
Vi have altsaa Høyst bemte. Kongelig allernaadigste Resolution 
Hr. General Krigs Commissaire herved vildet Communicere, med 
tienstvilligst anordning, det Hr. General Krigs Commissaire saa-
dan anstalt vilde forhøye, at denne vores Skrivelse ved Publi-
cation inden Tinge udi det ham anbetroede Amt kunde vorde Almuen 
bekiendtgiort, da vedkommende Sorenskrivere endog maatte tilhol-
des ved deres paateigning paa Copie heraf, som vi fra Hr. General 
Krigs Commissaire vil forvente tilsendt, at forklare: hvad Pagina 
udi Protocollen samme fandtes indført ligesom vi og i dag har be-
ordret Fogderne fra October Maaneds begyndelse dette aar, det ved 
Høystbemte. Kongelig allernaadigste Resolution paa den Constitu-
erede Skyldgiorte, Paalæg af Almuen aarlig at indfordre, og til 
allerunderdanigst Indtægt at bereigne. Vi forbliver Hr. General 
Krigs Commissaires tienstvilligste tiener Alefeldt. Lund. Bærens. 
Pauli. Garstens. Gerner. Waager. Lowson. Bulow. Rente-Kammeret 
den 17de Septembr. 1763. C. Olrog. 
 
NB! Var underskrevet af Kammer Collegi Herrer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kilde: Senjen Sorenskriveri Justitsprotokol No. 6, 1753-1764, 

   side 261 a - 262 a. 
 
 
_________________________________________________________________ 
 
Tingbøker for Lenvik år 1723-1800, bd. 2. side  32 



-33- 
_________________________________________________________________ 
 
Anno 1764 dend 12te octobr. blev almindelig berammede Høsteting 
holden paa gaarden Wang for Almuen af Baltestad og Giisunds Ting-
lav. Retten betient af mig Sorenskriver Thomæsøn i overværelse af 
Fogden VelEdle Jørgen Wang og efterskrevne Eedsoerne Laugrettes-
mænd, neml. Christen Hendriksen, Aarnes, Kield Jensen, Sletnes, 
Peder Thomesen, ibd., Hans Mikkelsen, Rogsfiorden, Edis Amundsen, 
Baltestad, Ole Nielsen, Skognes, Anders Thomesen, Giedske, og 
Petter Sørensen, Hækingen. 
 
 
Efter at Tinget var satt, blev Tinglyst og oplæst endel poster 
til Fogders og Rodmesteres efterretlighed til extra Skattens in-
drivelse, tilsendt fra Amtmanden, og er ud Copieret af Kongel. 
Resolution angaaende samme Skats inddrivelse. Dat. 18de Juni 
1764. 
 
 
Dend Sag, som er indstevnt af Fogden, see forrige Tingbog fol., 
for begangne Slagsmaal af Jens Peders., Troldvigen, og Jesper 
Olsen, ibd., blev nu paaraabt;  
 
De ommelte Saggieldende mødte for Retten og tilstoed at den frem-
lagde skriftlige laugdag er dennem lovlig ankyndiget til dette 
Ting. 
 
Det ene indstevnte vidne, Friderik Siursen, mødte òg for Retten 
til sit vidnes afleggelse, hans vidne efter aflagde Eed og for-
maning om Sandhed at sige, var saaledes: det skeede paa en Søndag 
afvigte aar om Høsten, at Jens Pedersen og Jesper Olsen vare i 
klammerie sammen, hvoraf det Reiste sig veed hand ikke, men det 
hand saae, var dette: at Jens Pedersen gik ind i Stuen til Jes-
per, hvilket vidnet, da hand saae det, bad Jens at hand ikke 
skulle gaae did. En liden stund efter, kom Jens Pedersen baglens 
ud igiennem dørren fra Jesper og Jesper hafde i hans axler, saae 
òg at Jens var blodig i ansigtet. Derpaa tog Jens en kiep og lag-
de til Jesper dermed over den ene Arm, og da de atter komme i 
haar sammen ligesom til Slagsmaal, skilte Frederik Siursen dem 
ad, og videre passerede saa ike dem imellem som hand har seet.  
Videre hafde vidnet ikke at sige i denne Sag, gik saa fra Retten. 
                             
Det andet vidne som afv. aar var indstevnt, mødte nu ikke for 
Retten, men Friderik Siursen forklarede at hand ikke nu kunde 
Reise fra huuset, saasom hos bonden, bemte. Friderik, nu maatte 
Reise til Tinget, sagde og, at bemte. hans dræng Niels Olsen, 
ikke saae noget Slagsmaal, og derfore ikke kand vidne noget om 
denne Sag, hvorfore og Fogden efterlod dette vidne: men nu be-
rettes at være andre som nærmere kand vidne om Sagen, neml. David 
Pedersen, Troldvigen, og Eliasen Davidsen, ibd., hvilke vidne 
Fogden sagde at ville have indstevnt til neste Ting, til hvilken 
tid de Saggieldende bliver ved Continuations Stevning indvarsle-
de, hvormed Sagen for denne gang blev udsatt. 
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Sr. Peder Tønder som holder Bøygdefar i dette Tinglav, hafde til 
dette Ting ladet indstevne Jesper Olsen, Troldvigen, formedelst 
hand har skibet hans Fisk med en anden skipper dette aars sidste 
Stevne.  
 
Citanten mødte og begierede Sagen i Rette, ligesom òg den ind-
stevnte mødte og svarede til Sagen, tilstoed òg at hand dette 
aars sidste Stevne har skibet sin fisk og førring til Bergen med 
en anden skipper udenfor denne bøygde boende, som ikke hertil er 
varslet at svare og derfore nu bliver ubenævnt, da òg ikke heller 
skipperen Tønder har søgt ham derfore, men allene tilholder sig 
den indstevnte Jesper Olsen saavit den af ham ventende og beret-
tigede Fragt angaar, og paastoed nu Tønder at Jesper Olsen bliver 
tildømt at erstatte den Fragt hand burde give af saa megen Fisk 
og andre vahre hand har haft til Bergen. 
 
Dernest blev Jesper Olsen tilspurt av Retten, om hand har været 
negtet nogen tid at faae hans førring til Bergen med Tønders 
Jægt, og om hand har noget paa bøygde faret at anke? Svarede Nej, 
men har dette allene til undskyldning at hand ikke har indgaaet 
noget Forbund med Peder Tønder, siger og at hand undertiden har 
faaet undervægt naar hand har haft sin fisk med Peder Tønders 
Jægt, men dertil svarede Tønder angaaende undervægt, at hand ikke 
kand svare dertil, men maatte være en Sag som hand kunde søge sin 
hafte Førringsmand fore, men ikke desmindre paastaae at Jesper 
bør blive ved hans engang af samtl. almue antagne bøygde færs 
brug, da hand er iblant dette Sognens beboere.  
 
Dernest tilspurt Jesper Olsen hvormeget fisk og andre vahre hand 
har sendt med den fremmede skipper? Svarede: tilsammen 8 voger 
fisk og 1 tønde Tran.  
 
Nok tilspurt samtlig værværende almue som nu her ved Retten nær-
værende af dette Tinglav, om de have noget at anke paa Peder 
Tønders bøygde fars brug eller at hand som skipper begegner nogen 
af sine befragtere ubillig? Alle svarede: at de intet paa ham i 
nogen maade haver at anke, ikke heller paa hans bøygde fars Jægt. 
 
Parterne hafde intet videre at sige i denne Sag; Thi blev da Sag-
en udsatt til i morgen tilig da Parterne igien møeder for Retten. 
 
 
Til Laugrettesmænd for tilkommende aar 1765 i dette Tinglav at 
betiene Retten, ere følgende opnævnt: Friderik Eriksen, Gottes-
jord, Joen Hans., Mols, Siur Larsen, Huusa, Povel Abrahams., 
ibd., Ole Abrahamsen, ibd., Gregers Joens., Øyfiord, Bastian Ols-
en, ibd., og Petter Sørensen, Hækingen. 
 
 
De Documenter som desuden i dag bleve Tinglyste, ere endnu følg-
ende:  
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Et Skiøde udgivet af Daniel Pheiffius Tønder til broderen Peder 
Tønder, datteret Kiøbnhavn d. 17 Sept. 1763, hvorved hand til-
skiøder sin broder for betalte Kiøbe Summa 380 rdl., alt det 
Jordergods Daniel Tønder var eiende i Tromsen og Senjen, som hand 
hafde arvet efter hans Forældre Fogden Tønder og Hedevig Elisa-
beth Tønder efter Skiftebrevets videre formeldt, hvorpaa beraabes 
i Skiødet. Samme Skiøde findes indført i Tromsens og Senjens 
fogderies Pante- og Skiøde bøger.  
 
 
Følgende Fæstebreve bleve òg Tinglyst, som ere udstedde af Pastor 
Kildal til Sand paa hans Mensal Jorder, neml.:  
 
Til Anders Thomesen paa 1/2 vogs landskyld i gaarden Giedsche, 
leveret til Tugthuuset 4 sk. 
 
Til Friderik Eriksen paa 1 Punds landskyld i gaarden Gottesjord, 
som hans Fader Erik Hansen for ham har opgivet, leverit til 
Tugth. 8 sk. 
 
 
Den 13de dito igien Retten Continueret for at afhandle de ind-
stevnte Sager. 
 
 
Angaaende den Sag som igaar blev Ventileret, betræffende Peder 
Tønders Søgning mod Jesper Olsen, da mødte nu Parterne for Rett-
en, og er Sagen paadømt som efter meldes:  
 
Da det er en uforbigiengelig fornødenhed for meenige almue at der 
maa holdes duelige Jægter til deres førringers frembringelse til 
Kiøbsteden, uden hvilket ingen med andre smaa Fartøyer og baader 
kunde vove sin fisk og andre vahre til Kiøbsteden saa lang vej 
som her fra landet. 
 
Saa er det òg ligesaa stor fornødenhed for dem som saadanne be-
kostelige Fartøyer skal holde til menige Mands gavn, at de endlig 
bør have det Fortrin og frihed at være berettiget til Sognets al-
mues befragtning hvor Fartøyet holdes, saafremt de store bekost-
ninger skal kunde stoppes og noget skal fortienes for Velfærds 
vove, møye og omsorg som falder ved saadant brug, ald den stund 
igen med billighed kand have nogen Anke enten paa Fartøy eller 
den som Fartøy holder;  
 
Derfor maa et Sogn eller bøygde ansees som et foreenet Selskab, 
og være eenige til felleds gavn i at befragte deres gods med Et 
vis Fartøye, paa det den som holder Fartøyet kand blive ved magt 
i at holde Fartøyet til Felleds gavn for almuen. Og om endskiønt 
en og anden vil beraabe sig paa at hand ej har indgaaet noget 
forbund, og finde paa en og anden ubetydelig udflugt for at faa 
hans vahre efter eget tykke skibet med andre uberettiget. 
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Saa naar det siger til det almindelige beste, og ingen ellers 
kand med billighed klage, da har øvrigheden magt til at ordinere 
det anderledes og indskrænke saadannes frihed som ubillig ville 
giøre efter eget tykke. Og som almuen i dette Tinglav intet har 
at paa-anke Bøygdefars holdelse af Sr. Peder Tønder, saa kand 
Retten paa forbemte. grund ikke billige at Jesper Olsen, Trold-
vigen, som er inden Sogns boende almues mand, kand have frihed 
mere end andre til at Skibe hans vahre anden stæd end med det 
Bygdefar som i mange aar uden anke har været holdet af Tønder, 
thi ellers kunde flere giøre det samme, hvormed en uorden ville 
flyde, saavel til skade for den største part af almuen som for 
Skipperen der maa vove sin tienelig velfærd i saadant brug. 
 
Altsaa Kiendes for Rette at da Jesper Olsen har skibet sin fisk 
og Tran med en anden, saavit som i forhøret er meldet, og ingen 
gyldig aarsage har haft dertil. Saa bør dog den rette bøygdefars 
holder Sr. Peder Tønder være berettiget til Fragten af Jesper 
Olsens afskibede fisk og Tran i alt med 1 rdr. 8 sk., foruden den 
Mulct til Justitz Cassen med 1 rdr., i følge de Kongel. approbe-
rede Articler for Jægte bruget i Nordlandene, samt at erstatte 
denne Sags omkostning med 8 mrk. 4 sk., hvilket hand inden 15 
dage efter denne Doms lovlige forkyndelse bør betale under adfær 
efter loven. Ved dommens oplæsning var Jesper Olsen borte fra 
Tinget, saa hand ej ville møede. 
 
 
Da ingen efter opraab hafde videre ved Retten at bestille, blev 
Tinget opsagt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kilde: Senjen og Tromsø Sorenskriveri Justitsprotokol No. 1, 
       1764-1770, side 1 b - 3 b.  
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Anno 1765 dend 14de Juni blev almindelig Sommer og Leedingsbergs-
ting holden paa gaarden Wang for almuen af Giisunds Tinglav. Ret-
ten blev betient af Sorenskriver Thomesen i overværelse af Fogden 
VelEdle Jørgen Wang og efterskrevne Eedsoerne Laugrettesmænd: 
Søren Anthonisen, Botten, Jens Jensen, Løkhelle, Siur Larsen, 
Huusa, Niels Andersen, Mols, Siur Olsen, Molsnes, Lars Larsen, 
Grønjord, Anders Thomesen, Giedske, og Christen Rasmusen, Furøen. 
 
 
Efter at Tinget var satt, blev oplæst og kundgiort de Kongel. 
Forordninger og andre ordre som ere anteignede paa fol. 19 og 20. 
Dernest Leedingen lignet paa Almuen.  
 
 
Dend 15de dito Retten igien Continueret med forbemte. Laugrettes-
mænd.  
 
 
Hr. Rosted til Tranøen, lod fremlegge i rette en Memorial til 
Amtmanden, datt. 17de Juli 1764, angaaende klagemaal over uorden 
med Skydsen til Tiende førselen, samt hans Meenigheds uvillighed 
med at giøre ham den sædvanlige Arbeidsdag, hvorpaa er fult Amt-
mandens Resolution, paa samme klage, at siden almuen ikke har 
forskaffet sig Tiendeboed, saa maa de føre Tienden efter paalys-
ning til Præsten, samt giøre ham den sædvanlige Arbeidsdag, eller 
erstatte samme med 16 sk., under udpantning. 
 
 
Niels Gregersen lod Læse sin Bygsel seddel paa 12 mrks. leje i 
gaarden Medschier, som hans Fader Gregers Anders. for hannem har 
opladt. Lev. til Tugth. 8 sk. 
 
 
Fogden efter Amtmandens ordre ladet indstevne Rasmus Faber, Hem-
mingsjord, formedelst hand skal i Findmarken have nedhugget en 
Russe-fiske Boe. Til oplysning herom var indstevnt Joen Jansen, 
Grund Reis, Jørgen Jansen, ibd., Erik Andersen, Hemmingsjord, og 
Peder Olsen, Skougen.  
 
Ingen mødte, hverken den beskylte eller vidnerne; Formedelst 
lensmanden Isak Koldings svaghed at ei kunde komme til Tinget 
mundtlig at hiemle Stevnemaalet, har hand under sin Haand teignet 
paa den af Fogden fremlagde skriftlige Stevning, at hand tillige-
med Elias Olsen for lovlig forkyndt stevning for vedkommende, thi 
blev, teignet laugdag paa Stevningen for den Sagsøgte og Fore-
leggelse til vidnerne at møede til neste Ting, sit vidne at af-
legge i denne Sag. 
 
 
Angaaende den Sag som er foran indført fol. 1, anden side, be-
træffende Slagsmaal af Jens Pedersen, Troldvigen, og Jesper Ols- 
en, ibd., da hafde Fogden indstevnt tvende vidne til oplysning i  
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Sagen, som ere David Peders., Troldvigen, og Elias Davidsen, 
ibd., samme vidne mødte ikke, endskiønt lensmanden Isak Kolding 
har vidnet paa stevningen under sin Haand, at hand tilligemed 
Elias Olsen har lovlig forkyndt Stevningen, altsaa blev bemte. 
vidne Forelagt til neste Ting at møede under Falsmaal, som blev 
teignet paa Stevningen og leveret Fogden tilbage. 
 
 
Sr. Allexander Gamst i Grundfiorden hafde til dette Ting ladet 
indstevne Sr. Peder Tønder, for Resterende betaling for et Touv 
som Tønder har faaet hos Citantens Formand i Ægteskab Sal. Peder 
Figenskov, som videre hans skriftlige Stevning udviser, som blev 
læst og acten tilfører.  
 
Paa Citantens veigne mødte Sr. Hysing som fordrede Sagen i Rette. 
Tønder mødte og tilstod Stevnemaal, svarede òg til Sagen saaled-
es: at hand har faaet det paastevnte Toug hos Sal. Peder Fig-
enskov, og skulle derfore give 30 rd., hvilke penge ikke blev be-
talt til den Sal. Mand mens hand levede, nu har hand siden buden 
Gamst Pengene for Touget, og end mere end accorderet var, allene 
for at faa ende paa denne prætention, men Gamst har ikke villet 
tage mod Pengene uden hand fik 60 rd., og da Tønder ei vil give 
saa meget, er pengene bleven ubetalt, nu er Tønders paastand at 
hand ei vil give mere for Touvet end den Sal. Mand selv hafde be-
gieret, neml. de 30 rd., og at hand ei skulle give mere for Toug-
et end 30 rd. efter Sal. Figenskovs egen forlangende, det vil 
hand bekræfte med sin Eed, foruden det hand til overflød kand 
skaffe andre got folkes attester som om kiøbet vare vidende, at 
Touvet ei skulle koste mere end 30 rd., siger vidne: at Sal. Fig-
enskov hafde tilskrevet Tønder angaaende samme Touve værdi neml. 
30 rd., hvilket brev er hannem frakommen, med tilbyder sin Eed 
herom som melt er. 
 
Hysing som har anhørt denne Monsr. Tønder, giorde tilbud om at 
aflegge Eed i denne Sag som ei af ham kunde modtages, men i haab 
at vedkommende Parter, selv Sagen imellem sig kunde afgiøre, be-
gierede hand dens anstand til neste Ting, da hand Reserverede sig 
med Gamstes tilsvar i denne Sag at indkomme, om hand dend af 
Tønder proponerede Eed vil antage eller ikke. 
 
Efter saadan forlangende er Sagen udsat til neste Ting, som blev 
teignet paa Stevningen og leveret Sr. Hysing tilbage. 
 
 
Efter at inden Retten af Fogden blev spurt om Vrag, blev angivet 
at i afvigte vinter blev funden paa Havet af Thomes Olsen, Greb-
stad, hans tiener og Ole Bastiansen, Bakejord, en Fustagie med 
Rød Viin, som var bragt her til Tinget, samme befandtes at være 3 
1/2 anker daaven Viin som har ligget længe i Søen, blev Taxeret 
for 11 rd. 3 mrk. med Træet, derefter her inden Retten offentlig 
opbuden til de Høystbydende, og efter adskillig af andre giorde  
bud, blev Monsr. Hans Wang dertil høystbydende med 21 rdr. 1 mrk. 
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hvoraf Finderne nyder deres Bringeløn, og desuden maatte man leje 
3de mand og en baad til at føre vinen her til Tinget, hvorfore er 
betalt 1 rd. 4 mrk. 8 sk. Naar disse omkostninger fragaar, er ig-
ien 18 rd. 2 mrk. 8 sk., hvoraf Finderne inden Retten nød den 
3die deel som er 6 rd. 2 mrk. 13 1/3 sk. 
 
 
Efter opraab hafde ingen videre ved Retten at bestille, blev saa 
Tinget ophævet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kilde: Senjen og Tromsø Sorenskriveri Justitsprotokol No. 1, 
       1764-1770, side 33 b - 34 b. 
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Efterskrevne Forordninger og andre Documenter blev mig leveret af         

Fogden som inden Retten bleve Publicerede, Neml.: 
 
1. Placat angaaende Printzesse Styrs eftergivelse i Danmark og  

Norge. Datteret 20de Augusti 1764. 
2. Forordning anlangende til hvilke Fæstninger i Norge Delin- 

qventer herefter skal hendømmes. Datt. 7de Sept. 1764. 
3. Forordning angaaende hvorledes Land-Eiendomme i Norge maa ad-

skilles. Datt. 18de Decembr. 1764. 
4. Fornyelse af den under 4de Janu. 1764 udgangne General Pardon      

for alle dem som fra Landlægderne i Norge ere undvigte, saa  
og Prolongation af den under 10de Marti 1762 emanerede og  
siden under 1te Juni og 29de Decembr. sidst bemelte aar for- 
nyede General Pardon for de som ere Deserterede fra Trouperne 
i Danmark og de Tydske Provincer. Datt. 26de Decembr. 1764. 

5. Rapels og General Pardons Patent hvor ved den under 30te Dec-
embr. 1762 og 19de Janu. 1764 udstedde General Pardon for  
alle af Hans Mayts. Lande undvigte, og mod eller uden tillad-
else udeblevne Søe-Folk igientages og Prolongeres. Datt. 27de 
Dec. 1764. 

6. Placat angaaende den 4de Articul i Forordningen om Stemplet  
Papirs brug af 23de Januari 1719. Datteret Rente Cammeret d.  
7de Decembr. 1764. 

7. Kongel. ordre til Amtmanden hr. General Krigs Commissair 
Hagerup, angaaende de som have mistet Hæste ved grændse Com- 
missionens tieneste, saasom almuen ved at Skydse arbeids  
folkenes Kost og tøy skal gotgiøres samme Hæstes værdi efter  
vurdering, og pengene med det videre til grændsens Commission      
giorde omkostning, indføres i den Repartision som skeer paa  
Almuen. Datt. 15. Marti 1765. 

8. Dito til Amtmand Hagerup angaaende det Laugmand Rist, u-agtet 
hans ansøgning, ei kand nyde Rettens gebyhr for Delinqvent 
Sager af saadanne sigt berettiget som slige Sager skal 
udføre, omendskiønt de ei ere eiende noget Herre gods med 
Jusvocandi og videre som til et Complet Herre gods ligger. 
Datt. 5te Octobr. 1764. 

9. Amtmandens Copie af Cammer Collegi Skrivelse til hannem an- 
gaaende den forlindring i extra Skatten at tage sin begynd- 
else fra 1te Octobr. 1764. 

10. Dito datt. 8de Decembr. 1764, angaaende de her fra Nordland 
paa Findmarken fiskende Almue, at skal føre deres Tiende af  
deres i Findmarken Aulende fisk, hen til næste Handels sted. 

11. Dito til Amtmanden angaaende forhold med Tiendens ydelse her 
i Tromsøe Fogderie og hvad Tiende giverne og Tiende tagerne  
have at rette sig efter. Datt. 3die Novembr. 1764. 

12. Dito, datt. 1te Sept. 1764, angaaende forlindring udi extra-
skatten for de af bondestanden. 

13. Amtmandens skrivelse, datt. 2den Oct. 1764, angaaende hvem 
til Rodemestere kand beskikkes til extraskattens indrivelse,  
og deres forhold. 

14. Dito af 4de Octobr. 1764, angaaende de smaa Russiske Fahrtøy-
er som komme her i Landet med Meel og gryn, af dennem eller   
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de Kiøbende at indfordre Tolden af hvad de af saadanne føde  
vahre sælger. 

15. Amtmandens skrivelse til Fogden, datt. 16de Oct. 1764, angaa-    
ende Fogden kand paa Amtmandens veigne anordne extra Rett i 
Delinqvent og andre Sager efter forordningen af 19de Augusti  
1735. 

16. Dito af dato 15de Ap. 1765, angaaende forhold med Torske-
garn-fiskerie efter endel Norlænders ansøgning. 

17. Dito angaaende misbrug med at stile bygselsedler, datt. 12te      
December 1764. 

18. Dito angaaende 95 rdl. 5 mrk. Delinqvent omkostninger for 
Ahlet Andersdr., Toskeby, og Martha Nielsdr., Engvigen i  
Helgeland, som Proprietair Hvid tilkommer af Amtet, hvoraf  
Senjen og Tromsen skal svare 18 rdl. 5 mrk. 8 sk. Nok 246  
rdl. 8 sk., for Delinqventerne i Salten, Peder Olsen, Siunt- 
fiorden, Povel Larsen, Morten Siursen, Finneskar, og Siur  
Anders., ibd., Mathis Eriks., Ulvenæs, og Niels Eriksen,  
ibd., samt Anne Olsdr., Øernes, hvoraf Senjen og Tromsen skal      
svare 46 rdl. 5 mrk. 2 sk. 

19. Dito angaaende 15 rdl. Delinqvent omkostninger som Fogden 
Krog i Westeraalen endnu mangler af Senjen og Tromsen, og  
endelig ordre til Fogden at beskikke Lensmændene til Forsvar  
i Delinqvent Sager og lade ham nyde del i de for Delinqventen      
paa Amtet lignede omkostninger, for hans umage, naar den  
Skyldiges boe ei tilstrækker. Datt. 12te Decembr. 1764. 

20. Proclama fra Sorenskriver Brodtkorb paa Helgeland, angaaende 
om nogen har fordring i Stervboet efter afdøede Frue Anna  
Margrethe Høyer paa Torget, da dermed at indkomme til 30te  
Juni 1766, eller have skade for udeblivende. Datt. 14de Marti 
1765. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kilde: Senjen og Tromsø Sorenskriveri Justitsprotokol No. 1, 
       1764-1770, side 19 a - 20 a. 
 
 
_________________________________________________________________ 
 
Tingbøker for Lenvik år 1723-1800, bd. 2.  side 41 



-42- 
_________________________________________________________________ 
 
Anno 1765 dend 18de octobr., blev Almindelig berammede Ting hold-
en paa gaarden Wang med almuen af Giisunds Tinglav; Retten be-
tient af Sorenskriver Thomesøn og efterskrevne Eedsoerne Laug-
rettes mænd: Erik Hansen, Gottesjord, Anders Nielsen, Furøen, Jo-
en Hansen, Mols, Arne Olsen, Bokskind, Friderik Eriksen, 
Gottesjord, Peder Olsen, Gavel, Erik Joensen, Tømmervigen, og 
Hendrik Hendriksen, Strømmen. Ved Retten var òg nærværende 
Kongel. Mayts. Foged  Jørgen Wang. 
 
 
De Forordninger med videre Documenter, som bleve Tinglyste for 
Retten, ere anførte hernest efter. 
 

Dernest Sagerne foretagne: 
 

Den Sag som er melt fol. 33, angaaende Rasmus Faber, som var ind-
stevnt formedelst hand skulle have ned Reven en Russe Fiske Boe i 
Findmarken, da mødte hand nu for Retten og giorde sin forklaring 
derom saaledes at hand var i legervold for noget lit træfang til 
at forbedre sit Roerhuus med, og befandt i Mehavn at en Russe 
gamme var ned Reven hvoraf hand tog nogle af de kieppe som der 
laa, som hans nød drev ham til, og meente at det ikke skulle være 
nogen mand til skade. 
 
Af de vidne som afv. Ting vare indstevnede herom at giøre for-
klaring, var ingen som bedre kunde forklare derom, uden Jørgen 
Jansen, Grund Reis, og Erik Endresen, nu paa Øyjord, som mødte 
for Retten og aflagde begge deres Eed paa sandhed at sige om 
denne Sag.  
 
Spurt dem af Retten om det var en Boe eller gamme som Rasmus 
Faber var beskylt for at have nedrevet? Svarede at det var en 
gamme skiltret inden til af steen og torv, men Taget af bord og 
Torv. Spurt om denne gamme var heel da de kom der, svarede: at 
gammen var før Reven paa den ene side.  
 
Videre sagde vidnerne at de tog ikke videre end nogle støkker af 
gammen paa den side som før var Reven, hvilke støkke de brugte 
til deres egen gamme at Reparere den med før de kunde bruge den 
til ud Roeren, hvilket deres nød drev dem til da der var ingen 
steds noget tilfang for dem at faae, og de mente at finde sin 
Raa-Ved paa steden som de forrige aar førde did, hvormed de have 
villet om fli deres gamme, men befandt deres Raa-Ved bortstaalen. 
Disse tvende vidne vare der tilstede og Roede i samme gamme med 
Rasmus Faber, men dog Roede paa en anden baad.  
 
Angaaende de andre tvende indstevnte vidne, Peder Olsen og Joen 
Joensen, Grund Reis, da forklarede de tvende nu forhørte vidne at 
disse tvende, neml. bemte. Peder Olsen og Joen Joens. ikke vare 
der tilstede, og altsaa intet kunde forklare derom.  
 
Af Fogden tilspurt vidnerne, hvem først hug ned af gammen? Svar- 
_________________________________________________________________ 
 
Tingbøker for Lenvik år 1723-1800, bd. 2.  side 42 



-43- 
_________________________________________________________________ 
 
ede: at Rasmus Fabers dræng tog den første støkke træ eller bord 
af gammen, siden vare de lige behielpelige med hinanden at bringe 
i deres baad til bemte. som de behøvede til deres Gamme. 
 
Siden denne Sag er værre afmalet end det i sig selv er, saa faar 
bero med denne Sag intil videre for at afsende dette Forhør til 
vedkommende i Findmarken for at erfare hvad vidne paastand de vil 
giøre herom. 
 
 
Angaaende den Sag som er melt fol. 34, betræffende Slagsmaal af 
Jens Pedersen og Jesper Olsen, Troldvigen, da mødte begge Parter-
ne for Retten, og tilstoed Jens Pedersen at hand i ubetænksomhed 
slog Jesper Olsen et Slag med sin Kiep, da hand foregiver at Jes-
per stødte ham ud af sin dør, af hvilket stød hand blødde, og da 
blev harmt og slog til Jesper som melt er. Hvad Jesper stødte 
ham, kunde hand ikke føre noget vidne paa, men bekiendte selv at 
hand slog til Jesper. Formedelst hans fattigdom og hand giorde 
det af overiilelse, blev hand Mulcteret paa 3 mrk. til fattige, 
som hand betalte, og desuden leverede Stevningspenge 4 mrk., 
hvormed Sagen haver sit forblivende. 
 
 
Hr. Rosted til Tranøen hafde til dette Ting ladet indvarsle en-
deel Mænd af hans meenighed, for Forenskabs forsømmelse til Dyrøe 
Annex; efter hans fremlagde Stevnings indhold, disse ere en heel 
haab, saa det bliver vitløftigt at examinere enhver af dem især 
og høre deres tilsvar; bemte. i Stevningen anførte Mænd mødte de 
fleste for Retten, og hafde fornemmelig dette til hoved undskyld-
ning at Præsten vel kand have paalyst dem til fløtning, neml. 4 
mand haver fløtning, men naar ingen bliver tilsagt at skaffe dem 
baad, kunde de ingen fløtning giøre;  
 
Herom lovede de indstevnte Mænd at tale med Præsten derom i ven-
lighed at det herefter bliver saaledes ordineret at naar de paa-
lyses til fløtningen, da der tillige bliver paalyst en baad til 
samme fløtning til deres hen og hiem Reise, da de ikke vil findes 
modvillig til deres pligt at efter komme, og for Retten Erklærede 
at ingen har forledet dem til nogen overhørrighed videre end de 
siger at Præsten skal selv tilforn have lovet dem at blive fri 
for denne fløtning.  
 
Herom lovede Mændene at tale videre med Hr. Rosted, at denne Sag 
kand komme i rolighed, det det hermed beroer, intil fornemmes om 
Hr. Rosted bliver tilfreds, og om hand vil lade Sagen for denne 
fang henfalde. 
 
 
     De Forordninger som i dag bleve tinglyste, ere følgende:     
 
Forordning angaaende extra Skatten i Norge, datteret 2den Aprili 
1765. 
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Dito angaaende hvorved ald utilladelig forsamling og sammenkald-
else af Almuen i Norge paa det alvorligste forbydes. Datteret 5te 
Juli 1765. 
 
Gienpart af Statholderens skrivelse til Amtmand Hagerup angaaende 
en Fransk Person fra Paris, som har Rømt formedelst Mord, om hand 
skulle findes, da at paagribes. Datt. Christiania d. 6te Ap. 
1765. 
 
Copie af Cammer Collegii Skrivelse til Amtmanden angaaende dem 
som bruger Auls gaarde foruden deres paaboende gaard, at de deraf 
maa svare hvad Loven og Consumptions Forordningen paabyder. 
 
Joen Hansen lod Tinglyse sin bygselseddel paa den gaard kaldet 
Jorden eller Mols, skylder 18 mrks. landskyld, beliggende i Mal-
angen, Trondenes Mensal gods, lev. til Tugth. 8 sk. 
 
 

Følgende Fæste breve Tinglyste, af Hr. Kildal paa hans Mensal               
Jorder udsted, neml.: 

 
Til Ole Rasmus. paa 1 pund 4 mrk. i gaarden Grundreis, lev. til 
Tugth. 8 sk. 
 
Til Jakob Olsen Fin paa 9 mrks. landskyld i Sultenvigen, lev. til 
Tugth. 8 sk. 
 
 
Da ingen efter opraab hafde videre ved Retten at bestille, blev 
dette Ting opsagt.  
 
 
Nok blev følgende opnævnt at betiene Retten for tilkommende aar 
1766, neml. Jakob Olsen, Sultenvigen, Ole Olsen, ibd., Ole 
Jakobs., ibd., Anders Olsen, ibd., Ole Rasmusen, Grund Reis, Ole 
Joens., Rogsfiord, Isak Rasmus., ibd., og Hans Mikkelsen, ibd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kilde: Senjen og Tromsø Sorenskriveri Justitsprotokol No. 1,  
       1764-1770, side 49 a - 50 b. 
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Anno 1766 dend 19de Juni blev paa gaarden Wang holdet almindelig 
Sommer og Leedings bergs Ting for Almuen af Giisunds Tinglav. 
Retten betient af Sorenskriver Thomesen i overværelse af Fogden 
VelEdle Jørgen Wang og efterskrevne Eedsoerne Laugrettesmænd: Ole 
Olsen, Sultenvigen, Hans Mikkelsen, Rogsfiord, Isak Rasmusen, 
ibd., Ole Eriksen, Løkhelle, Jakob Olsen, Sultenvig, Siur Olsen, 
Mols, Ole Joensen, Rogsfiord, og Erik Joens., Tømmervigen. 
 
 
Efter at Tinget var sat, blev kundgiort de Forordninger med vide-
re, som herefter findes opført Fol. 82. Dernest leedingen lignet 
og Skatte oppebørselen forrettet. 
 
 
Tiende-Partecipanterne i Tromsen Provsten Irgens og Sr. Hysing, 
hafde ladet indstevne Borger Konen Madame Anna Bergitte Hof, til 
at beEedige hendes indleverede Notice paa hvad fisk hun haver 
kiøbt i Tromsen afv. aar 1765, hvorefter tienden skulle indkræves 
af de sælgende, hvorom videre den fremlagde og oplæste Stevning 
melder.  
 
Hysing begierede Sagen i Rette, og Sr. Hans Hoff mødte og svarede 
paa sin Kones veigne at hun vil give vedkommende en tydelig Liste 
paa hvor meget fisk hun har kiøbt, siden hendes forrige indgivne 
Liste kand være uforstaalig, og da vil hun for sit Forum beEedige 
samme Liste, men ikke her paa steden. Hysing holt ufornøden vide-
re at svare derpaa, men begierede dette indførte beskreven. 
 
 
Ligeledes af Tiende Partecipanterne indstevnt Borger Konen Madame 
Kolban for at beEedige hendes leverede Liste paa hvad Fisk hun 
kiøbte i Tromsen afv. aar 1765, hvorom deres fremlagde skriftlige 
Stevning videre melder. 
 
Den indstevntes Mand Sr. Kolban mødte for Retten og svarede paa 
sin Hustrues veigne: at siden hans Kones Liste er uforstaaelig, 
bad hand at den Sag maa ophøre intil videre, da hand paa sine 
Kones veigne vil indlevere en tydelig Liste, da holt hand det for 
umuelig ting at giøre noget Rigtig Eed paa det de i smaa partier 
indkiøber, og derfore negtede af beEedige deres Liste. Hysing 
holt unødig at svare vidne derpaa, men begierede beskreven hvad 
som indført er. 
 
 
Nok hafde Tiende Partecipanterne indstevnt Sr. Hans Eliasen Hof, 
som Borger og handlende paa endel steder i Tromsøe District, for 
manglende Liste paa hvad fisk hand har kiøbt 1765, hvorom deres 
skriftlige Stevning videre melder. 
 
Hof mødte for Retten og svarede: at siden hand har sit Borger 
leje i Senjens fogderie, har hand allerede indleveret sin Liste 
paa hvad fisk hand har kiøbt, og det til nærmeste Præst som var 
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nu afg. Sal. Hr. Berg til Lendvigen, hvor der òg var anført de 
gaarde som høre Tromsøe Destrict til, hvilket skeede før hans af-
Reise afv. aar d. 17de Augusti. Hysing hertil svarede: at da Sen-
jens og Tromsøe Fogderie enhver for sig er Separeret, og Sr. Hof 
ei selv kand negte at jo af Tromsø almue og Hillesøen har tilfor-
handlet sig endeel Raa fisk, saa formeente hand, som òg paalagt 
efter Cammer Collegi skrivelse af 3 Nov. 1764, at meddele opteig-
nelse til de nærmere Tiende Partecipantere i Tromsøe fogderie 
førend hans afReise, hvilket ei til denne tid det mindste er ind-
løbet, holt saa ufornøden for nærværende tid videre at svare, men 
begierede det passerede beskreven. Hof Reffererer sig til sit 
forrige Svar at hand for afv. aar har leveret sin Liste til Sal. 
Hr. Berg for afv. aar, og lover at efterkomme det samme for dette 
indeværende aar. 
 
 
Endelig hafde Tiende berettiget i Tromsen indstevnt Borgeren Kol-
ban for manglende Notice paa hvad fisk hand kiøbte afv. aar 1765, 
hvorefter tienden af de sælgende skulle indkræves. Hvorom den 
fremlagde skriftlige Stevning videre formelder.  
 
Kolban mødte og svarede hertil at hvad fisk hand har kiøbt afv. 
aar, hvoraf Tiende skulle svares til de Tiende berettiget i Trom-
sen, derover har hand i afv. aar in Augusti leveret Forteignelse 
til afg. Hr. Berg i Lendvigen, som da lovede at levere samme til 
de Tiende berettiges efterretning i Tromsen, og da ei samme Lis-
ter er leveret af Hr. Berg, har Kolban taget dem til sig igien og 
nu leverer dem fra sig her inden Retten. 
 
Hysing tilspurde Kolban om hand nu inden Retten vil beEedige 
samme sin Listers Rigtighed?  Kolban svarede at hand syntes det 
var umueligt at beEedige alt hvad fisk hand kiøber i smaa parti-
er, og derfore undskylte sig for at giøre den begierte Eed. Hys-
ing derhos sagde: at da nu først fra Sr. Kolban er indleveret 
Lister, saavit Tromsens fogderie angaar, hvilke ere for sig selv 
tvende Separerede, som burde før hans afReise være indleveret til 
nærmeste Partecipant i Tromsen, og da nu tiden er forbigaaet, at 
man ei efter samme Lister kand oppebære, saa formeente Hysing at 
samme Tiendes udeblivelse, som man ei hos almuen kunde indCasse-
re, vil vel i tiden ankomme paa Sr. Kolbans an- og tilsvar, og 
for nærværende tid, falt ei nødig videre at svare, men begierede 
Sagens anstand til neste Ting, samt Reservere sig om fornødiges, 
Sagen med Continuations Stevning at forfriske. 
 
 
Dend 20de dito Retten Continueret med foreskrevne laugrettes 
mænd.  
 
 
Jakob Jakobsen, Læchnes, lod Ting lyse sin Bygselseddel paa 2 Pd. 
6 mrk. i gaarden Lechnes, som Isak Kolding for hannem har opladt 
med Condition at den bygslende skal forsørge og opholde Isak 
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Kolding og hans Hustru deres livs tid. Lev. til Tugth. 8 sk. 
 
 
Efterskrevne Bygselbreve bleve Tinglyste, udsted af Hr. Michael             
Kildal paa hans Mensal Jorder, Nemlig: 
 
Til Siur Olsen paa 9 mrks. landskyld i gaarden Indre Mols, som 
Peder Eriks. tilforn beboede. Lev. til Tugth. 8 sk. 
 
Til Ole Nielsen paa 9 mrks. landskyld i gaarden Mols i Malangen, 
som hans Fader Niels Anders. for hannem har opladt. Leveret til 
Tugthuset 8 sk. 
 
Til Anders Nielsen paa 9 mrks. landskyld i Mols, som hans Fader 
Niels Andersen for ham har afstaaet. Lev. til Tugth. 8 sk. 
 
 
Kiøbmanden i Bergen Sr. Johan Von dr. Vehr, hafde til dette Ting 
ladet indstevne Thomes Hansen, Bakkejord, og Erik Hans., Gottes-
jord, tvende brøder, for deres gield til ham at betale efter der-
es til ham udgivne obligation af dato 18de Dec. 1747, som Copie 
deraf udviser, for skyldig værende Summa 253 rd. 4 mrk. 7 sk. 
Fogden paa hans veigne begierede Sagen i Rette. Den fremlagde 
skriftlige Stevning blev læst og acten tilføres.  
 
Erik Hans. mødte ei selv, men hans Naboe Iver Kiær mødte og paa 
hans veigne svarede til Sagen og tilstoed Stevnemaalet. Hvad an-
gaar Thomes Hans., da endskiønt dette ikke er hans rette Værne-
ting, vil hand dog her svare til Sagen, og dertil nu mødte, siden 
hand er lige deelagtig med broderen Erik Hans. i samme Debet. 
 
Actor fremlagde en gienpart af deres Pante obligation, som blev 
læst, og hafde Thomes Hans. efter tilspørsel ei noget at indvende 
paa obligationens Rigtighed, men sagde paa sin og hans broder 
Erik Hansens veigne at der er siden betalt paa obligationen, tid 
efter anden, som ei findes alt afskrevet paa den oplæste gien-
part, hvorfore hand begierede udsettelse til neste ting for samme 
at bevise. Denne begierte udsettelse forundt til neste Ting, da 
Parterne møder til Sagens tilsvar. 
 
 
See fol. 34, Allexander Gamst lod fremlegge i Rette hans tilsvar 
til Peder Tønders tilbudne Eed, og var dermed fornøyet at Tønder 
fralegger sig den Sag med Eed at hand ei skulle give mere for det 
omtvistede Touv, end 30 rd. 
 
Derpaa Soer Peder Tønder med opragte Fingre saaledes: at Sal. 
Peder Figenskov ikke forlangede mere for det Touv jeg fik hos 
hannem, end 30 rd., efter hans eget brev til mig som er mig fra-
kommet; og ikke mere for det ganske Touv end 30 rd., men ikke 60 
rd. som jeg nu er krævet for; det bekræfter jeg med min Corporlig 
Eed: Saasant hielpe mig Gud og hans hellige ord. 
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Hysing paa Allexander Gamstes veigne Sagde: at da den omtvistede 
post angaaende bemte. Touvs værdi nu i dag er bleven afgiort ved 
dend af Sr. Tønder inden Retten aflagde Corporlig Eed for touvets 
værdi at svare 30 rd.; saa paastoed hand at Monsr. Tønder ved Dom 
bliver tilkiendt, bet. 30 rd. at svare, samt at nest etter denne 
forvolte Processes omkostninger med 4 rd., hvorefter hand Dom var 
begierende. 
 
Tønder svarede: at hand tilforn har buden Gamst, og endnu vil be-
tale ham de 30 rd., og derfore paaført ham Sag uskyldig, altsaa 
modsiger at svare nogen omkostninger. 
 
Hysing hertil svarede: at Monsr. Tønder aldrig skal got giøre, ei 
heller i Acten er beviist, at hand i mindelighed disse penge for 
Touvet vil svare som for lang tid siden burde afklares, hvorfore 
hand selv har paadraget sig de paagaaende omkostninger, hvad an-
gaar om touvets værdi at dertil har været nødsaget at anlegge 
Sag, er aarsagen denne at Touvet er beskrevet i hans Sal. For-
mands Sterv boe af saa stor bonitet, og for at undgaa tiltale af 
sine Myntliger i sin tid de komme til sine myndige aar, var nød-
saget til denne Sag at paatale, som Gamses paaskrift paa Stev-
ningen nærmere viser, altsaa paastod som forhen, Sagens omkost-
ninger.  
 
Fogden Declarerede inden Retten at hand tilforn paa Tønders veig-
ne har tilbuden Gamst 30 rd. for Touvet, men Gamst har ei villet 
tage derimod, naar hand ei fik efter sin paastand.  
 
Hysing svarede at hand ei modtager saadant beviis som ei Gamst er 
lovlig tilstevnt.  
 
Tønder svarede: at hand kiendes ved videre vitløftighed, men vil 
godvillig betale i omkostning 2 rd. Hysing paastod end 4 rd. i 
omkostninger.  
 
Partene hafde ei videre at sige. 
 
 

Herom Afsagt: 
 
Da Sr. Peder Tønder her inden Retten med Corporlig Eed har fra-
sagt sig ei at være skyldig mere for det omtvistede touv med 30 
rd., saa frikiendes hand for videre at betale; hvilke 30 rd. hand 
bør betale inden 15ten dage efter denne Doms lovlige forkyndelse 
under Adfær efter loven. Hvad denne Sags omkostninger angaar, da 
kand hand i den Sag ei tilfindes mere at betale end de af ham 
selv anbudne 2 rd. 
 
 
Lars Lars. lod Tinglyse sin Bygselseddel paa 1/2 vogs landskyld i 
Strømmen i Malangen, som er Trondenes Benneficeret gods, og Johan 
Andersen for ham har opladt. Lev. til Tugth. 8 sk. 
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Thomes Hansen, Furstrand, hafde til dette Ting ladet indstevne 
Ole Ediasen, Landøen, formedelst hand paa en ulovlig maade afv. 
aar efter Micheli tog hans Stifdatter, Malene Mogensdr., fra Cit-
anten imod hans villie, da hun dog var Citantens Fosterbarn, og 
derfore Meente sig at have Ret til at beholde hende. 
 
Paa Citantens veigne mødte hans Kone Randi Pedersdr. og begierede 
Sagen i Rette. Ole Edisen mødte og at svare til Sagen. 
 
Randi klagede at Ole Edisen førte hende af deres gaard imod deres 
villie, da de allene begierede hende for en kort tid til Tinget 
blev der paa steden for at forhøre hos øvrigheden om det var Ret 
hun skulle fare fra dem, da de dog har opfostret hende og haft 
megen møye med hende. Siger òg at hand lovede dem det skulle saa 
blive, men da hand Reiste derfra, var hun et støkke derfra gaard-
en ved stranden og da har hand taget hende til sig og ført hende 
derfra om Nattetider, da Foster forældrene ei tænkte andet end 
hun skulle være paa gaarden, førend dagen efter de Saunede hende. 
 
Ole Edisen svarede: at hand tilstod hand tog hende af landet om 
aftenen da hand Reiste fra Furstrand, hvor hun kom og raabte ham 
til land at tage hende med i sin baad, og ville ikke være lengere 
paa Furstrand formedelst hun klagede sig at lide ondt. Hand bad 
hende fare hiem og siger at hand ikke ville tage imod hende, men 
da hun bad ham derom, tog hand mod hende, og siger hun sagde: 
dersom hand ikke tog mod hende, ville hun giøre ondt mod sig 
selv, desuden siger hand hun var saa gammel at hun hafde udtient 
sin Foster tid, mente hand det kunde gaa an at tage imod hende. 
Randi sin paastand var, at hun henskiød denne Sag under Retten 
til straf over Ole Ediasen for hans forhold i denne Sag, samt at 
betale denne Sags omkostning med 7 mrk. 8 sk. 
 
Hvad Tøsen Malene angaar, da kunde hun nu ei møde for Retten 
siden hun tiener i et andet Tinglav.  
 
Siden det nu er aften, og Reise tid i morgen tilig, blev Sagen 
udsat til neste ting, til vidne behandling, hvormed Sagsøgeren 
var fornøyet, og Parterne givet tilkiende at indfinde sig for     
Retten uden videre varsel. 
 
 
Da ingen efter opraab havde videre Sager for Retten, blev dette 
Ting opsagt. 
 
 
 
 
 
Kilde: Senjen og Tromsø Sorenskriveri Justitsprotokol No. 1,  
       1764-1770, side 78 b - 81 b. 
 
 
_________________________________________________________________ 
 
Tingbøker for Lenvik år 1723-1800, bd. 2.  side 49 



-50- 
_________________________________________________________________ 
 
De Forordringer og andre breve som blev Publiceret paa Wangs 
Ting, og Continuerer paa alle Sommertingene i Senjen, ere anteig-
nede paa Fol. 62, undtagen Forordningen om utilladelige forsam-
ling af Almuen i Norge, hvilken er Publiceret paa afvigte Aars 
Høste tinge i Senjen.  
 
 
Her foruden bliver Publiceret paa alle Tingene i Senjen følgende             

Documenter: 
 
1. Proclama og indkaldelse af Sorenskriver Winstrup i Wester- 

aalen for arvingerne efter afg. Kirsten Rasch paa Andenes, 
at indfinde sig til Sterv boet, deres arve Rettighed at i 
agt tage. 

2. Tvende dito fra Sorenskriveren Schiønning i Salten, angaa-
ende om nogen har fordringer i efterskrevne Sterv boer, da 
at indfinde sig til berammede Skifte Sessioner, neml.: Afg. 
Truels Aagums Enke, Lisbet Maria Schelderup, til dend 2te 
Oct. 1766. 
Efter Afgangne Skipper Carl Madsen, til den 23de Juli 1767.   
Ligeledes blev og kundgiort Auctions Placater angaaende 
samme tvende Sterv boers foretagende Auctioner, i det første 
Sterv boe til d. 21de Juli nestkommende og i det andet Boe 
til d. 17de og 18de dito førstkommende, og endelig en 
indkaldelse for Creditorer og Arvinger efter afg. Niels 
Erichsen Blix til dend 28de Juli førstkommende paa gaarden 
Bertnes i Salten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kilde: Senjen og Tromsø Sorenskriveri Justitsprotokol No. 1, 
       1764-1770, side 82 a. 
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Efter at Retten var sat, blev Tinglyst efterskrevne 
Forordninger og videre Documenter som følger: 

 
Forklaring over den 2den articul af Forordningen om Extra Skatten 
i Norge af 2den Aprili 1765. Datteret 24de Decembr. 1765. 
 
Forordning hvorved ald utilladelig Forsamling og sammenkaldelse 
af Almuen i Norge paa det alvorligste forbydes. Datteret 5te Juli 
1765. 
 
Forordning om Ringen med Klokkerne over alt i Danmark og Norge, 
for Salig og Høylovlig ihukommelse Kong Friderich Den Femte, saa 
òg Forbud paa Spil og Leeg i Kirkerne og uden fore. Datteret 16de 
Januari 1766. 
 
Anordning om Sørgeklæder at bære for Salig og Høylovlig ihukomm-
else Kong Friderich Dend Femte. Datteret 16de Januari 1766. 
 
Amtmand Hagerups Skrivelse til Fogden af 12te Feb. 1766, som ind-
beretter til Publication, at Rente Cammeret har tilmeldet Ham, 
angaaende de Holsteenske Tiskillinger som ere befunden af ligesaa 
god Valeur som de Danske Tiskillinger, skal uden modsigelse 
gielde og Antages lige med de Danske Tiskillinger. 
 
Amtmandens brev til Fogden af dito dato, angaaende et Fruentimmer 
i Mands Klæder som er rømt fra Sverrig, Naul. Anna 
Friderichsdatter eller Echløf, som skal fængsles og til 
vedkommende henbringes i fald hun her findes. 
 
Ditto fra Amtmanden af 26de Ap. 1766, angaaende tvende fra Sver-
rig rømte Personer som skal arresteres om de findes, Naul. Petter 
Nordman og Lars Joens. af Gothenborg og Bahuus. 
 
Amtmandens Repartision, hvorved Senjens og Tromsøe Fogderie komme 
til at svare 88 rdl. 3 mrk. 10 sk. for bekostninger ved grændse 
Commissionen. 
 
Proclame fra Sorenskriver Winstrup i Westeraalen, datt. 22de Oct. 
1765, angaaende Arvingernes indkaldelse til Skiftet efter afgang-
ne Kirsten Rasch paa Andenes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kilde: Senjen og Tromsø Sorenskriveri Justitsprotokol No. 1, 
       1764-1770, side 62 a - 62 b. 
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Anno 1766 dend 17de octobr. blev paa gaarden Wang holdet alminde-
lig Høsteting for Baltestad og Giisunds Tinglav. Retten betient 
af Sorenskriver Thomesen i overværelse af Fogden VelEdle Jørgen 
Wang og efterskrevne Eedsoerne Laugrettesmænd: Ole Joensen, Rogs-
fiorden, Hans Mikkelsen, ibd., Friderik Siursen, Troldvigen, Jak-
ob Andersen, Jernslet, Peder Thomesen, Sletnes, Ole Rasmusen, 
Grund Reis, Anders Olsen, Sultenvigen, og Jakob Olsen, ibd. 
 
 
See fol. 80, angaaende Sr. Johan Von der Vers Sag Contra de tven-
de brødre Thomes og Erik Hanssønner, da blev nu æsket Dom i Sagen 
af Fogden paa Sagsøgerens veigne for efter udstedde Pante obliga-
tion skyldig værende Summa 253 rd. 4 mrk. 7 sk., samt denne Sags 
omkostninger med 8 mrk. 4 sk. 
 
Erik Hansen og Thomes Hans. mødte, og fremlagde en anden gienpart 
af deres forhen udgivne obligation, hvilken gienpart er attester-
et af Christian Wolf og Lydolf Withe; paa samme gienpart findes 
afskrevet at Debitorerne tid efter anden har betalt paa deres De-
bet, saaledes: 1754 for Erik Hans. betalt 5 rd., 1758 for Thomes 
Hans. betalt 5 rd., 1762 for dito betalt 1 rd., 1763 for Erik Ha-
nsen betalt 5 rd. og 1764 atter for Erik Hans. betalt 10 rd., er 
tilsammen som paa obligationen er betalt 26 rd., er saa igien 227 
rd. 4 mrk. 7 sk. 
 
Videre end ovenstaaende 26 rd., kunde Debitorerne ei bevise at 
være betalt paa gielden efter tilspørsel af Retten, og for Resten 
ønskede at de aldrig hafde udgivet saadan deres obligation, som 
de nu formedelst ringe ævne og fattige omstendigheder, ei kand 
betale.  
 
Retten tilspurde mændene om de ellers begierer nogen videre ud-
settelse i Sagen, som òg Fogden gierne Conhenterer(?), for om de 
nærmere kand bevise at noget videre paa gielden er betalt? Men da 
de ei kand herom bevise videre at være betalt, ville de overlade 
Sagen til Rettens behandling, og er tilfreds med at der bliver en 
ende derpaa. 
 
 

Herom Afsagt: 
 
Det befindes at Thomes Hansen og Erik Hansen efter deres udgivne 
Pantebrev og obligation datt. og underskrevet dend 18de Dec. 
1747, at de har været skyldig til Sr. Johan Von der Vehr i Bergen 
dend Summa 253 rd. 4 mrk. 7 sk., paa samme Debet har de her inden 
Retten bevist at være betalt tid efter anden til 26 rd., og som 
de ei har kundet bevise at være mere betalt paa samme gield, bli-
ve de skyldig 227 rd. 4 mrk. 7 sk.; hvilken Summa de bør efter 
deres udgivne obligations indhold betale til Creditor Johan Vond 
der Vehr, samt denne Processes omkostning 8 mrk. 4 sk., alt inden 
15 dage efter denne Doms lovlige forkyndelse under adfær efter 
loven. 
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Angaaende den Sag som er indført fol. 81, som Thomes Hans. haver 
anlagt mod Ole Edisen, da mødte nu ingen fra Sagsøgeren, ventlig 
formedelst den lange vei her er imellem, men paa Sommer tinget 
har paastaaet Dom i Sagen.  
 
Ole Edisen var tilstede for Retten, og hafde ei videre at svare 
end hvad hand har haft at sige paa neste ting. Angaaende Tøsen 
Malene Mogensdr., da var hun òg her tilstede og hafde intet vide-
re at svare til denne Sag, end hun klagede over at hendes Foster-
moder Thomes Hansens Kone var hord imod hende, og altsaa ei ville 
være der paa stedet. 
 
 

Udi denne Sag Dømt og Afsagt: 
 
Ole Edisen har selv tilstaaet her for Retten paa nest afvigte 
Sommerting at have bort ført Thomes Hansens tiener Malene Mogens-
dr. paa en hemmelig maade fra hendes Husbonde, imod hans villie 
og vidende, hvilket er en ulovlig gierning, og altsaa kand den 
undskyldning ei gielde som hand fremført haver, men hand som hen-
des Stiffader burde i den sted heller bringe hende til hendes 
Fosterforældre og formane hende til lydighed og en skikkelig op-
førsel den stund hun enda var hos fosterforældrene som har har 
haft møye med hendes opdragelse, og siden søgt at skille sig fra 
dem med venskab som en tiener bør, og om dette ei kunde skee,  
hafde hun øvrigheden at besværge sig fore, om hende nogen uret 
vederfaredes; Altsaa ansees Ole Edisen for hans ulovlige forhold 
til brøde efter Loven 3die bogs 21 Cap. 12 art. som ansettes til 
3 rd., halve delen efter Loven at betale til Kongen, og den anden 
halve del til Thomes Hansen, samt denne Sags omkostning at betale 
med 7 mrk. 8 sk., alt inden 15 dage efter denne Doms lovlige for-
kyndelse under adfær efter loven. 
 
 
Allexander Gamst i Grundfiorden hafde til dette Ting ladet ind-
stevne Peder Olsen, Skougen, og Iver Kier, Gottesjord, for skyl-
dig værende 40 rd. som Rester ham endnu paa en stor baade de kiø-
bte hos ham for nogle aar siden efter deres haandskrift. 
 
Gamst mødte ikke formedelst indfaldende hort veier, men har be-
giert Sagen i rette, og af de indstevnte mødte allene Peder Olsen 
som tilstod fordringens rigtighed, men bad om udsettelse, da hand 
lovede at fornøye Gamst, siden Iver Kier skal have betalt sin an-
del i Fartøyet, hvor om hand har indsendt sin skrivelse her til 
Retten, og mente saa at være fri for Sagen saavit ham angaar. 
 
Angaaende Peder Olsens begier om udsettelse, da blev hannem samme 
forundt til nest Sommerting 1767, da hand møder for Retten uden 
videre varsel at svare til Sagen ifald hand ei inden den tid bli-
ver forligt med Sagsøgeren. 
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Til Laugrettesmænd i dette Tinglav at betiene Retten tilkommende 
aar, ere opnævnede: Ole Nilsen, Molsnes, Anders Nielsen, ibd., 
Thomes Amunds., Naveren, Lars Larsen, Strømmen, Lars Olsen, ibd., 
Peder Tostensen, ibd., Christen Mogens., ibd., og Hans Hansen, 
ibd. 
 
 
De breve som blev leverede af Fogden til Tinglysning, som òg 
bleve oplæst paa dette, saavelsom òg oplæses paa de efter følg-
ende Tinge i Senjen, ere følgende:  
 
Amtmandens skrivelse til Fogden af dato 18de Juni 1766, angaaende 
at Fogden skal paasee det forbudne om at føre baader og tømmer af 
Landet, bliver efterlevet, og om nogen derimod handler, det da 
Amtmanden at give tilkiende, paa det action mod saadanne kand for 
anstaltes. 
 
Gienpart af Rente-Cammerets skrivelse til Amtmanden angaaende 
hvorvit Fogderne i Norge maa annamme indskrivningspenge hos Jord-
brugere naar de første gang indføres i Mandtallerne. 
 
Amtmandens skrivelse til Fogden angaaende en Person Navnl. Jens 
Bech, at være forbuden at lade sig finde her i Nordland formed-
elst hand forleden aar paa hans om Reise her i landet at lede 
efter Berg Ertzer, har indbildet almuen at hand var udsendt af 
Cron Printzen for at efterforske hvorledes det gik til med extra 
skattens betaling, og at ingen maatte udpantes for samme skat som 
ei var ejere af guld, Sølv, kaaber og ting og andet saadanne 
ejendeele. 
 
Nok amtmandens Skrivelse til Fogden at ingen herefter maa bruge 
Toskegarn og Liinesetning paa Waage havet fra Henningsvær og uden 
for de saa kaldede Guldvigen og Ulvognes, Item Anklachen ved 
Brettesnes. 
 
 
Da ingen efter opraab hafde videre ved Retten at bestille, blev 
dette Ting opsagt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kilde: Senjen og Tromsø Sorenskriveri Justitsprotokol No. 1,  
       1764-1770, side 98 b - 100 a. 
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Anno 1767 dend 19de Juni, blev holden almindelig Sommer og leed-
ings bergs Ting paa Gaarden Wang for almuen af Giisunds Tinglav.  
Retten betient af Sorenskriver Thomæsøn i overværelse af Fogden 
VelEdle Jørgen Wang, og efterskrevne Eedsoerne Laugrettesmænd: 
Peder Tostens., Strømmen, Anders Nielsen, Molsnes, Ole Niels., 
ibd., Lars Larsen, Strømmen, Christen Mogensen, ibd., Hans Hans-
en, ibd., Isak Rasmusen, Rogsfiorden, og Thomes Amundsen, Naver-
en.  
 
 
Blev saa Tinglyst og oplæst de Forordninger og andre ordres, som 
ere anteignede Fol. 111, saa vit som ei paa afv. aars Høsteting 
forhen er kundgiort. Dernest leedingen lignet paa almuen og 
Skatte oppebørselen forrettet. 
 
 
Dend 20de dito Retten Continuerit. 
 
 
Fol. 99, Sagen angaaende Peder Olsen, Skougen, og Iver Kier for 
de skyldig værende 40 rd., da mødte paa Sagsøgerens veigne Sr. 
Hysing og begierede Sagen i Retten.  
 
Dernest var leveret i Rette een af Peder Olsen og Iver Kiær ud-
givne Revers for de Resterende 40 rd. at de begge derfore ville 
være ansvarlig, hvorefter blev paastaaet Dom til betaling over 
dem begge, samt at erstatte Sagens omkostning med 7 mrk. 6 sk.; 
bemte. Peder Olsen og Iver Kiær bleve paaraabt, men ingen var 
tilstæde at svare til Sagen. 
 
 

Herom Dømt og Afsagt: 
 
Det sees af den i Rette lagde Revers fra Iver Kiær og Peder Ol-
sen, at de begge have forpligtet sig som Skyldener til A. Gamst 
for 40 rd. som de Restede ham paa en af ham kiøbt Tendring; og 
ham de til denne tid ei have efter kommet deres forskrivelse. Saa 
tildømmes de begge at være Sagsøgeren ansvarlige efter deres Re-
vers indhold med 40 rd., som hand kand søge hos dem begge om hand 
vil, samt at erstatte denne Sags omkostning med 7 mrk. 6 sk., alt 
inden 15 dage at efterkomme under adfær efter loven. 
 
 
Ole Gregersen, Vogen, indstevnt for Slagsmaal, forøvet mod Isak 
Olsen, Løkhelle, afv. vinter i Mæfiorden. 
 
Fogden ædskede Sagen i Rette den indstevnte paaraabt, men mødte 
ikke. Lensmanden Hans Mikkelsen, Rogsfiorden, Hiemlede at hand 
tilligemed Niels, Bokskind, har oplyst den i Retten fremlagde 
skriftlige Stevnings Sedel, altsaa blev ham forundt laugdag til 
neste Ting; de i Stevningen benævnte vidne Ole Olsen, Findløk-
helle, og Ole Olsen, Løkhelle, hiemlede òg lensmanden at være 
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lovlig indstevnt, og som de ei mødte, blev udsted Foreleggelse 
til vidnerne at møde til neste Ting. 
 
 
Ingen efter opraab hafde flere Sager for Retten, blev saa dette 
Ting opsagt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kilde: Senjen og Tromsø Sorenskriveri Justitsprotokol No. 1, 
       1764-1770, side 138 b - 139 a. 
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Forordninger og andre breve: 
 
1.  Forordning hvorved de under 16. Ap. 1736 og 19. Feb. 1753,     

giorde Forbud mod Guld og Sølv at bære i Klæde dragt, igien- 
tages. Datteret 27de Oct. 1766. 

2.  Patent angaaende Princesse Styrs eftergivelse i Danmark og  
Norge. Datt. 6te 1766. 

3.  Forordning hvorved Handel med The forbydes Matrosserne paa 
de fra Danmark og Norge til Store Brittanien Farende Skibe. 
Datt. 21. Juli 1766. 

4.  Forordning, at af de Penge, som i Danmark og Norge herefter  
udsettes, ikke maa tages høye Rente end Fiire af Hundrede  
Aarlig, med videre. Datt. 13. Feb. 1767. 

5.  Forordning Anlangende nærmere foranstaltning til at forekom- 
me, at ingen af Hans Kongel. Mayts. Undersaatter overtræde  
til den Papitiske Religion, eller dertil overtales, og at  
ingen Jesuiter sig i Hans Mayts. Riger maa opholde. Datt. 
19. Sep. 1766. 

6.  Placat fra De Herrer Deputerede og Committerede udi det Vest    
indiske og Guineiske Rente- samt General Told-Cammer. Datt.  
22de Aug. 1766, tilkiende givende at det har behaget Hans  
Kongel. Mayt. ved Resolution af 15 huius, at befrie Haand- 
værks folk, daglønnere, arbeids og Tieneste folk i Danmark 
og Norge for at betale de ved Consumptions Forordningerne, 
for  Danmark af 31te Dec. 1700, og for Norge af 24. Janu. 
1682,  for dennem ansatte Copulations Penge.  

7.  Dito fra dito Collegio, datt. 29de Dec. 1766, angaaende de  
Haandværks Svenne, daglønnere, Arbejds og tieneste folk skal  
ei være fri for Copulations penge naar de søge og erholde 
bevilling paa at lade sig Vie i Huuset.  

8.  Een af Amtmanden Vidimeret Copie af en Skrivelse fra Cancel- 
liet, datt. 24. Mai 1766, angaaende en Person Navnl. Jens  
Bech ikke at maa lade sig finde her i Nordlands Amt, formed- 
elst hand forhen har Reist her i Nordland og indbildet 
gemeene folk at hand var udsendt af Cron Printzen for at 
efterforske hvorledes extraskatten blev oppebaaren.  

9.  Amtmandens ordre af 28. Juli 1766, angaaende hvor vit Liine  
og Garn fiskerie maa bruges paa Waage Havet.  

10.  Dito af 24. Aug. 1766, hvorvit Liinefiskeriet maa bruges ved 
Lofod-siden. Ligesaa hvor vit Sei-garn maa bruges, og inden  
anden steds end i trange Sunde og inderst i Fiorden. 

11.  Dito af 18. Juni 1766, angaaende at ingen maa udføre af 
Amtet baader og Fartøyer, bygnings og andet træ fang. 

12.  Een af Amtmanden Vidimeret Cammer Collegi skrivelse af 7. 
Mai 1766, angaaende hvad Fogderne i Norge maa oppebære i 
indskrivnings Penge. 

13.  Een af Amtmanden Vidimeret Copie af det Vestindiske og 
Guineiske Rente- samt General Told Cammer, datt. 2. Aug. 
1766, tilkiendegivende Kongel. Resolution af 15de Passato, 
at de Kongel. Betientene i Nordland som til deres fornøden-
hed og Subsistence betiene sig af gaardebrug, efter de 
anførte om-  
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stendigheder, maa ligesom bønderne være fra for at betale  
Consumption og Folkeskats afgifter af de folk, som de til  
deslige deres gaarders drift allene bruger og behøver, dog  
skal de betale Comsumption, Familie og Folke skat af sig og       
deres Familie, samt af de uden for gaardens drift bringende       
og holdende folk. 

14. Gienpart af et Kongel. Rescript til Statholderen Benzon, 
under 14. Nov. 1766, angaaende hvorvit Amtmændene i Norge maa      
tage for at indfinde sig ved extra Ting betræffende Skibbrud  
og Strandvrag. Saadan extra Ting kand foretages uden hans         
foregaaende bevilling, thi ellers vill det blive alt for lang      
udhaling for den Skibbrudne, og altsaa bør hand intet have  
for saadan bevilling, men vil hand indfinde sig ved Retten  
for at see Forordningen om Strandvrag efterlevet, kand hannem      
gotgiøres Diet Penge 1 rdl. 32 sk. daglig, samt Penge at be- 
tale Skyds med, neml. til 4 à 6 Roers Karle til Søes, og for      
3 Hæste til Lands. Er det Fogden som paa Amtmandens veigne  
møder, nyder hand daglig Diet Penge 4 mrk., og til Skyds, 2  
Hæste til Lands, og 4 Roers Karle til Søes, og maa ikke mere  
af Skibbrudne folk tages, bliver vraget kiendt til Kongen,  
kand samme udgift og deraf tages.  

15. Een lysning fra Amtmanden angaaende en bort rømt Delinqvent 
Niels Dalberg, øster fra Norge. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kilde: Senjen og Tromsø Sorenskriveri Justitsprotokol No. 1,      

1764-1770, side 122 b - 123 b. 
 
 
_________________________________________________________________ 
 
Tingbøker for Lenvik år 1723-1800, bd. 2.  side 58 



-59- 
_________________________________________________________________ 
 
Anno 1767 dend 16de octobr., holdet almindelig Høste og Sage Ting 
paa gaarden Wang for almuen af Giisunds Tinglav. Retten betient 
af mig Sorenskriver Thomæsøn i overværelse af Fogden VelEdle Jør-
gen Wang, samt efterskrevne Eedsoerne laugrettes mænd: Friderik 
Amundsen, Sand, Jakob Andersen, Jernslet, Anders Nielsen, Mols-
nes, Christen Mogens., Strømmen, Lars Olsen, ibd., Ole Joensen, 
Rogsfiord, Thomes Amundsen, Naveren, og Peder Tostens., Strømmen.  
 
 
Efter at Tinget var sat, blev Tinglyst de Forordninger som her-
nest efter er anteignet og axtraheret. 
 
 
Jens Eriksen lod Tinglyse sin Bygsel Seddel paa 2 Punds landskyld 
i Kongens Jord Scharsvog, som Hans Hendriksens Enke er fra død. 
Lev. til Tugth. 8 sk. 
 
Hendrik Faber lod Tinglyse sin Bygsel Seddel paa 2 1/2 Punds 
landskyld i gaarden Hemmingsjord, som hans Moder for ham har op-
ladt med de vilkor at hun skal nyde Foring til en Koe og 4 Smal-
er, samt Sædland til en vog byg og 1/2 vog Rug. Lev. til Tugth. 8 
sk. 
 
Ole Joensen lod Tinglyse sin Bygsel Seddel paa 1/2 vogs landskyld 
i gaarden Rogsfiorden, Trondenes Kirke og Præst Beneficeret. 
 
 
Fol. 139, den Sag som Isak Olsen, Løkhelle, har anlagt mod Ole 
Gregersen som skal være deels for Slagsmaal og deels for Skiels-
maal, da mødte begge Parterne for Retten og vare til ords om Sag-
en. 
 
De indstevnte vidner, Ole Olsen, Find Løkhelle, og Ole Olsen, 
Store Løchelle, mødte begge for Retten, deres vidner at aflegge i 
denne Sag, som Sagsøgeren begierede forhørt. Dernest blev Eeden 
af lov bogen oplæst for vidnerne, og formanede at vogte sig for 
falsk Eed, som de og lovede.  
 
Ole Olsen, Find Løkhelle, aflagde Eeden paa Sandhed at sige, hans 
udsigende var saaledes: det passerede i afvigte vinter i Mæfiord-
en, hvor Parterne var hen Reist til fiskerie, hvor òg vidnerne 
vare kommen i samme Ærinde, og samme dag de kom til Mæfiorden,   
passerede det der i en Roer Stue at Parterne komme sammen, da Is-
ak Olsen sagde disse ord: hvad mand som kand sige at jeg har kal-
det hans Segl en Soed-Næver i dag, hand skal have sagt det som en 
Løgner, dette tiltog Ole Gregersen sig som en Skase, og slutter 
vidnerne at der paa Reisen har været dem noget skenderie imellem, 
som de ei kand vide, men Isak Olsen hafde sagt disse ord som melt 
er, gik Ole Gregersen til Isak Ols. og tog i ham og holt ham, 
hafde haanden færdig som at ville slaa, men slog ikke, men brugte 
adskillige ord til Isak Olsen, hvor iblant vidnet mindes at hand 
kaldte Isak en Ertz Kieltring og Prakker og du har tryglet det du 
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skulle have. Videre mindes ei vidnet.  
 
Det andet vidne, Ole Olsen, Store Løkhelle, soer med Eed og op-
ragte fingre paa Sandhed at sige, hans forklaring var i alle 
maader ligesom første vidne, hafde saa ei videre at sige. 
 
Endelig bleve Parterne forligt, og Ole Gregersen betalte Sagens 
omkostninger med 1 1/2 Rdr. 4 mrk. 
 
 
De Laugrettesmænd som ere opnævnede at betiene Retten 1768 i det-
te Tinglav, ere følgende: Hendrik Faber, Hemmingsjord, Niels Gre-
gersen, Medskier, Anders Olsen, Teinskiær, Thomes Mathiasen, Kra-
gnes, Lars Larsen, Grønjord, Gregers Andersen, Medskiær, Arne Ol-
sen, Bokskind, og Niels Olsen, ibd. 
 
 
Da ingen efter opraab hafde videre ved Retten at bestille, blev 
dette Ting opsagt. 
 
 
De Forordninger med videre som blev Publiceret paa dette Ting,      

saavelsom paa de andre Høste tinge i Senjen, ere følgende: 
 
1. Nærmere Anordning angaaende den Extra Skat paa landet i 

Norge. Datteret 3die Juli 1767. 
2. Forordning hvorefter brendevins brænden igien tillades at      

maaskee udi Kiøbstæderne i Norge, og at for saavit det giorte     
Forbud af 8de Marti 1757 vorder ophævet. Datt. 12te Mai 1767. 

3. dito, angaaende det i Loven for lejermaal anordnede Aaben 
bare Skriftemaal herefter at skal være ophævet. Datt. 8de  
Juni 1767. 

 
Proclame fra Hr. Stift befalingsmand Hagerup, datt. Torget den 26 
Juni 1767, angaaende om nogen har noget at fordre hos ham, da at 
anmelde sig derom førend hand Reiser fra Amtet. 
 
Velbemte. Hr. Hagerups Skrivelse til Fogden, angaaende tvende for 
Tyverie fra Sverrig bortrømte personer Thore Søderman eller Sød-
erberg og Borie Thuilin, ifald de her findes da at arresteres.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Kilde: Senjen og Tromsø Sorenskriveri Justitsprotokol No. 1,  
       1764-1770, side 150 b - 151 b. 
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Anno 1768 den 16de Juni, holdet Almindelig Sommer- og leedings 
bergs Ting paa gaarden Wang med Almuen af Giisunds Tinglav. Rett-
en betient af mig Sorenskriver Thomæsøn, i overværelse af Fogden 
VelEdle Jørgen Wang, samt efterskrevne Eedsoerne Laugrettesmænd: 
Johannes Sørens., Vasjord, Ole Gregersen, Røssevog, Isak Did-
riks., ibd., Thomes Mathiasen, Kragnes, Povel Abrahamsen, Husa, 
Anders Olsen, Teinskier, Bastian Ols., Øyfiorden, og Ole Abraham-
sen, Husa. 
 
 
Efter Tinget var sat, blev kundgiort de Kongel. Forordninger som 
ere anteignede fol. 159 og 160, saavit som ei er Tinglyst i Sen-
jen paa afvigte aars Høstetinge. 
 
 
Nok Tinglyst følgende af Hr. Fabritius til Lendvigen udgivne Byg-
selbreve paa Trondenes Beneficerede Jorder efter Fuldmagt, neml:  
 
Til Anders Olsen paa et halv Punds Leje i gaarden Teinskier. Lev. 
til Tugth. 4 sk. 
 
Til Johannes Sørensen paa 1 punds landskyld i Wasjord som Niels 
Bendixsen for hannem har opladt. Lev. til Tugth. 8 sk. 
 
Til Styrker Tronsen paa 1 punds landskyld i Findsnes, som Chri-
stopher Christophersen for hannem har opladt. Lev. til Tugth. 4 
sk. 
 
Nok lod Christen Olsen Tinglyse sin Bygsel Seddel paa 18 mrks. 
Leje i gaarden Sultenvigen som hans Fader Ole Olsen for hannem 
har opladt. Lev. til Tugth. 8 sk. 
 
Peder Thomesen lod læse sin Bygselseddel paa den Jord Hannes, 
skyldende 2 pd., som er opgivet af Enken Helene Rasmusdatter. 
Lev. til Tugth. 8 sk. 
 
 
Dernest blev leedingen lignet paa Almuen og Skatte oppebørselen 
forrettet. 
 
 
Den 17de dito igien Retten Continuerit for at afhandle hvad vide-
re ved Retten forefalder. 
 
 
Tiende berettiget i Tranøe Sogen, VelEdle Fogden Wang og Hr. Ell-
ing Rosted, hafde til dette Ting indstevnt Jakob Vinter den yngre 
og Hendrik Hendriksen, begge boende paa gaarden Nord Strømmen, 
formedelst Tiende-Svig afvigte aar 1767, hvorom den i Rette frem-
lagde skriftlige Stevning videre formelder, som blev oplæst og 
acten tilføres. 
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Stevningsmændene, lensmanden Hans Mikkelsen og Edis Ediasen, 
Skougen, hiemlede med Eed at den oplæste Stevning er lovlig for-
kyndt. Paa de indstevntes veigne mødte ingen at Svare til Sagen. 
Blev saa teignet paa Stevningen Laugdag for de udeblivende at 
møede og Svare for sig. 
 
 
Paa Justitiens veigne hafde Fogden ladet indstevne Bereth Mads-
dr., Hemmingsjord, samt hendes mand Rasmus Faber, at svare for 
hende, angaaende hun skal leve i et u forlignelig levnet med sin 
Naboe, og bruger saa megen ondskab med banden og skienden, som 
dem fremlagde skriftlige Stevning videre melder, som blev læst og 
acten tilføres. Lensmanden Hans Mikkelsen og Ole Joens., Finds-
nes, hiemlede med Eed at Stevningen er lovlig forkyndt. 
 
Paa den indstevntes veigne mødte ei nogen at svare til Sagen, 
blev saa teignet paa Stevningen Laugdag for den udeblivende.  
For de Stevningen ommelte vidner, Karen Erichsdatter, Giertrud  
Anna Hansdr., Lars Christophersen, Christopher Larsen og Enken 
Berthe Sørensdatter, alle af gaarden Hemmingsjord, hiemlede 
Mændene og under Eed at den oplæste Stevning er dennem forkyndt. 
Til neste Ting bleve de forelagt at møede under Falsmaal, som 
blev teignet paa Stevningen og Fogden tilbage leveret. 
 
 
Tvende Mænd, Peder Larsen i Strømmen og Jan Pettersen, hafde Sag 
mod hver andre formedelst de have været i nogen Slagsmaal med 
hver andre, endelig bleve de forligte med hverandre og lovede 
herefter at forliges som gode Naboer, dog blev dem paalagt en 
Mulct til de fattige i Lendvigs Sogen, neml. Peder Larsen 2 rd. 
og Jan Pettersen 1 rd., som de lovede at levere til Præsten i 
Lendvigen, samt lovede som melt er, at leve fredelig med hver-
andre.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kilde: Senjen og Tromsø Sorenskriveri Justitsprotokol No. 1, 
       1764-1770, side 176 b - 178 a. 
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Kongelige Forordninger og andre breve: 
 
1.  nærmere Anordning angaaende den Extra Skatt paa Landet i 

Norge. Datt. 3die Juli 1767.  
2.  Brand-Forsikrings anordning i særdeleshed for Kiøbstederne 

i Norge. Datt. 18. Aug. 1767. 
3. Forordning hvorved den, Officererne ved National Militien i  

Norge under 28de Marti 1746, forundte saa kaldede Dovnings  
frihed og Fri Skyds aldeles ophæves. Datt. 26de Octobr. 
1767. 

4. Placat anlangende hvorledes med Stervboes Midlers indcas- 
sering skal forholdes. Datt. 30te Oct. 1767. 

5.  Dito, at ingen slags Lotterier, eller saakaldede Lykke-
Spil, maa i Danmark og Norge indrettes og bruges. Datt. 4de 
Decembr. 1767. 

6te. Forrige Amtmand Hagerups ordre til Fogden, datt. 20de Juni  
1767, angaaende omkostningers Ligning paa Almuen i Tromsen 
og Senjen, for tvende Delinqventere i Helgelands Fogderie, 
Tyven Christen Olsen, Bemnesset, og Kirsten Jakobsdr., 
Fugelstad,  som har fød i Dølsmaal; deres omkostninger er i 
alt 249 rdl. 3 mrk. 10 sk., saa at paa Senjen og Tromsen er 
lignet 48 rdl. 10 sk., som kand blive omtrent 4 sk. pr. 
mand. 

7.  Sorenskriver Thomesens Proclame angaaende Stiftets slutning       
efter afgangne Madame Sophia Amalia Tønder, til vedkomm-
endes efterretning at møde paa Arvetomten til den 26de Juli 
dette aar. 

 
Nok blev kundgiort de tvende Forordningers indhold som afv. høst 
ere tinglyste i Senjen, og ei afv. aar her blev kundgiort paa 
dette Tinge, siden de ei saa tilig indløb med Posten, neml.: 
 
Forordningen hvorefter Brendevins brenden igien tillades i Kiøb-
stederne i Norge, og at for saavit det giorte Forbud af 8de Marti 
1757 vorder ophævet. Datteret 12te Mai 1767. 
 
Dito angaaende det i Loven for Leiermaal anordnede aabenbare 
Skriftemaal herefter at skal ophævet. Datt. 8de Juni 1767. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kilde: Senjen og Tromsø Sorenskriveri Justitsprotokol No. 1, 

1764-1770, side 159 b - 160 a. 
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Anno 1768 den 18de Novembr. haldet Almindelig Høsteting paa gaar-
den Wang for Almuen af Giisunds Tinglav. Retten betient af Soren-
skriver Thomæsøn, i overværelse af Fogden VelEdle Jørgen Wang, 
samt efterskrevne Eedsoerne Laugrettesmænd: Johannes Sørensen, 
Vasjord, Hendrik Faber, Hemmingsjord, Arne Olsen, Bokskind, Thom-
es Mathiasen, Kragnes, Ole Ediasen, Giiøen, Jørgen Guldbrandsen, 
Skognes, Niels Olsen, Bokskind, og Hans Mikkelsen, Rogsfiorden. 
 
 
Efter at Tinget var sat, blev Tinglyst de Kongel. Forordninger 
med videre som ere anteignede Fol. 190. 
 
 
Jørgen Hendriksen lod Tinglyse sin bygsel Seddel paa 2 punds 
landskyld i Kongens Jord Aarnes. Lev. til Tugth. 8 sk. 
 
Sr. Andreas Kiergaard lod Tinglyse sin Bygsel Seddel paa gaarden 
Giibostad, skyldende 1 1/2 vogs landskyld, saavelsom paa 1/2 vogs 
landskyld i Laxelven kaldet Løchelle, som opsidderne paa Giibo-
stad før har brugt, tilsammen 2 voger landskyld. Er af Trondenes 
Kirke og Præste Mensal gods. Lev. til Tugth. 8 sk. 
 
 
Pag. 177, Sagen anlagt af Fogden og Hr. Rosted Contra Jakob Vint-
er og Hendrik Hendriksen, angaaende Tiendesvig, da Erklærede Sag-
søgerne at være forligt med de paagieldende. 
 
 
Fol. 177, Sagen Contra de indstevnte paa gaarden Hemmingsjord 
formedelst uforligelse, da mødte disse grander nu for Retten og 
vare til ords om deres sammen hav, befandtes at deres hidtil vær-
ende ueenighed er Reist sig af det de begge vare misfornøyde om 
deres Jord- og Huusbytte; blev saa afgiort denne sinde med at faa 
Rettens Middel overværende for at deele dem Rett imellem i hen-
seende til deres Jordbytte, samt Huusene at deele imellem dem; 
for Retten bleve de ellers forligte med hverandre, og lovede 
efter denne tid at leve et fredeligt Naboskab med hinanden, og 
tilgive hinanden hvad som imellem dem har været til ueenighed. 
 
 
Angaaende den Anders Aslaksen som foran er ommelt, da blev inden 
Retten af Fogden efterspurt om nogen af Almuen kand give nogen 
oplysning om ham, thi forklarede nu Laugrettesmand Johannes Sør-
ensen, at hand, neml. Anders Aslaksen, afvigte aars Sommer foer 
Søer efter, hafde en Person med sig, saa de Reiste Selv anden, 
var paa land hos en huusmand Navnl. Gunder Olsen som boer paa 
Kløvholtet; hvilket var en Torsdag før Olai tid, nylig før, men 
neste Mandag derefter kom hand tilbage og Reiste nord efter, var 
da allene paa en baad, men var ei paa land i bemte. Kløvholtet. 
 
Christopher Larsen, Hemmingsjord, forklarede for Retten, at denne 
Anders Aslaksen var der paa gaarden Hemmingsjord, men erindrer ei 
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hvad dag det var afv. aars Sommer, men mener det var en Mandag, 
kom Sønden fra allene paa en liden baad som Christopher siger at 
skulle være staalen paa Wardøehuus, hand fortsatte sin Reise nord 
efter, var overmaade drukken da hand kom der til Hemmingsjord, 
falt over i Fiæren, da hand var kommen til land. Christopher gik 
til ham og hialp ham op, og i det samme saae Christopher hand 
hafde en Kiste i sin baad, hvorpaa laaget stod aaben. Derudi saae 
Christopher staaende en pung med Penge, sluttende at være til 50 
a 60 rd., betalede og til bemte. Christopher Larsen 2 1/2 Rdr. 
som Anders Aslaksen var ham skyldig.  
 
Iblant det de talede sammen, siger Christopher at hand sagde til 
Anders Aslaks.: Det maa aldrig være ret fat med dig Anders; Der-
paa svarede: Christopher, du maa ikke være mig Tung. Derefter 
lagde hand sig ned at udsove sin Ruus. Reiste saa nord efter, og 
veed ei videre at sige om ham. 
 
Hendrik Fabers Hustru som boer paa samme gaard, var òg tilstæde, 
og berettede at hun samme tid saa denne Person paa Hemmingsjord, 
og at hand hafde hos sig tvende punge med Penge, men kand ei sige 
hvormange der kunde være. Saae òg hos ham 2 par ganske ny Støvle, 
og 1 par sorte Strømpen, samt noget andet af smaa Sager som de ei 
saa nøye gave agt efter. Nok saae de hos ham et par sorte Sem-
skinds boxer, hvilke hand tillige med de sorte strømper hafde 
kastet efter sig i Fiæren og laa der efter ham efter hand var 
borte, og ingen agtet om at tage det op.  
 
Videre vidste ingen at forklare om denne Anders Aslaksen. 
 
 
Til Laugrettesmænd for tilkommende aar 1769 at betiene Retten i 
dette Tinglav ere følgende opnævnede: Jesper Olsen, Troldvigen, 
Friderik Siursen, ibd., Størker Tronsen, Findsnes, Ole Joens., 
ibd., Friderik Jørgens., Find fiord, Isak Ediasen, ibd., Ole 
Hendriks., Ødejord, og Christen Joens., ibd. 
 
 
Da ingen efter opraab hafde videre ved Retten at bestille; blev 
dette Ting opsagt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kilde: Senjen og Tromsø Sorenskriveri Justitsprotokol No. 1,  
       1764-1770, side 202 a - 203 a. 
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De Forordninger med videre som i dag ere Tinglyste, ere følgende: 
 
1.  Forordning angaaende Extra Paabud af Geistlige og Værdslige  

Betientes Gage og anden Embeds Indkomst, saa og af Pension 
og Benaadinger udi Norge, for To Aar. Datteret 14de Mai 
1768. 

2.  Dito, anlangende Arvinger i Stervoer udi Danmark og Norge at  
maa forundes det saakaldede Beneficium Inventarii. Datt. 8de      
Ap. 1768. 

3.  Dito, anlangende General Landets Oeconomie- og Commerce Col- 
legii foreening med det Vestindiske og Guineiske Rente- samt  
General Told Kammer, under det Navn af General Told Kammer 
og Commerce Collegium. Datt. 15de Feb. 1768. 

 
Kongel. Rescript til Statholder Benzon i Norge. Datt. 19. Feb. 
1768, Ang. at de Sager som appelleres fra hiemtingene til Forst-
Amtet efter Forordning af 26. Feb. 1744, forundes længere Appel-
lations tid end efter samme Forordnings 2den Art. og saaledes 
forlænget, at Hiemtings Dommene skal inden 4re Maaneder om det er 
Synden Fields, og 6 Maaneder om det er Norden fields, efter at de 
ere aflagde, for General Forst-Amtet indstevnes. 
 
Gienpart af General Told Cammer og Commerce Collegii Skrivelse 
til Amtmanden over Nordlandene, Hr. Justitz Raad Holm, datt. 12te 
Marti 1768, angaaende at smaa handlere foruden de 2de Handelskats 
betaling, skal end og Svare Consumption og Folkeskatt efter For-
ordningen af 22de Dec. 1761, den 1te Postes 5 (?). 
 
Amtmandens Skrivelse til Fogden, af dato 30te Juli 1768, angaa-
ende lysning efter en fra Salten bortrømt Tyv Delinqvent Aanet 
Andersen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kilde: Senjen og Tromsø Sorenskriveri Justitsprotokol No. 1, 
       1764-1770, side 190 a. 
 
_________________________________________________________________ 
 
Tingbøker for Lenvik år 1723-1800, bd. 2.  side 66 



-67- 
_________________________________________________________________ 
 
Anno 1769 den 15de Juni, blev holdet almindelig Sommer og leed-
ingsbergs Ting paa Gaarden Wang med Almuen af Giisunds Tinglav; 
Retten betient af Sorenskriver Thomesen i overværelse af Fogden 
VelEdle Jørgen Wang samt efterskrevne Eedsoerne laugrettesmænd: 
Edis Edisen, Skougen, Just Justsen, Lysnes, Hans Hansen, Strømm-
en, Mikkel Olsen, Vigen, Anders Olsen, Sultenvigen, Ole Nielsen, 
Molsnes, Thomas Mathiasen, Kragenes, og Guldbrand Taralsen, Grøn-
jord. 
 
 
Thi blev da Tinglyst og kundgiort de Kongelige Forordninger som 
ere anteignede paa fol. 203 og 204. Dernest leedingen lignet, og 
Skatte oppebørselen forrettet. 
 
Fogden fremsatte til laugrettet og Almuen samme Spørsmaale, som 
forindført paa Rotsund Ting, hvorpaa falt samme Svar som paa 
dette Ting er indført, hvorom Fogden begierede Tingsvidne. 
 
Den 16de dito Retten Continueret. 
 
Ole Nielsen lod Tinglyse sin bygselseddel paa 6 mrks. Leje i 
gaarden Navaren, som Ole Larsens Enke for hannem har oplat. Leve-
ret til Tugthuuset 8 sk. 
 
 
Abraham Lochert i Qvitnes hafde ladet indstevne Peder Olsen, 
Skougen, at svare ham til 30 rd. som bemte. Peder Ols. har laant 
hos Lochert i Bergen for nogen tid siden; Lensmanden Hans Mikkel-
sen hiemlede lovlig Stevnemaal tilligemed Thomes Mathiasen, Krag-
nes, og da den indstevnte ei mødte, bliver udsted laugdag i Sagen 
til neste Ting. 
 
 
Lars Larsen, Strømmen, indstevnt for hand paa en Søndag har været 
paa Søen og stukket Flyndre. Lensmanden Hans Mikkelsen hiemlede 
at hand tilligemed Thomes Mathiasen, Kragnes, har lovlig Stevnt 
ham for denne Sag, men hand mødte ikke. Lars Olsen, Strømmen, og 
Christen Mogens., ibd., mødte for Retten og vidnede at de begge 
have seet at bemte. Lars Larsen var paa Søen en Søndags efter-
middag og stak Flyndre, som skeede strax efter Christi Himmel 
farts dag i denne afv. Vaar. 
 
Thi blev herom kiendt, at bemte. Lars Larsen bør efter Loven be-
tale for Sabats overtrædelse 1 rd., samt at betale Stevnepenge 1 
mrk. 8 sk. 
 
Da ingen efter opraab hafde videre ved Retten at bestille, blev 
dette Ting opsagt. 
 
Kilde: Senjen og Tromsø Sorenskriveri Justitsprotokol No. 1, 
       1764-1770, side 231 b - 232 a. 
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De Forordninger med videre som paa dette saavelsom de andre Tinge         

i Tromsen og Senjen er publicerede, ere følgende: 
 

 
1. Forordning angaaende udpantninger og executioner for efter-       

staaende Kongelige Skatter paa Landet udi Norge, herefter  
bliver at forholde. Datteret 31te Janu. 1769. 

2. Dito anlangende Arvinger i Sterv boer i Danmark og Norge at       
maa forundes det saa kaldede Beneficium Inventari. Datt. 8de      
Aprili 1768. 

3. Dito angaaende extra Paabud af Geistlige og Værdslige Betien-
tes Gage og anden Embeds Indkomst, saa og af Pensioner og be-    
naadninger udi Norge for To Aar. Datt. 14de Mai 1768. 

4. Dito angaaende General Landets Oeconomie- og Commerce Colle-
gii Foreening med det Vestindiske og Guineiske Rente samt  
General Told Cammer under Navn af General Told Cammer og  
Commerce-Collegium. Datt. 15de Februari 1768. 

5. Placat anlangende hvorledes med Arv, som nogen der gaa i 
Slaverie, maatte tilfalde, skal forholdes. Datteret 15de  
Janu. 1768. 

6. Anordning angaaende Tingenes holdelse udi Guldals og Ørche- 
dals Fogderier udi Trondhiems Stift. Datt. 3die Feb. 1769. 

7. Kongelig Befaling til Amtmanden over Nordland, datt. 20de Mai      
1768, i anledning af min Sorenskriver Thomesens andragende i  
Det Danske Cancellie, angaaende hvorledes herefter skal for- 
holdes med omstrippende Svenske Tigger-Lapper. 

8. Dito til Statholder Bentzon af dato under Amtmandens Vidi- 
mation den 19de Octobr. 1768, angaaende Førlovspenge af Arv 
ei at maa tages naar Arven er mindre end 10 rdl. 

9. Dito under Amtmandens Vidimation d. 19de Oct. 1768, om de 
ordinaire Laugtinge at maa betienes med 4re Laugrettesmænd,  
undtagen i Odels eller Aasteds og markeskiels forretninger at      
bruges 8te Laugrettesmænd. 

10. Dito til Amtmanden under Vidimation d. 6te Marti 1769, som 
angaar Desputers forekommelse imellem de Civile og Militaire      
Jurisdictioner naar Skifter skal forrettes efter afdøde, som,      
for de døde, enten kand have faaet deres afsked fra Militair      
Tieneste, eller saadanne ikke virkelige Militair Betienter,  
men som dog kand have staaet i nogen Tieneste ved den Mili- 
tair Etat. 

11. Dito under Amtmandens Vidimation d. 4de Nov. 1768, angaaende      
hvorledes herefter skal forholdes med gotgiørelse for Delin- 
qventeres Forplegning og underholdning i deres Arrest. 

12. Dito til Statholderen, under 19de Februari 1768, om indstev-
nings Termin til Forst Amtet udi de Sager som did Stevner. 

13. Cammer Collegii Skrivelse til Amtmanden, datt. 25de Feb. 
1769, angaaende gaarders aftag paa Matriculs Skyld, som have      
lidt skade af Field- eller Elvebrud. 

14. Dito til Amtmanden, Communicerende En Kongel. Resolution af 
dato 29de Juli 1768, angaaende Kletbroens og andre stæders  
vedligeholdelse i Strinds Fogderie, hvortil svares Aarlig af      
Fosens Fogderie 20 rdl., foruden bøeder som forbrydes Norden  
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     Fields for modtvillighed og forsømmelse ved Vei-Arbeidet,  

samt godvillig gave til Veiens istandsettelse, som oppebæres  
til den Norden-Fieldske Vei-Casse, saavelsom òg hvad Kongens  
Fiscum der tilkommer for ulovlig Skoughugst og utilladt bord-    
skiærsel, som òg Arbitrair samt Vold bøeder, som falde paa  
det gods hvor Sigt og Sage faldet er Kongen forbeholden, dog      
for det første paa de tvende aar at reigne fra indeværende  
aars begyndelse, udi hvilke General Veimesteren til forsøg er      
beskikket, men om det ved denne anstalt fremdeles forbliver,  
da end videre udi der paa følgende 8te aar, hvorhos Kongen og      
fremdeles som hidintil, vil have Sig Reserveret disse bøeders      
Moderation eller eftergivelse, efter omstendighed. 

15. Kongelig Rescript til Statholderen, af 21de Oct. 1768, angaa-
ende forhold med en Enroulleret Soldats Corporlig Straf. 

16. Ordre fra Cancelliet, angaaende at de Engelske Astronomi som 
med et Skib ere afsendte til Nord Cap, for at Observere Wene-
ris gang igiennem Soelen dette Aar, skal af alle bevises ald      
muelig tieneste efter deres forlangende, hvor de paa denne  
Reise her i Kongens Lande maatte Arivere. 

17. Dito fra General Told Cammer og Commerce Collegium, datt. 
12te Marti 1768, angaaende det smaa handlere som bruge borg- 
erlig Næring, skal svare Consumption. 

18. Kongel. Rescript til Stift Amtmanden og Biskoppen i Trond-
hiem, betreffende forhold med Corporlig Straf isteden for  
det, for Leiermaal i Lovens befalede aaben bare skriftemaal.      
Datt. 29de Octobr. 1768. 

19. Amtmandens Skrivelse til Fogden, af dato 2den Marti 1769, be-
treffende forhold med Rogns Saltning og behandling. 

20. Dito af 6te Marti 1769, angaaende lysning efter en af Sværrig 
bortrømt Morder ved Navn Oluf Andersen, Sohlberg. Samt lys- 
ning efter en af Findmarken undkommen og forhen did dømt  
Delinqvent, Navnlig Hans Ruts. 

21. Dito af 30te Juli 1768, angaaende lysning efter een fra Salt-
en bortrømt Delinqvent som er dømt for Tyverie, Navnl. Aanet      
Andersen Lap. 

22. Dito til Sorenskriver Thomesen, datt. 5te Janu. 1768, belang-    
ende at kundgiøre Almuen paa Tingene i Senjen og Tromsen, at 
det er Kongens Villie, det Senjen og Tromsen skal herefter  
være under Søe Marine-Enrollering, og at det Rygte er falsk  
som derom er udspreed, at det ikke af Hans Mayt. var befalet,      
det Enrouleringen skulle strækkede sig til disse Fogderie,  
samt at advare enhver at vogte sig for saadant falsk Rygtes  
udspredelse. 

23. Amtmanden HøyEdle og Velbyrdig Hr. Justitz Raad Holms goede 
foranstaltning, betreffende Mulct og dessen udpantning hos de      
som af modtvillighed negte eller forsømme den dennem tilsagde      
Skyds og Fordringskab. Datt. 3de Januari 1769. 

24. Dito, af dito dato 28de Decembr. 1768, betreffende Toskegarns      
og Liine fiskeriets brug, og hvorvit saadanne fiske Redskabe      
maa bruges. 
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Anno 1769, den 13de October møtte jeg Sorenskriver Thomessen paa 
gaarden Wang efter berammelse, for at holde udsettelses Ting udi 
en Sag angaaende Else Hendriksdatter, Hillesøen, til et nærmere 
forhør angaaende et bøygde Rygte at hun skal have være med barn 
og føed i dølsmaal; Ligesaa mødte òg paa Tingstedet Fogden Hr. 
Jørgen Wang, saavel som de paa seeneste holdte Sommerting paa  
Hillesøen betienende laugrettesmænd; men som ingen af Sagen ved-
kommende mødte, saa kunde intet udrettes, og ingen andre mødte 
som noget paa dette Ting hafde at udrette. 
 
 
Til Laugrettes mænd for tilkommende aar 1770 at betiene Retten 
for Hillesø Tinglav, ere følgende opnævnede: Lars Joensen, Skut-
vigen, Ole Jacobsen, Tiervigen, Jacob Jensen, ibid., Samson To- 
ersen, Nordby, Niels Larsen, ibid., Ole Ingebrigtsen, Mestervig, 
Jacob Olsen, ibid. og Ole Olsen, Siaavigøeren. 
 
 
Den 17de dito nestefter, holdet almindelig Høsteting paa gaarden 
Wang for Almuen af Giisunds Tinglav. Retten betient af Soren-
skriveren Thomæsøn i overværelse af Fogden VelEdle Jørgen Wang, 
samt efterskrevne Eedsoerne Laugrettesmænd, neml. Christen Joen-
sen, Øyjord, Isak Edisen, Findfiord, Ole Hendriksen, Øyjord, Hans 
Falk, Løkhelle, Jens Jensen, Løkhelle, Niels Olsen, Bokskind, 
Størker Toersen, Findsnes, og Frederik Siursen, Troldvigen. 
 
 
De Documenter som blev kundgiort inden Retten, følger anteignet 
paa Fol. 245 her nestefter. 
 
Ligesaa lod Joen Joens. Tinglyse sin bygselseddel paa 14 mrks. 
Leje i gaarden Grundreis, som er Sands Pastors Mensal gods, som 
hans broder Halvor Joensen for hannem har opladt med den Condi-
tion at holde broderen 1 Koe foer og 1 Vogs Sædland. Lev. til 
Tugth. 8 sk. 
 
Nok blev Tinglyst efterskrevne af Hr. Fabricius til Lendvigen paa 
Hr. Provsten Falsters veigne, udstedde bygselbreve paa efter-
skrevne Mensal Jorder til Trondenes Kald, neml.: 
 
Til Christen Edisen paa 1/2 Pund i gaarden Schougen, de 6 mrk. 
opgivet af hans Fader, og de andre 6 mrk. af Peder Olsen. Lev. 
til Tugth. 4 sk. 
 
Til Edis Ediasen paa 1/2 Punds leje i gaarden Schougen som hans 
Fader, den gamle Edis, for hannem har opgivet. Lev. til Tugth. 4 
sk. 
 
Til Erik Endresen paa 18 mrks. landskyld i gaarden Øyjord, som 
Enken Barbra Mogensdr. for ham har opgivet. Lev. til Tugth. 6 sk.  
 
Fol. 231, Abraham Lokkers Sag Contra Peder Olsen, Skougen, da  
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mødte nu Peder Olsen og vedstoed at ville betale til Lochert hvad 
hand er skyldig, og da ingen mødte paa Sagsøgerens veigne at tale 
paa Sagen, saa kunde intet videre giøres ved Sagen af Retten. 
 
 
Thomes Hansen, Furstrand, og Peder Hansen, Espenes, af Dyrøe 
Tinglav mødte for Retten og beviste med tvende Stevningsmænd, 
Daniel, Jernslet, og Lars Larsen, Strømmen, som begge mødte og 
hiemlede Stevnemaalet, at have til dette Ting lovlig indstevnt 
Gregers Joensen, Øyfiorden, Bastian Olsen, ibd., og Lars Siursen, 
ibd., formedelst de afvigte aar om Vaaren har optaget af Søen en 
gangvad som Sagsøgeren brugte til fiskerie i Øyfiorden, og ei 
haver faaet igien. 
 
 
De tvende første indstevnte mødte ikke. Dend sidste, neml. Lars 
Siursen, mødte, og svarede: at hand var allene med de andre at 
optage gangvaden, men siger at Bastian Olsen var hovedmanden der-
fore. Aarsagen til at de optog gangvaden af Søen, var denne: at 
de kom Reisende fra en Forenskab de hafde giort, og da de saae at 
gangvaden stod i Søen paa en Søndag, tog de den op af Søen som 
skeede paa samme Søndag da de fandt den. Siger nu at samme gang-
vad ligger i forvaring hos Gregers Joensen, Øyfiorden. 
 
Sagsøgeren beretter at vejret var saa hort om Løverdags efter 
middag at de ei kunde tage deres gangvad i land, hvorfore de 
maatte lade den staae Søndagen over. 
 
Der vare òg her tilstæde ved Retten Erik Joensen, Tømmervigen, og 
Ole Andersen, Furøen, som samme tid var der i Øyfiorden, og kand 
bevidne at vejret var hort som melt er, saa de ei kunde faae 
deres gangvad op af Søen. 
 
Sagsøgerens paastand var nu denne: at siden de saa ulovlig have 
optaget deres gangvad og beholt den hos sig, samt Spoleret den 
ved at skiere den i støkker, lod grundsloen blive i Søen som òg 
blev Reent borte, hvilket Lars Siursen tilstoed. Saa paastod de 
betaling for gangvaden som var ny, og kand ei være skadesløs 
under 5 rdr., samt paastoed Sagens omkostninger. 
 
Nok er Stevnt i denne Sag er Ole Abrahamsen og Povel Abrahamsen 
samt Siur Larsen i Øyfiorden, som og vare med at optage gangvad-
en, hvilke nu ikke mødte. Blev saa udsted Laugdag for de udebliv-
ende at møede til neste Ting. 
 
Den mødende Lars Siurs. undskylte sig at hand vel var paa baad 
med de andre da de kom Reisende og fandt gangvaden, men hand var 
ikke den som paafandt at tage den op, og kand de andre dertil 
svare som var hovedmand derfore. 
 
Velærværdig Hr. Rosted til Tranøen mødte og hafde indstevnt Mar-
grethe Guldbrandsdatter, Grundreis, formedelst nogle u-anstendige 
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ord hun skal have ladet falde om ham og hans huus. 
 
Hendes Mand Ole Rasmusen mødte og tilstoed Stevnemaalet paa sin 
Hustrues veigne. Vidne i denne Sag ere Søren Hemmingsen, Kløven, 
og hans Hustru Margrethe Olsdatter, hvilke vare stevnt til vidne 
af Peder Larsen, Strømmen, og Niels Olsen, Bokskind, som begge 
hiemlede Stevnemaalet. Thi blev vidnerne forelagt at møede til 
neste Ting under deres Falsmaal. 
 
 
Andreas Kiergaard paa Giibostad hafde ladet indstevne Jesper Ols-
en, Troldvigen, for overfald med Skieldsord med videre. 
 
Sagsøgeren mødte og begierede Sagen i Rette. Den indstevnte mødte 
ikke efter opraab. Stevne vidnerne ere Peder Larsen, Strømmen, og 
Niels Olsen, Bokskind, som forklarede at de vare i Troldvigen 
hvor Jesper Olsen boer, og paa Sagsøgerens veigne giorde allene 
et Spørsmaal om Jesper ville forlige sig med Sagsøgeren eller ta-
ge imod Stevning, men da var ikke Jesper selv hiemme, og derfore 
ingen svar kunde erholde. 
 
Er saa ikke videre eller anderledes Stevnt, og altsaa ikke kand 
giøres videre ved Sagen førend Sagsøgeren lader lovlig Stevne den 
paagieldende. 
 
 
Sr. Peder Tønder mødte for Retten paa sin egne og hans Søns An-
dreas Tønders veigne, og beklagede sig at skulle være kommen i et 
vanrøgte at enten hand eller hans Søn skulle have for falsket Re-
igninger for hans befragtere som de faar fra Bergen med ham; og 
derfore inden Retten tilspurde Laugrettet og denne Almue som vare 
her nærværende, om nogen er vedderfaret saadant eller kand sige 
at nogens Reigninger ere bleven for falskede eller forandrede 
enten af ham eller hans Søn, som undertiden fører Jægten for sin 
Fader? Hvortil baade Laugrettet og ald almuen svarede: at de ald-
rig have fornemmet til saadant, eller kand paasige dem saadant. 
Herom begierede Tønder Tingsvidne. 
 
Siden Tingsvidnet ei kand faaes færdig i dag, siden er Reise dag 
i morgen, saa befuldmægtiger Laugrettet at Sorenskriveren under-
skriver og forseigler tillige paa deres veigne. 
 
 
Fol. 230, angaaende Else Margrethe Hendriksdr., da siden hun nu 
opholder sig her i Tinglavet, var hun bragt for Retten for nærme-
re at examineres om Sagen. Hendes bekiendelse var nu denne: at 
hun har været med Foster, har aborteret af en Alteration da ilden 
var løs paa gaarden hos hendes Fader Hendrik Jensen, Hillesøen, 
hvor hun den tid var, og saaledes har hun fød utidig og var ikke 
fult halvgaaen med fosteret, saa hun paa tilspørsel aldeles negt-
er at have fød levende barn. 
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Videre svaret paa tilspørsel, at da hun aborterede, var ingen 
overværende end en hendes liden Syster af omtrent 10 aars Alder, 
og at Fosteret blev henbaaren i Kirken af hende selv og lagt i  
beenhuset indsvøbt i dug. 
 
Den hun udlegger for hendes besvangrelse, er Ingebrigt Jensen, 
Katfiorden, som òg var tilstede for Retten og ikke negtede at 
hand jo hafde haft løsagtig omgiengelse med hende. 
 
Nok spurt hende hvad tid det var hun qvitterede sit Foster? Svar-
ede, strax før Kyndelsmesse som nu tilkommende Kyndelsmesse bliv-
er 2 aar siden. 
 
Da drængen hafde sammenleje med hende, var paa hendes Faders 
hiemsted, hvor hand var paa fiskerie og laa der til ud Roer. 
 
Fogden paa Sagsøgeren Sr. Hysings veigne, som nu til dette Ting 
ei kunde møde, begierede Sagen standset, for da til neste Ting at 
lade ham selv observere hvad videre hand vil giøre ved Sagen. 
Bemte. Else blev òg erindret om til neste Ting at lade hendes 
Fader Hendrik Jens. møede og svare for hende, og i mindste føre 
det beviisligt om den omtalte ildebrand, hvor af i mindste kand 
formoedes at hun farer med Sandhed at hun blev altereret, og des-
bedre for hende om hun kand føre vidne derpaa at hun fødde dødt 
Foster. 
 
 
Til Laugrettes mænd for tilkommende aar 1770 at betiene Retten i 
dette Tinglav, ere følgende opnævnede: Erik Endresen, Øyjord, 
Jens Ravn Kiergaard, Ole Gregersen, Læknes, Rasmus Faber, Hemm-
ingsjorden, Hendrik Faber, ibd., Joen Joens., Grund Reis, Niels 
Jens., ibd., og Ole Rasmusen, ibd. 
 
Da ingen hafde videre ved Retten at bestille, blev dette Ting op-
sagt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kilde: Senjen og Tromsø Sorenskriveri Justitsprotokol No. 1, 
       1764-1770, side 242 b - 244 b. 
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De Documenter som bleve Tinglyste paa forestaaende, saavelsom de         

øvrige Høstetinge i Senjen dette aar, ere følgende: 
 
 

 
Amtmandens Resolution, datteret 4de Juli 1769, teignet paa en Me-
morial til Amtmanden, angaaende Jægte brugs holdelse, at derom af 
Skipperen og Almuen skal Contraheres, saa òg at Almuen ei ere     
pligtige at bekoste nogen ny Jægtes hiemførsel til Skipperen, alt 
paa grund af Articlerne for Jægtebrug. 
 
Amtmandens brev til mig, Sorenskriver Thomesen, datt. 5te Juli 
1769, angaaende forhold, naar nogen herefter vil tilbygsle sig 
Kongens Jorder, da jeg skal paa Amtmandens veigne have indseende 
at bygselen bliver leveret inden Tinge, og det som Loven fore-
skriver, hvorom man ved Tingenes slutning nærmere skal give Amt-
manden underretning. 
 
Dito fra Amtmanden, datt. 4. Juli 1769, angaaende at Sorenskriv-
eren skal kunde giøre dette paa Tingene, at det er Hans Kongelig 
Mayts. villie, det Søe-Enroulleringen skal have sted i Senjen og 
Tromsen, og at de Enroullerede skal nyde de friheder som et Kong-
elig Rescript, datt. 12te Nov. 1761, dennem forunder, hvor iblant 
er befrielse for aabenbare skriftemaal og bøeders betaling for 
første Lejermaal, samt og derunder at forstaaes bøederne for for-
tiilig sammenleje. Disse forbemte. tvende breve ere efter ordre 
Tinglyste. 
 
Nok gienpart at et Kongelig Rescript til Amtmanden, under 14de 
Juli indeværende Aar, betreffende at naar dødsfald skeer, hvor 
Sorenskriveren ei boer saa nær, skal Sterv boets vedkommende lade 
Lensmanden det vide, som da med 2de laugrettesmænd skal Registere 
og forvare boet, og sende Forretningen til Sorenskriveren, med 
videre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kilde: Senjen og Tromsø Sorenskriveri Justitsprotokol No. 1, 
       1764-1770, side 245 b - 246 a. 
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Anno 1770 den 22de Juni holdet almindelig Sommerting paa gaarden 
Wang for Giisunds Tinglav. Retten betient af Sorensk. Thomesen, 
men ingen af de paa neste ting opnævnte Laugrettesmænd mødte,    
undtagen Ole Rasmusen, Grund Reis. Saa var ingen i de udebliv-
endes sted at faae, siden ingen uden ganske faae af Almuen vare 
tilstede, undtagen Christian Anthonisen, Botten, Gregers Joens., 
Øyfiorden, og Ole Joens., Rogsfiorden, disse sade ved Retten som 
Vidner. 
 
 
Blev saa Tinglyst og kundgiort de Documenter som ere anteignede 
paa fol. 260. 
 
 
Ole Gregers. lod læse sin Bygselsedel paa gaarden Lechnes, skyld-
ende 1 1/2 vog, som Jakob Jakobs. før beboede, hvis Enke hand æg-
ter. Lev. til Tugth. 8 sk. 
 
Hans Larsen lod læse sin bygselsedel paa 12 mrks. landskyld i 
gaarden Teinskiær, som Faderen Ole Larsen for ham har opgivet, 
lev. til Tugth. 4 sk. 
 
 
Fol. 243, Thomes Hansen og Peder Hansen, Furstrands, Sag, da har 
de Sagsøgende sendt bud til Tinget at de ei kand møde formedelst 
Forfald, men begierede Sagen udsat til neste Høsteting, som blev 
givet tilkiende inden Retten til de Stevntes efterretning, hvoraf 
Gregers Joensen, Øyfiorden, var tilstede. 
 
 
Fol. 243, Hr. Rosteds Sag Contra Margrethe Guldbrandsdr., Grund-
reis, ingen mødte paa Sagsøgerens veigne, og ingen af de fore-
lagde Vidner mødte, beroer derfore paa Sagsøgeren selv at tage ny 
Foreleggelse, ifald hand vil tale videre paa Sagen.  
 
 
Blev kundgiort inden Retten at den beordrede besigtelse paa Lend-
vigs Kirke er berammet den 30te Juli nestkommende, til efterret-
ning for dem som noget ved Forretningen kand have at erindre. 
Ligesaa tilsagt Lensmanden at opnævne 6 laugrettesmænd til For-
retningen at møede. 
 
 
Da ingen efter opraab hafde flere Sager at lade indføre, blev 
dette Ting ophævet. 
 
 
 
Kilde: Senjen og Tromsø Sorenskriveri Justitsprotokol No. 1,  
       1764-1770, side 273 a - 273 b. 
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De Forordninger med videre som blev Publiceret inden Retten,   
hvilke Sal. Fogden Wang i hans svaghed har overleveret mig og     
hannem tilsendt, ere følgende: 
 
 
1. Forordning om Søe Enrouleringen i Norge. Datteret 1te Feb.  

1770. 
2. Amtmandens Foranstaltning angaaende Fiskeriets brug, datteret      

16de Februari 1770. 
3. Amtmandens Skrivelse til Fogden af dato 24. Ap. 1770, til- 
   kiendegivende hans Svar paa Søren Fabers ansøgning om at faa      

bygge en ny Jægt i Salten, men formedelst samme Skoves aftag-    
else, henviser at lade bygge i Tromsen, Findmarken eller and-
en steds. 

4. Amtmandens Ordre til Fogden og Sorenskriveren, datt. 2. Ap.  
1770, angaaende at see hemmet skadelig brendevins handel. 

5. Amtmandens ordre til Fogden, datt. 30te Ap. 1770, ang. at la-
de lyse efter tvende fra Sverrig bortrømte Personer, Navnl.      
Johan Ehrenstrøm og Andreas Berg. 

6. Amtmandens brev til Fogden, datteret 30te Ap. 1770, Communi-      
terende Rente Cammerets ordre angaaende afgift af smaa qværn-
er som bønderne bruge, men med qværne af betydenhed forholder 
efter Skatte-Forordningen. 

7. Amtmandens approbation paa Fogdens Repartition over Delin- 
qvent omkostninger, Neml. For Delinqvent Ole Olsen, under Øs- 
ten Angels Action paa Helgeland, at svares af Senjen og Trom- 
sen 7 rdl. 1 mrk. 2 sk., og for Delinqvent Peder Eriksen, un-
der Capitain Koldevins Action, at svares af Senjen og Tromsen 
19 rdl. 1 mrk. 14 sk., saa at paa hver Mand kommer 2 1/8 sk. 

8. Amtmandens Verificeret Copie af Rente Cammerets Skrivelse til      
Fogden Wang, angaaende at entholde sig fra at fordre Leier- 
maals bøeder hos de Enroulerede, for første Lejermaal. 

9. Amtmandens Skrivelse til mig, Sorensk. Thomesen, datt. 5te  
Juli 1769, angaaende indseende med Kongens Jorders bygsling. 

10. Dito, datt. 4de Juli 1769, angaaende det Senjen og Tromsen 
for bestandig skal være under Søe Enrouleringen. Disse tvende      
sidste der tilforn kundgiort paa Senjens Tinge. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kilde: Senjen og Tromsø Sorenskriveri Justitsprotokol No. 1,  
       1764-1770, side 160 b - 261 a. 
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Anno 1770 d. 30te Juli blev efter foregaaende berammelse og kund-
giørelse for alle vedkommende, foretaget en almindelig besigtelse 
over alle Kirkerne i Senjens og Tromsøe Fogderie, i følge Konge-
lig Allernaadigst ordre af 8de Decembr. 1769. Hvad tid denne For-
retning er berammet ved enhver Kirke, derom er i sær HøyEdle og 
Høyærværdige Hr. Biskop Friis Communiceret, som den der samme  
Forretning har Regieret at skee ved betienterne Foged og Soren-
skriver. 
 
Ligesaa bekiendt giort berammelserne for Provsterne og Sogne 
Præsterne, foruden det man offentlig inden Retterne over alt i 
Senjen og Tromsen paa nest afv. Sommertinge have kundgiort For-
retningens berammelse paa ethvert stæd, til efterretning for alle 
dem som noget derved kand have at andrage og erindre. 
 
Altsaa i dag den 30te July begyndt med denne Forretning ved Lend-
vigs Kirke efter bemte. Forret berammelse, nærværende ved Forret-
ningen Sorenskriver Thomæsøn med efterskrevne tilnævnte Eedsoerne 
Laugrettesmænd Hemming Andersen, Jernslett, Lars Andersen, Gii-
vigen, Anders Olsen, ibd., og Lars Larsen, Grønjord. Af vedkomm-
ende var overværende Provsten Hr. Hans Falster og stædets Pastor 
Hr. Fabritzius. 
 
Lendvigs Kirke, en liden træ-Kirke af Kors bygning, har Sacristi 
og Taarn, Tægel-tag, er uden Loft, er i god stand baade indvendig 
og udvendig, ved anseelig Reparation og forbedring, ved forrige 
saavelsom nu værende Præst og det af dens egen fattig indkomme 
uden sær tilskydelse af Almuen. Kirkens Meubler angaaende: da har 
den Alteer-Tavle, Prædikestoel, en anseelig Mæssing Lyse Krone, 
findes at være givet af afg. Fogden Tønder, 3de Alter-Stager, et 
Mæssing Døbe-Fad, Kalk og Disk og Ædske, af Sølv, hvilken sidste 
almuen haver foræret tilligemed en Rød Plydses Mæsse-Hagel samt 
Mæsse-Særk, desforuden findes Alter-Klæde og nok 1 blaa Adlaskes. 
Mæsse-Hagel, foræret af forrige Præst Hr. Irgens. Nok findes tve-
nde Klokker, en liden og en større, som almuen i forrige tider  
haver bekostet. 
 
Hvad Kirkens udkomme angaaer, da som Meenigheden er baade liden 
og fattig, saa er følgelig indkommen òg liden til Kirken, men 
efter fremviste Kirke bog, er af forrige Præst her paa Stædet 
Sal. Hr. Berg, kostet og forbedret paa Kirken af dens egen ind-
komme, hen mod 200 rd., foruden de aarlige visse udgifter, hvil-
ken Reparation skeed nyelig før hans død, og enda var i Kirke-
Cassen beholden efter Kirke Stoelens udvis 21 rd. 4 mrk. 6 sk., 
den tid nu værende Præst kom til Kaldet, nu seenere siden Hr. 
Fabritzius kom til Kaldet er Kirken atter forbedret med ny Lem, 
nyt Gulv og Gulv-aaser, samt Stoelene forbedret, Kirken malet 
udvendig, hvortil endeel af Almuen gav noget Tran. Paa den be-
tydeligste Reparation blev fremvist Qvitancer for saa meget har 
været at erholde, og har samme seenere Reparation kostet i alt 
efter Kirke stoelens udviis 65 rd. U agtet dette, er endnu i 
behold i Kirke Cassen til aarets slutning 1769 - 50 rd. 4 sk., 
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foruden hvad Kirken har tilgoede for dette aar.  
 
Da nu Kirken befindes i saa god stand som muelig er at vendte af 
een saa fattig indkomme, saa maa òg meldes: at intet er bekostet 
til Kirken, uden til nødvendighed. Ved eftersyn i Kirke-Stoelen 
befindes samme aarlig Revideret af Rette vedkommende Biskop og 
Provst. Hvad ellers Kirkens indkomme angaaer, da har den ikke 
videre, end den ringe Tiende som kand ydes af den fattig Almue, 
samt Tavle-Pengene. 
 
Hafde saa ikke vedkommende videre ved denne Forretning at er-
indre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kilde: Senjen og Tromsø Justitsprotokol No. 3, 1764-1770,  

   side 1 b - 3 a. 
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Anno 1770 den 11te octobr. holdet Almindelig Høsteting for Gii-
sunds Tinglav paa Wang. Retten betiente Sorenskriver Thomæsøn i 
overværelse af den Constitue. Foged Sr. Jacob Winstrup og efter-
skrevne Eedsoerne Laugrettesmænd: Jakob Gregusen, Læknes, Niels 
Jensen, Grund Reis, Arne Olsen, Boksind, Erik Hansen, Gottesjord, 
Erik Endresen, Øyjorden, Johannes Sørensen, Vasjord, Ole Rasmus-
en, Grundreis, og Christopher Olsen, Olderen. 
 
 
Efter at Tinget var satt blev kundgiort de Kongelige Forordninger 
og videre som paa neste Siide er Specificeret. 
 
 
Fol. 273 i forrige Tingbog Angaaende Thomes Hansen, Furstrand, og 
Peder Hansens Sag.  
 
Ingen af Sagsøgerne mødte eller nogen paa deres veigne, ellers 
mødte de indstevnte og svarede paa tilspørsel af Retten at de va-
re alle lige deelagtig udi at optage Citanternes Gangvad og da   
Citanterne ei mødte med deres paastand, saa kunde Retten intet  
videre giøre ved Sagen. 
 
 
Joen Hansen, Mols, ladet indstevne Niels Jensen, Rogsfiorden, for 
ulovlig beskyldning. 
 
Citanten mødte og begierede Sagen i Rette. Den indstevnte mødte 
ikke efter opraab. Lensmanden Hans Mikkelsen mødte og hiemlede 
lovlig Stevnemaal og Vidne i Sagen at anhøre. Vidnerne ere Hans 
Mikkelsen og Ole Olsen, Sultenvigen, som begge mødte og aflagde 
deres Eed paa Sandhed at sige. 
 
Hans Mikkelsens Forklaring var denne: at det Passerede afv. vint-
er nyelig før Kyndelmisse at Niels Jensen kom til Vidnet, og kom 
paa tale om tvende bokke som Ole Olsen, Sultenvigen, skulle have 
mist, da Niels Jensen Navngav Joen Hansen som dend der skulle ha-
ve Ord for at have taget bokkene, men efter tilspørsel Svarede 
Vidnet: at hand ikke hørte det Niels Jensen Virkelig beskylte Jo-
en Hansen for at have staalen bemte. bokke. Videre hafde vidnet 
ikke at forklare. 
 
Andet vidne, Ole Olsen, aflagde Eed, og var hans forklaring den- 
ne: at hand er den som bokkene mist haver og har funden dem afv. 
Vaar, op ædt, sluttelig af u-Dyr, og afv. Høst forrud bokkene    
blev funden, hafde hand klaget sig for Niels Jensen at hand hafde 
mist disse bokke, da hans ord falt saaleedes til Ole Olsen at den 
Person var vel ikke langt borte som bokke hafde taget. Ole Olsen 
Spurte ham da hvem hand meente: Niels Jensen Svarede: er Joen Ha-
nsen fri saa er vel alle andre fri. Videre hafde hand ikke at 
forklare. 
 
For den udeblivende Niels Jensen blev udstæd Laugdag fra Retten  
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til neste ting. 
 
 
Morten Kiil lod inden Retten Auctionere en Sexringsbaad med gl. 
Seigl, Vurderit for 5 rd., og hannem tillagt i Stervoet efter Ole 
Hansen, Findnes. Samme blev tilslagen Hans Frandsen, Findland, 
som Høystbydende for 6 rd. 2 mrk. 8 sk. 
 
 
Den Constitu. Foged som ved denne Auction var nærværende Anmeld-
te: at hand under 6te octo. sidstl. fra een Enke ved Navn Inger 
Pedersdr., Findnes, hvorudi hun begierer at denne baad eller om 
den blev solt, da hvad derfor blev buden maatte blive tagen i  
Seqvestro, og denne begiering var grundet paa at hun forhen den 
4de oct. hafde indgivet een skriftlig Reqvisition til Comparenten 
om at faae Execution hos Morten Kiil for efter een over ham ved 
afv. Sommer ting er holdet Dom, hvilken formedelst  Tingreiserne 
ikke denne tiid kunde skee.  
 
Altsaa paastod den Constitu. Foged og inden Retten paalagde kiøb-
eren Hans Frandsen strax at levere til Fogden :/de for baaden bu-
dne 6 rd. 2 mrk. 8 sk., eller i mangel deraf saae hand sig nød-
saget at tage baaden under Seqvestration og bevaring i følge for-
bemte. Reqvisition som med antagelig caution var forsynet, siden 
Morten Kiil efter nærværende omstændigheder er forbuden af Loven 
at afhænde noget af sine Ejendeele.  
 
De budne 6 rd. 2 mrk. 8 sk. blev inden Retten leverede af Hans 
Frands. og af den Constitu. modtaget af den aarsag at hand som 
Executor forbandt sig at levere dem igien i Morten Kiils Boe, 
naar de forlangte Executioner efter Domme bliver foretagne, da 
samme af ham, eller efterkommer skal blive udlagt til dem som 
samme Executioner haver forlanget. Imidlertid blev da inden Rett-
en lyst beslag paa bemte. 6 rd. 2 mrk. 8 sk., som den Constitu. 
Foged bliver ansvarlig for. 
 
 
De Kongelig Forordninger og andre breve som paa dette saavelsom      

paa de andre forestaaende Høstetinge i Senjen, læses og                  
kundgiøres, ere følgende: 

 
Forordning hvorved Officererne ved National Milicen i Norge lige-
som under 28de Marti 1746 har været bevilget, igien forundes den 
saa kaldede Dovnings(?) frihed og fri Skyds, og følgelig det der-
imod under 26de oct. 1767 giorde Forbud og denne sidst melte For-
ordning tilbagekaldes. Datt. 30te maj 1770. 
 
Dito angaaende fremdeles extra Paabud af Geistlige og Værdslige 
Betienteres Gage og anden Embeds Indkomst, samt af Pesioner og 
benaadinger udi Norge. Datt. 12te Juni 1770. 
 
Gienpart under Amtmandens Verification, af Kongel. Rescript under 
_________________________________________________________________ 
 
Tingbøker for Lenvik år 1723-1800, bd. 2.  side 80 



-81- 
_________________________________________________________________ 
 
dato 18de Maj 1770, til efterretlighed for Proprietairer og Bene-
ficiarii angaaende Jord-Bygsling. 
 
Amtmandens ordre til Fogden ang. 29 rd. 5 mrk. 14 1/2 sk. at be-
tales af Senjen og Tromsen for Delinq. omkostninger i Westeraal-
en.  
 
Dito om 19 rd. 1 mrk. 14 sk. af Senjen og Tromsen at betales for 
en Morder Delinq. paa Helgeland, Peder Eriks., Ytteren.  
 
Dito ang. 7 rd. 1 mrk. 2 sk. for Delinq. Ole Olsen, Gimlingen paa 
Helgeland. 
 
Disse Contingenter som Senjen og Tromsen svarer, sammen legges, 
og er da af Fogden lignet paa Almuen, saa at hver Jordmand og 
strandsidder betaler 4 sk. 
 
 
  De Fæstebreve som paa dette Ting ere tinglyste, ere følgende: 
 
Rasmus Faber, paa 1/2 vogs landskyld i gaarden Edøen, lev. til 
Tugth. 8 sk. 
 
Lars Christians. paa Et Punds leje i gaarden Botten, Kongens 
Jord, lev. til Tugth. 8 sk.  
 
Til Mathias Mathias. paa 12 mrk. i Strømnes, Trones Bennefic. 
gods, lev. til Tugth. 4 sk. 
 
 
   Af Hr. Michel Kildal paa hans Mensal Jorder udstæd følgende             
Fæstebreve:  
 
Til Mikkel Joens. paa 18 mrks. leje i gaarden Dybvogen. Lev. til 
Tugth. 8 sk. 
 
Til Ole Christophersen den unge, paa 1 Pd. 21 mrk. i gaarden Hem-
mings Jord. Lev. til Tugth. 8 sk. 
 
Til gamle Ole Christophersen paa 1 P. 21 mrk. i bemte. gaard Hem-
mings Jord med de vilkaar at hand aarlig skal forunde Enken Ber-
the Faber 1 Koe foer og 1 vog Sædelands Jord. Lev. til Tugth. 8 
sk. 
 
Til Madame Sal. Hr. Bergs den Jord Sletnes, skyldende 4 Punds 
leje, og da hun kom til Jorden uden goede huuse paa stedet, saa 
melder òg Fæste brevet at hun i fremtiden bliver kuns ansvarlig 
for en ringe bygning paa gaarden. Lev. til Tugth. 8 sk. 
 
 
De Poster som Fogden har opspurt paa Langesunds ting foran, til 
sit Regenskabs bilag, blev òg herom spurt, og paa ligemaade be-
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svaret som Tingsvidne nærmere udviser, ligesaa oplæst efter staa-
ende Restantz i dette Tinglav og samme attesteret. 
 
 
Til laugrettesmænd for tilkommende aar opnævnt følgende: Mikkel 
Joens., Furøen, Isak Olsen, Løkhelle, Ole Ols., Løkhelle, Hemming 
Christens., Skarsvog, Jens Eriksen, ibd., Ole Christophersen den 
yngre, Hemmingsjord, Mathias Mathias., Strømmen, og Niels Christ-
ensen, Teinskiær. 
 
 
Efter opraab hafde ingen flere Sager, blev saa Tinget ophævet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kilde: Senjen og Tromsø Justitsprotokol No. 3, 1770-1774, 
       side 23 a - 24 b. 
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Dend 25de Maj satt Tinget for Giisunds Tinglav. Retten betient af 
Sorenskriver Thomesen med efterskrevne Eedsoerne laugrettes mænd: 
Jørgen Guldbrandsen, Skognes, Jens Eriksen, Skarsvog, Guldbrand 
Taraldsen, Grønjord, Ole Joensen, Rogsfiord, Thomes Amundsen,    
Naveren, Lars Olsen, Strømmen, Mathias Mathiasen, Strømmen, og 
Ole Christophersen, Hemmingsjord. 
 
 
Blev saa forkyndt de Kongel. Forordninger som ere an førte paa 
Fol. 38. 
 
 
Fol. 23, Thomes Hansen og Peder Hansen mødte og ædskede Dom i 
Sagen, Contra Gregers Joensen, Øyfiord, og medhavende, samt paa-
stod Sagens omkostninger, med indførsels og Dom-Penge - 5 mrk. 12 
sk., samt udlagde Stevnings Penge, i alt 2 rd. Ligesaa paastod 
Mændene for tvende Reiser til Rette fremmede Ting i mindste 5 
rd., men Lod sig overtale at være fornøyede med 3 rd., er saa 
Sagens omkostninger i alt 5 rd. 5 mrk. 12 sk., hvorefter de var 
Dom begierende i Sagen.  
 
Af de indstevnte var nærværende Gregers Joensen, som blev til-
spurt hvad videre hand hafde at svare til Sagen? Svarede: og 
undskylte sig, at det ikke var med hans villie at Cit. Gangvad 
blev optagen og hafde saa ikke videre at sige.  
 
Da Parterne ei hafde videre i Sagen at sige, blev Dømt udi Sagen, 
som her efter indførte Dom formelder. 
 
 
Fol. 23, Joen Hansen, Mols, C. Niels Jensen, Rogsfiord.  
 
Parterne mødte begge for Retten, og Niels Jensen tilstod at have 
faaet Lavdags Forkyndelse. Joen Hansen mødte og ædskede Dom i Sa-
gen, samt dens omkostninger med indførsels og Stevnings Penge, i 
alt 1 rd. 3 mrk. Niels Joensen blev tilspurt hvad hand hafde til 
Sagen at sige? Svarede og undskylte sig at Sagen er hannem Lyvet 
paa, og negtet at hand ikke hafde sagt disse ord om Joen Hansen. 
Joen Hansen uagtet Rette var begierende Sagens endelighed. 
 
Thi blev udi Sagen afsagt som efterfølgende Dom formelder. 
 
 
Peder Tønder ladet indstevne Mikkel Asbiørensen, Mæfiorden, for 
gields fordring, neml. efter afreigning den Summa 79 rd. 4 mrk. 
 
Den indstevnte paaraabt, men mødte ikke. Christopher Olsen, Old-
eren, mødte og hiemlede for Retten, at hand tilligemed Ole Greg-
ersen, Læknes, har lovl. Stevnt i Sagen.  
 
Thi blev den udeblivende givet Lavdag til neste Ting. 
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Peder Olsen, Skougen, ladet indstevne Rasmus Rasmusen, Kaarvigen, 
Niels Christensen, Teinskiær, Joen Rasmusen, Skarsvog, og Daniel 
Rasmusen, Jernslett, til at svare ham hver en halv Vog Fisk som 
belønning for hans Reise til Findmarken som Formand paa et Fahr-
tøy der skulle hiemhendte deres Fiske Auvling forleden Vaar 1770, 
hvilket de skal have fundet sig uvillig i at efterkomme. 
 
Ingen af de indstevnte mødte. Kiergaard paa Gibostad mødte og 
hiemlede, at hand tilligemed Niels Olsen, Bokskind, har lovl. 
Stevnt i denne Sag. Blev saa udstæd Lavdag i Sagen til neste 
Ting.  
 
 
Udi Thomes Hansens og Peder Hansens Sag Contra Gregers Joensen og          

flere af Øyfiord, er saaleedes Dømt og Afsagt: 
 

De af Thomes Hansen og Peder Hansen indstevnte Personer, som have 
optaget Citanternes gangvad i Øyfiorden, maatte først være for-
vissede om at Citanterne hafde af modvillighed og foragt over Sa-
bathens Hellig holdelse, ladet deres gangvad staae Søndagen over 
i Søen, førend de hafde nogen adgang til at optage den, men hafde 
dog giort bedre i at lade samme blive, men hellere angivet det 
for Øvrigheden, som kunde have undersøgt Sagen. 
 
Da nu disse indstevnte mænd have brugt en egen raadig omgang, 
dere mere smager af Avind end Nidkierhed, og selv have misbrugt 
Sabathen, baade med deres Reise og Gangvadens optagelse, Sønder 
skaaret og Spoleret gangvaden, samt beholt den hos dem selv.  
Saa tilkiendes de at erstatte Citanterne deres skade efter paa-
stand med 5 rd., som een af dem for alle bør at erstatte, hvem 
Citanterne helst vil søge, samt denne Sags omkostning med 5 rd. 5 
mrk. 12 sk. Ligesaa hver af dem at betale hellig brøde for Sabat-
hens misbrug med 1 rdr., alt at efter kommes inden 15ten Dage ef-
ter denne Doms lovlige forkyndelse under Adfærd efter Loven. 
 
 
Udi Sagen indstevnt af Joen Hansen, Mols, Contra Niels Jensen,              

Rogsfiord, er saaleedes Dømt og Afsagt: 
 

Af Vidnernes udsigende i denne Sag paa nest holdende Høsteting, 
har Niels Jensen, om ikke tydelig paasagt Joen Hansen at have 
staale de for Ole Olsen bortkomne bokke, saa dog tilkiendegivet 
en mistanke om ham, at hand den gierning maatte have begaaet, og 
ved saadan paatale, paabragt Joen Hansen i et ondt Rygte. Og som 
den gierning ei allene ikke er overbeviist, men òg til hans des-
mere uskyldighed har Ole Olsen tilstaaet at hand siden har funden 
bokkene ødelagt i marken, ventelig af udyr, saa bør den paasagn 
og mistanke om Joen Hansen ikke komme ham til mindste Bak deel i 
nogen maade. Og da Niels Jensen har haft saadan tale om Joen Han-
sen der sigtede til hans Vanrygte, det hand dog befindes ganske 
uskyldig udi. Saa bør Niels Jensen inden Retten at giøre Joen 
Hansen fornøyelig Erklæring, betale til ham en Mulct for ubeqvems 
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paasagn i anleedning af Lovens 6 bogs 21de C. 4 art. med 1 rd. og 
betale denne Sags omkostning med 1 rd. 3 mrk.  Alt at efterkomme 
med Pengenes betaling inden 15ten Dage efter denne Doms Lovlige 
Forkyndelse, og Erklæringen at efterkommes til neste Ting her paa 
stædet, under Adfær efter Loven. 
 
 
  De bygselsedler som bleve Tinglyste paa Hillesøe og Giisunds             
Ting, ere disse følgende: 
 
Christen Mogensen Lod Tinglyse sin af Hr. Provsten Irgens udgivne 
bygselseddel paa 1/2 vog fiskes Landskyld i gaarden Andsnes, som 
hans Fader er fra død. Lev. til Tugth. 8 sk. 
 
 

Disse efterfølgende ere udstæde af Hr. Fabricius paa Provsten 
Falsters veigne, af Trondenes Kirkes Mensal gods her i Tinglavet,             

neml.: 
 
Til Svend Hendrik Nordman paa 1 pds. Leje i gaarden Øysteen, som 
forrige beboer er frafløttet. Lev. til Tugth. 4 sk. 
 
Til Niels Christensen paa 1 pd. 6 mrks. Landskyld i gaarden Tein-
schier, som Gregus Olsen er frafløttet. Lev. til Tugth. 8 sk.  
 
Til Ole Ediasen paa 2 Punds Landskyld i Skougnes, som Jørgen 
Guldbrandsen for hannem haver opgivet med Vilkor at nyde Foeder 
til 2de Køer og 6 Smaler. Lev. til Tugth. 8 sk. 
 
Til Niels Larsen paa 9 Mrks. Leje i gaarden Landøen, som Ole 
Ediasen tilforn har beboet, men nu opsagt og frafløttet. Lev. til 
Tugth. 4 sk. 
 
Til Jørgen Kiergaard paa 1/2 Vogs Landskyld i gaarden Gibostad, 
som Broderen Andreas Kiergaard for hannem haver opgivet. Lev. til 
Tugth. 8 sk. 
 
Nok Tinglyst en bygselseddel udgivet af Hr. Pastor Kildal til 
Povel Guldbrandsen, paa 1 pd. 4 mrks. Fiskes Landskyld i gaarden 
Grundreis af Sands Kirkes Mensal gods, som Joen Joensen for hann-
em opgivet haver med Vilkor at nyde Foeder til 1 Koe og 3 Smaler, 
samt 1 Vogs Sædeland i gaarden. Lev. til Tugth. 8 sk. 
 
 
Ingen efter opraab hafde videre ved Retten at bestille, blev daa 
Tinget opsagt. 
 
 
Kilde: Senjen og Tromsø Justitsprotokol No. 3, 1770-1774, 
       side 48 b - 49 b. 
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   Blev Kundgiort og oplæst efterskrevne Forordninger og andre  
   ordres, som fremdeles paa alle tingene bleve oplæste; neml.: 
 
 
1. Forordning, hvorved den, den 23de February 1767, angaaende        

Renternes nedsettelse til 4re Procento, udgangne Forordning, 
igien Kaldes og ophæves. Dat. Christiansborgs Slott den 23de      
January 1771. 

2. Dito Angaaende Odels-Retten i Norge og dens nøyere bestemmel-
se. Dat. Christiansborgs Slott den 14de January 1771.  

3. Dito, Angaaende det udi Norge Andordnede General Forstamts 
ophævelse. Dat. Christiansborgs Slott den 14de January 1771. 

4. Dito Angaaende Almindelig tilladelse at indgaae Ægteskab i 
visse af de Loven forbudne Leed. Dat. Friderichsborgs Slott       
den 27de Decembris 1770. 

5. Dito, hvorved Alle slags Korn-Vahres udførsel af Danmark og 
Norge til fremmede stæder intil videre forbydes. Dat. Fride-
richsborgs Slott den 5te Novembr. 1770. 

6. Dito Angaaende nogle af de And Ordnede Aarlige Fæst og Hel- 
lige-Dage, deels at afskaffes, og deels at henlegges til nest      
følgende Søndage. Dat. Hirschholm Slott den 26de Octobr. 
1770. 
 

Patent om Høyeste Rett i Danmark for Aaret 1771. Dat. Hirschholms 
Slott den 12te Octobris 1770. 
 
Missions-Collegie Placat angaaende ydermere efterretning om de 
Nord Landske Kirkers bortforpagtning i indeværende aar 1771. Dat. 
23de February 1771. 
 
Skrivelse fra Amtet til den Constit. Foged Winstrup, de dato 9de 
April 1771, indeholdende et Cabinets ordre til Cancelliet, hvor-
ved Hans Majets. har befalet at vil have en nøye og udførlig for-
tegnelse over alle under forfølgning værende Criminelle Fanger, 
om deres begangne forbrydelse, saavelsom og om den tiid udi hvil-
ken de have været under inqvisition og naar imod og dem er anlagt 
Action, samme forteignelse at indsendes til Amtet saasnart skee 
kand. 
 
Hr. Justitz Raad og Amtmand Holms skrivelse til Fogden, dat. Kiø-
benhavn d. 23de February 1771, indeholdende at Supliqver og Memo-
rialer skal skrives paa det Stemplet Papir, som dertil i Stemplet 
Papirs Forordningen er anordnet, saafremt derpaa skal Reflecteres 
eller gives Svar. 
 
Hr. Justitz Raad og Amtmand Holms skrivelse til Fogden Winstrup, 
de dato 16de February 1771, indeholdende Kongel. Resolution, 
hvorleedes skal forholdes med Hans Majets. Jorde gods bortsælg-
else i Senjens og Tromsøe Fogderie. 
 
Dito til Fogden Winstrup, indeholdende det Kong. Rente Kammerets 
skrivelse, de dato 25de Augusty, at for den tid Delinqventer  
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sidder under Action og Arrest, ingen extra skatt af eller for dem 
skal betales. Dat. Kiøbenhavn d. 11te Octobr. 1770. 
 
Dito til Fogden Winstrup, dat. Kiøb.h. d. 16de February 1771,    
tilkiendegivende det Kong. Rente Kammers Resolution, de dato 12te 
January nestl., at Jægte Skippere er fritaget for at svare Extra-
skatt af deres til Bondebrug holdende Tienere, men i øvrigt kand 
de ikke efter Forordningerne for Forhøyelses skatts svarelse, af 
dem selv, Familie og tienere, være at fritage. 
 
Skrivelse til Fogden, dat 24de Octobr. 1770, indeholdende en Lys-
ning efter en Bonde Søn fra Sverrig ved Navn Erich Christiansøn, 
som for 18 aar siden af sine Forældre er Declareret Arveløs, for-
medelst et mod deres villie sluttet Ægteskab, og derfore Reist 
til Norge, og om hand endnu Lever, tilbage kaldes hand at tage 
Arv efter hans Fader, siden hans gamle moeder som endnu Lever,  
fortryder sin haardhed imod hannem. 
 
Dito til Fogden, de dato 8de Decembr. 1770, tilkiendegivende Hans 
Kong. Majets. Villie og befaling: At Alle de Transporter som en 
Formynder udgiver, paa hvad Pandte, eller Andre Forskrivninger, 
der kunde være hans Myntling ved Arv tilfalden, ikke maae ansees 
for gyldige, uden Ober Formyndernes paateignede Samtykke. 
 
Skrivelse fra Hr. Justitz Raad og Amtmand Holm til Fogden Win-
strup, dat. 25de Novembr. 1770, indeholdende det Kong. Rente 
Kammerets skrivelse af 3die hujius: at de Kong. Restantzer som 
hæfter paa de Publiqve Stifelsers eller Benificerede Jordegodser, 
fra 1te Octobr. 1767, bør erlegges og betales fremfor ald anden 
Jorddraattelig Rettighed. 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kilde: Senjen og Tromsø Justitsprotokol No. 3, 1770-1774, 
       side 37 b - 38 b. 
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Anno 1771 den 22de Juny indfandt jeg mig Sorenskriver Thomæsøn, 
paa Lendvigs Præstegaard i Senjens Fogderie, at forrette den be-
falede Forpagtnings Auction over Kirkernes indkomster i Nord 
Lands Amt.  
 
Forretningen var berammet til i gaard den 21de Dito, men Formed-
elst mangel paa Skyds, kunde mand ei fremkomme førend til i Dag. 
Forretningens berammelse er kundgiort ved Placater, neml. af 10de 
January 1771 samt 23de February nest efter, som paa alle Publiqve 
stæde i Senjen og Tromsen ved Lendmænder er oplæst og opslagen, 
foruden det at samme Auctions berammelse er af Sorenskriveren 
kundgiort inden Tinge til alles efterretning paa nu nest holdende 
Sommertinge i Senjen og Tromsen.  
 
Ved Forretningen var tillige overværende Velærværdig Hr. Peder 
Leth til Qvæfiorden paa VelEdle Hr. Provsten Falsters Veigne udi 
hans absence, for at paasee Kirkernes beste, og ligesaa mødte òg 
Velærværdig Hr. Kildal til Sand i samme henseende paa Provstens 
Veigne efter given Fuldmagt. Endelig hafde òg den Constituerede 
Foged Sr. Jacob Winstrup Fuldmagt fra den Committerede Amtmand 
Hr. Laugmand Rist dat. 9de Ap. h. a. som blev fremvist, hvorefter 
Sr. Winstrup fremlagde skriftligt hvad hand hafde ved Forretning-
en at observere, hvilket hand begierede Forretningen ord Lydende 
indført. 
 
Velærværdig Hr. Leth fremviste fra den Committ. Amtmand Hr. Rist. 
nogle tilføyede Auctions Conditioner som bliver Forretningen til-
ført efter dissen oplæsning paa Auctions stædet. Ligesaa Produc. 
Hr. Leth en saa kaldet unge færlig calculation hvad Kirkernes 
Indkomster skulle opbydes for, som ogsaa indføres i Forretningen.  
 
Efter denne Foranstaltning mødte ingen Libhabere paa Auctions 
stædet, undtagen Sr. Lars Kofoed som ved Velærværdig Hr. Kildal, 
da hand selv for Forfalds skyld ei Personlig kunde være nærvær-
ende, lod følgende skriftlig forfattet Document tilføre:  
 
Da det høye Missions Collegium som af den derom af 10de Janu. 
1771 udstæde Placat er at erfare, har behaget imod en aarlig For-
pagtnings afgift at lade opbyde Senjens Kirkers Jordegods, Korn 
og Fiske Tiende, da erbyder jeg underteignede Lars Kofoed mig til 
at Svare for alle Senjens Kirker inoluh(?) den aarlige Provishi-
on med Catedradicum, Missions Condingent og Provste Penge, unge-
færlig aarlig beløber sig til 163 rdr. Dernest foruden den aar- 
lige afgift at Svare Missions-Cassen aarligen 203 rd., som til 
den i Placaten Determinerede tid aarlig og Promte skal udbetales, 
ligesom og om dette mit bud af det Høye Collegium vorter acsept-
eret, strax for dette mit bud og aarlig afgifts erlæggelse, at 
stille u Desputerl. tilstrækkel. Caution, dette saaledes at være 
ermældte Singr. Kofoeds Eegen begiæring Attesterer og bevidner 
ieg under min Haand Michael Heggelund Kildal. 
 
Da nu ingen flere Libhabere indfandt ved Forpagtningen, saa ind-
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fandt sig heller ingen som ville andtage sig den forfaldne Ham-
merøens Kirkes opbyggelse, hvormed Forretningen blev sluttet, da 
ingen hafde Forretningen noget at tilføre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kilde: Senjen og Tromsø Justitsprotokol No. 3, 1770-1774, 
       side 61 a - 61 b. 
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Anno 1771 den 17de octobr. holdtes almindelig Høsteting paa gaar-
den Wang for Almuen af Giisunds Tinglav. Retten betient af Soren-
skriver Thomesen i overværelse af Fogden VelEdle Ole Rynning samt 
efterskrevne Eedsoerne Laugrettesmænd: Ole Eriksen, Løkhelle,  
Jens Eriksen, Skarsvog, Hemming Christens., ibd., Mikkel Joensen, 
Furøen, Ole Joensen, Rogsfiord, Ole Olsen, Store Løkhelle, Thomes 
Mathiasen, Kragenes, og Niels Jensen, Grund Reis. 
 
 
Efter at Tinget var satt, blev Tinglyst de Kongel. Forordninger 
med videre, som ere anteignede herefter paa Fol. 63. 
 
 
Nok Tinglyst følgende af Hr. Fabritius paa Hr. Provsten Falsters    

veigne udstedde bygsel breve paa hans Mensal Jorder, neml.: 
 

Til Hans Michelsen paa den Jord kaldet Schierret, skyldende 1 
pd., som hans Sviger Fader Gregers Andersen for ham har opladt, 
med de vilkaar at holde sine Sviger Forældre Foer til tvende Køer 
og 4 Sauer saalenge de begge lever, men naar een af dem ved døden 
afgaar, da den igienlevende at nyde foer til een Koe og de 4 Sau-
er. Lev. til Tugth. 6 sk. 
 
Til Ole Nielsen paa 12 mrks. landskyld i gaarden Buchschind, som 
hans Fader Niels Olsen for ham har opladt. Lev. til Tugth. 4 sk. 
 
Til Anders Larsen paa 1 vogs Landskyld i Findfiorden som Isak    
Edisen før beboede, hvis Enke den bygslende ægter. Lev. til 
Tugth. 12 sk. 
 
Til Anders Halvorsen paa den gaard Brentzholmen, skyldende 1 vog, 
med vilkor at den opladende Tollev Hendriksen maa have tilhold 
paa gaarden. Lev. til Tugth. 10 sk. 
 
Nok Tinglyst en af Constitueret Foged Sr. Winstrup til Sr. Hans 
Hoff udsted bygsel brev paa 1/2 vogs landskyld, Kongen tilhørende 
i Løchelle Lax Elv. Lev. til Tugth. 8 sk. 
 
Hr. Michel Kildals udgivne bygsel brev til Christen Eriksen paa 1 
pds. landskyld i gaarden Gottesjord, som hans Fader Erik Hansen 
har opladt med vilkaar at Faderen nyder 1/2 tønde Sædeland og 1 
Koe foer. Lev. til Tugth. 8 sk. 
 
 
Fol. 49, Peder Tønders Sag Contra Mikkel Asbiørnsen, Mæfiorden, 
ingen Sagsøger mødte at tale paa Sagen. 
 
 
Fol. 49, Peder Olsens Sag C. de indstevnte for den Pro persona 
belovede halve Vog Fisk.  
 
Af de indstevnte mødte Niels Christensen og Daniel, Jernslett, 
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som var godvillig at rette for sig, men Joen Rasmusen, Skarsvog, 
og Rasmus Rasmusen, Kaarvig, falt Despute imellem, da tilstod 
Hemming, Skarsvog, paa Joen Rasmusens veigne at fornøye Peder 
Olsen paa bemte. sin Tieneste Dræng Joen Rasmusens veigne. Ende-
lig tilstod Rasmus Rasmusen at Fornøye Sagsøgeren ligesom de 
andre, hvormed denne Sag saaleedes blev afgiort. 
 
 
Andreas Tønder ladet indstevne Peder Olsen, Hals i Dyrøe Tinglav, 
til at anhøre Vidne, angaaende ubeqvems ord, som Vidnerne nærmere 
kand forklare. 
 
Sagsøgeren mødte og begierede sine Vidne forhørte. Den indstevnte 
paaraabt men mødte ikke. Stevnevidnerne ere Jens Ravn Kiergaard 
og Ole Joensen, Findløkhelle, mødte begge for Retten, da nu Stev-
nevidnerne forklarede at det er 14ten dage og 3 dage siden hand 
er stevnt til dette Ting, og hand er boende udenfor Tinglavet og 
Loven befaler: hand bør have en Maaneds Varsel, og altsaa ikke 
faaet den Varsels Termin som Loven befaler, saa understaar Retten 
sig ikke til at antage Vidne til forhør, førend hand har faaet 
Lovlig Varsel. 
 
 
Mikkel Joens., Tømmervigen, ladet indstevne Erik Joensen, ibd., 
for Slagsmaal, forøvet imod Citantens Hustrue Johanna Joensdr.  
 
Citanten mødte og begierede Sagen i Rette. Den indstevnte paa-
raabt, men mødte ikke. Stevnevidnerne ere Jens Ravn Kiergaard og 
Ole Joensen, Findløkhelle, mødte for Retten og hiemlede lovlig 
Stevnemaal i Sagen. Ligesaa hiemlede at have Stevnt Vidne i Sag-
en, neml. Jens Andersen, ibd., Povel Ediasen, Vaagen, og hans 
Hustrue Sophie Jakobsdr., af disse indstevnte Vidner mødte allee-
ne Povel Ediasen til sit Vidnets byrds aflæggelse og aflagde Eed-
en paa Sandhed at Sige, hvorefter hand forklarede at Sagen Pass. 
i nest afv. Vaar, strax efter Paaske, der paa gaarden, at Erik 
Joensen slog Citantens Hustrue, dog saae hand ikke derpaa, men at 
hun var ganske frisk i samme øyeblik før Slagsmaalet, og strax 
der efter kom hun til Vidnet og beklagede sig at Erik Joensen 
Slog hende, og fremviste for Vidnet hendes ene Arm, hvor hun haf-
de faaet Slaget, da hand saae at hendes Arm var ganske blaa oven-
for Albøyen. Videre hafde Vidnet ikke at forklare om Sagen. 
 
For de andre tvende udeblivende Vidne blev udstæd Forelæggelse 
under Falsmaal til neste ting og ligesaa lavdag for den paagield-
ende at møede og Svare for sig. 
 
 
Til Laugrettesmænd for tilkommende aar 1772, at betiene Retten i 
Giisunds Tinglav, er opnævnt følgende: Peder Olsen, Gavel, Povel 
Villumsen, Fiordbotten, Siur Olsen, ibd., Søren Anthonisen, Bott-
en, Anders Thomesen, Giedske, Edis Amundsen, Balstad, Abraham  
Baarsen, ibd., og Siur Larsen, Huusa. 
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Da ingen efter opraab hafde videre ved Retten at bestille, blev 
Tinget opsagt. 
 
 
De Forordninger og andre Documenter, som af Fogden blev leveret i            

Retten til Publication, bestaar af følgende: 
 

1. Forordning Anlangende Bøeders og all anden Strafs eftergivel-
se for Lejermaal, samt om slige børns Daab med videre. Dat.   
Hirschholms Slott den 13de Juny 1771. 

2. Cabinetz ordre om Indrettningen af et Finantz-Collegium til   
trende adskildte Kammere, neml. For Danemark, for Norge og 
for de Tydske Provincer. Dat. Christiansborg den 6te Juny Ao. 
1771. 

3. Forordning angaaende en eeneste Almindelig Jurisdictions Ind-
retning i Kiøbenhavn, som skal kaldes Kiøbenhavns Hoff og 
Stads-Rett. Dat. Hirschholms Slott den 15de Juny 1771. 

4. Placat angaaende i Commissoriis hidintil indførte Sedvanlige   
Clausuler. Dat. Cancelliet den 14de Juny 1771. 

5. Forordning anlangende Børns Hiemme-Daab med videre. Dat. 
Hirschholms Slott den 17de July Ao. 1771. 

6. Forordning angaaende det forhen værende General-Commerce-  
Collegii ophævelse. Dat. Hirschholms Slott den 18de July 
1771. 

7. Forordning om Brev-Porto Frihedens indskrænkelse. Dat. Gene-
ral Post amtet den 17de Juny 1771. 

8. Forordning anlangende: at alle de fra Oster-Søen, fornemmelig  
fra Dantzig, Køningsberg eller derom liggende Haver, samt  
Middel-Havet kommende Skiibe, skal være forsynede med Sund-
heds Passer med videre. 

 
 
Dernest Tinglyst Fogden Rynnings, af Hans Majestæt Allernaadigst, 
meddeelte bestalling, til at være Foged over Senjens og Tromsøe 
Fogderie i Nordlands Amt, i Sal. afdøede Fogden Wangs Stæd. Dat. 
Hirschholms Slott den 17de Septembris Ao. 1770. 
 
Ligesaa kundgiort for Almuen at Senjens og Tromsøe Fogderie er 
paalignet at betale i Delinqvent omkostninger 48 rdr., for en 
Tyvs Delinqvent Navnl. Ole Torsen, af Helgelands Fogderie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kilde: Senjen og Tromsø Justitsprotokol No. 3, 1770-1774, 
       side 61 b - 63 a. 
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Anno 1772 den 18de Juny holdet almindelig og berammet Sommerting 
for Giisunds Tinglav paa gaarden Wang. Retten betient af Soren-
skriver Thomæsøn i overværelse af Fogden VelEdle Ole Ryning, samt 
efterskrevne Eedsoerne Laugrettesmænd: Peder Olsen, Gavel, Søren 
Anthonisen, Botten, Abraham Baarsen, Balstad, Siur Olsen, Støn-
nesbotten, Siur Larsen, Huusa, Povel Villums., Stønnesbotten, 
Anders Thomes., Giedske, og Ole Abrahams., Huusa.  
 
 
Blev saa kundgiort de Kongel. Forordninger med videre, som ere 
anteignede Fol. 82 og der videre paa efterfølgende blad. 
 
 
Sr. Peder Tønder lod Tinglyse sin med Ole Nielsen Stadt oprettede 
Kiøbe Contract paa hans halve Søe brug, bestaaende af tvende Jæg-
ter og en Findmark Tendring, hvorfore Ole Nielsen betaler den 
halve værdi med 600 rd., som hand betaler i trende Terminer, 
aarl. 200 rd. Samme var underskrevet til Vitterlighed af Lars Ko-
fod og Sr. Tarald Giævers. Dat. Bergen den 2den Septembr. 1771. 
 
 
Fogden Rynning paa Justitiens veigne ædskede forestaaende Sag i 
Rette, fol. 62, af Mikkel Joensen, Tømmervigen, indstevnt, Contra 
Erik Joensen, ibd., for Slagsmaal og Producerede Rettens Forelæg.  
 
Derefter fremstillede Vidnet Sophia Jacobsdr., Vaagen, den hand 
begierede i Eedtagen og forhøret til Sags oplysning. 
 
Vidnet fremkom for Retten, Soer med opragte Fingre paa Sandhed at 
sige, hendes forklaring var denne: at hun ikke haver seet Erik 
Joensen har slaget Mikkel Joensens Hustru, men siger at Mikkel 
Joensens Hustru Klaget over at hun var slaget af Erik og frem-
viste sin Arm for Vidnet, den Vidnet saae at være blaa slagen ved 
Albuen, og siger tillige at Erik Joensen var tilstæde og gik til 
Mikkel Joensens Huus i samme tid, men om Erik Joensen var inde i 
Huuset veed hun ikke. Videre ved hun ikke at forklare om Sagen, 
gik saa fra Retten. 
 
Erik Joensen var tilstæde for Retten og nægtede aldeeles at hand 
ikke haver slaget Mikkel Joensens Hustru. Cit. sagde: efter at 
det andet Vidne var paaraabt, men ei mødte, ikke heller noget 
Lovligt forfald, begierede at Forelæggelsen maatte afhiemles.  
 
Derpaa aflagde Lensmanden Kiergaard sin Eed for Retten, at fore-
læggelsen for det udeblivende Vidne Jens Andersen er Lovlig for-
kyndt. 
 
Det andet Stevne Vidne Jørgen Guldbrandsen, Skougnes, mødte ikke 
til afhiemling.  
 
Cit. sagde: at hand Reserverede sin paastand over den udeblivende 
Jens Andersen, Tømmervigen, til Faldsmaals brøde og begierede ham 
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forelagt til neste ting under Faldsmaal at møede, til hvilken 
ende og det udebleven Stevnings Vidne fremstillet, hand begierede 
Sagens anstand til nest holdende Høste og Sage ting. 
 
Efter forlangende bliver det udeblivende Vidne Jens Andersen  
fremdeeles forelagde under Faldsmaal at møede til neste ting. 
 
 
Fogden Rynning vedblev at undersøge omstændighederne med de af 
dette Tinglav udi aaret 1771 til Friderichsvæhrn udskrevne, men 
ei afgangne Personer, neml. Hermand Ediasen, Baltestad, Christen 
Eriksen, Gottesjord, Hendrik Hansen, Nord Strømmen, og Augustinus 
Iversen, Gottesjord.  
 
Hand tilspurte Lensmanden om disse Personer til dette Ting vare 
Varslede paa lovlig maade og om hand dem nu for Retten til forhør 
kunde fremstille. Lensmanden svarede: at for nævnte Personer alle 
vare Varslede til dette Ting, men ingen mødte. Fogden sagde: at 
Amtets ham tillagde ordre foreskriver at de udeblevne efter om-
stændigheder skal forfølges til Doms Lidelse. Saa begierede hand 
at Retten ville lade Stevnevidnerne hiemle Varselens lovlige for-
kyndelse. 
 
Lensmanden Kiergaard hiemlede under Eed for Retten at have Lovlig 
Varslet fornævnte Personer, undtagen Hermand Ediasen som med 
Døeden er afgaaet i dette aars For aar. 
 
Det andet Stevnevidne Jørgen Guldbrandsen, Skougnes, mødte ikke, 
ikke heller hans lovlig Forfald.  
 
Citanten sagde: at da de sande angieldende ikke Personlig møeder, 
eller fuldstændig er afhiemlet at være varslede, saa udbad hand 
dog i anleedning af at denne Sag Reiser sig af forsømmelse i Mil-
itair Tieneste, at deres forklaring som af vidste maatte indtag-
es, til forholdets oplysning, om udskrivelse og udeblivelse.  
 
Lensmanden Kiergaard Producerede den ham tillagde skriftlige ord-
re om udskrivelsen dat. 26 Marty 1771, som følger ad acta. For-
klarede ellers at hand, neml. Lensmanden, og Niels Olsen, Bok-
skind, saa snart orderen var indløbet, samme for vedkommende an-
kyndte, at Hermand Ediasen, Baltestad, ei afgik med anden Stevns 
Jægten 1771, reiste sig af at ingen Haand Penge hverken for ham 
eller de øvrige til Lensmanden var afsendt og kunde hand ei dette 
aars første Stevne afgaae formedelst hand som forklaret var Død. 
 
Christen Eriksen, Gottesjord, angaaende: mødte hans Fader Erik 
Hansen, Gottesjord, som forklarede: at hans Søns udeblivelse var 
ham at tilskrive, da hand ikke kunde undvære Sønnen til hielp i 
hans søgende fiskerie. Sagde tillige at hand foruden denne ud-
skrevne Søn, hafde enda andre trende, hvoraf den ældste var gift 
paa gaarden Gottesjord, en tiente paa gaarden Solberg, og den 
yngste var hiemme hos Faderen tilligemed nævnte udskrevne. At 
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hand siden ei er afgaaet flyder af at hand ingen Haand Penge 
hafde faaet og formedelst af reisen ei videre blev paadrevet, 
meente Erik Hansen at denne udskrivelse var stillet i beroe. 
 
At Hendrik Hansen, Nord Strømmen, ei afgik 1771, forklarede Lens-
manden Kiergaard at reise sig af denne Hendrik tiente hos Hendrik 
Hendriks., Nord Strømmen, som hafde kund den eneste tiener, da 
den anden hans tiener Bendix Christophersen var tilsagt at træde 
i tieneste hos Præsten Hr. Rosted i Dyrøe Tinglav. Aarsagen til 
hand ei dette aar er afgaaet, er ligesom oven om Christen Erik-
sen, Gottesjord, er forklaret.  
 
Endelig at Agustinus Iversen, Gottesjord, ei afgik, endstod af, 
at da denne Person paa forrige aars Sommerting mødte, sagde den 
da her værende ad interims Foged Jacob Winstrup at den udskrevne 
kunde kun blive hiemme, efterdi hand var udygtig til Kongens Ti- 
eneste. Lensmanden og de øvrige sagde ellers at ingen hafde til-
raadet dem at være overhørig imod udskrivningen og Personernes 
afsendelse. 
 
Endelig tilspurte Fogden Lensmanden Kiergaard hvi hand ikke hafde 
besørget de i aar til Friderichsvæhrn udskrevne tvende Personer 
afsendt til første Stevne, helst da hannem intet til afsendelsen 
manglede: Lensmanden Sv.: her var ikke Føede Vahre at faae for 
Penge. Fogden sagde: at det blev Lensmanden forstændiget denne 
undskyldning ikke maae gielde for disse tvende Personer nu til 
anden Stevne, hvis hand ei vil undergive sig den til tale hannem 
paafalder for Kongel. Forordningers modvillig forsømmelse. I den 
henseende blev hand erindret at efterleve den hannem i saa fald 
tillagde ordres; i øvrigt blev meenige Tingsøgende Almue betydet 
at saafremt de her efter opfører sig opsetzig eller u Lydig imod 
udskrivningen, eller Lensmanden og de som samme forkynder, maatte 
de vente derfor tilstrækkelig at vorde anseet. Og ifald billig-
heden af udskrivningen ei efter alles tykke, maatte findes bil-
lig, saa har de for vedkommende Øvrighed samme at andrage, og 
ikke paa en overhørig maade giøre hvad dem selv synes. 
 
Endelig begierede Fogden at de Personer som nest forrige aar var 
udcommanderet, til Høstetinget maatte blive forlagt at møede. 
Efter forlangende udstædes forelæggelse for de udeblivende, at 
møede til neste ting. 
 
Den forrige Consti. Foged og Hr. Garnisons Auditeur Jacob Win-
strup, lod offentlig tilspørge det udi Forhøret ved Rotsunds Ting 
giorde 3die Spørsmaal, fol. 89, hvortil alle tilstæde værende 
Svarede Nei. 
 
Da ingen efter opraab hafde videre ved Retten at bestille; blev 
Tinget opsagt. 
 
Kilde: Senjen og Tromsø Justitsprotokol No. 3, 1770-1774, 
       side 100 b - 102 b. 
_________________________________________________________________ 
 
Tingbøker for Lenvik år 1723-1800, bd. 2.  side 95 



-96- 
_________________________________________________________________ 
 
Anno 1772 den 10de oct. blev holdet almindelig berammet Høsteting 
paa gaarden Wang for Almuen af Giisunds Tinglav. Retten betient 
af Sorenskriver Thomæsøn i overværelse af Fogden VelEdle Ole Ryn-
ing, samt efterskrevne Eedsoerne Laugrettesmænd: Ole Edisen, 
Skougnes, Jakob Olsen, Sultenvig, Ole Olsen, ibd., Povel Villum-
sen, Stønnesbotten, Abraham Baarsen, Balstad, Anders Thomesen, 
Giedske, Peder Olsen, Gavel, og Jørgen Guldbrandsen, Skougnes. 
 
 
Efter at Retten var sat, blev læst og kundgiort de Kongel. For-
ordninger som ere anteignede Fol. 117, med videre som samme sted 
er melt. 
 
 
  Dernest blev Tinglyst efterskrevne af Hr. Kildal til Sand paa         
hans Mensal Jorder udstæde Bygsel breve, neml.: 
 
Til Ole Andersen paa 18te Markers Landskyld i gaarden Furøen, som 
hans Forældre tilforn har beboet. Lev. til Tugth. 8 sk. 
 
Til Niels Pedersen paa 1 pund 4re Markers Landskyld i gaarden 
Grundreis, som Niels Jensen for hannem har opladt. Lev. til 
Tugth. 8 sk. 
 
Tinglyst Provsten Falsters udgivne bygselbrev til Ole Hansen paa 
18ten Marks Landskyld i Landøen eller Giiøen, som Elias Davidsen 
er fra fløttet. Leveret til Tugth. 8 sk. 
 
 
Fogden Ryning vedblev at forfølge Forhøret over de i aaret 1771 
til Friderichsvæhrn udskrevne; til den ende fremstillede hand 
Varsels manden Jørgen Guldbrandsen, Schougnes, og bad at Retten 
ville lade ham hiemle, at de udeblevne Personer til nest forrige 
Ting Lovlig var indkaldet, med de omstændigheder som da udi For-
høret er nævnt. 
 
Derpaa fremstod Jørgen Guldbrandsen for Retten, og bekræftede med 
Eed at hand tilligemed Lensmanden Kiergaard have Lovlig Varslede 
for ommelte Personer til afvigte Sommerting, for at examineres om 
Sagen og Doms Lidelse for deres udeblivelse.  
 
Paa den indvarslede Hendrik Hansen, Nord Strømmens, veigne, mødte 
hans Hosbonde, Lensmanden Andreas Kiergaard, og sagde: at den 
stevnte i lang tiid haver været behæftet med Brok, som nu har 
saaledes tiltaget at hand nu ikke kunde møede. Derom indhændtet 
Comparenten Laugrettets tilstaaelse. 
 
Augustinus Iversen paaraabt og paa hans veigne mødte hans Fader 
Iver Kiær og giorde samme udsagn som ved forrige Ting er anført. 
Tilstod i øvrigt at være saavel Lovl. stevnt, som til dette Ting 
Lavdaget. 
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Christen Eriksen, Gottesjord, mødte og tilstod saavel Lovl. Stev-
nemaal til nest afvigte som Lavdag til dette Ting at være ham 
forkyndet. Hans undskyldnings aarsage var eenstemmig saaledes som 
hans Fader paa Sommertinget haver forklaret.  
 
Alle forklarede ellers enstemmig at ingen hafde fra raadet dennem 
at afgaae til Friderichsvæhrn, ikke heller har de givet Penge el-
ler Penges værd for befrielse at nyde, i øvrigt hafde de ikke af 
opsætzighed udeblevet, men af aarsager som forhen er forklaret og 
flere som samme kunde forøge inden de Dømmes. 
 
Sagsøgeren stillede det Passerede i beroe til nærmere forventende 
efterretning fra Amtet. 
 
 
Fogden Ryning fremstillede en udi indeværende aar til Friderichs-
væhrn, neml. Jakob Pedersen af Findfiordbotten. Denne tilstod sig 
at være Stevnt til dette Ting at lide Dom for hans udeblivelse, 
saa òg at hand hafde annammet Haand Pengene af Lensmanden Kier-
gaard omtrent 14 Dager førud Jægten afgik. 
 
Den Stevnte undskylte sig med at da Jægterne afgik hafde hand     
mist sin Hørsel og derfor meent at det var forgiæves at reise 
herfra. Var dog nu kommen til hans hørelse igien da hand for 
Retten baade gav tiltale og igiensvar. 
 
Fogden paastod Dom efter de om udskrivningen Allernaadigst ud-
gangne Høye ordres; Særlig siden paa sidst afvigte Ting saa al-
vorlig var formanet mod overhørighed eller forsømmelse til Kong-
ens Tienestes befordring.  
 
Siden denne Sag uformodentlig indløb, saa førend udi denne Sag 
bliver Dømt af denne Rett; bliver dette forhør sendt til Amtmand-
en som Chef for de udskrevne, hvor efter man vil forvente hans 
nærmere betænkning og ordre, førend Personen bliver Dømt.  
 
Cit. sagde: at Corresspondence med Amtmanden i denne Sag bliver 
aldeeles ufornøden, efterdi hand har Amtmandens ordre i hans stæd 
baade at udskrive og Proceqvere Sager til Doms over de overhør-
ige. Denne Hr. Amtmandens Foranstaltning hafde hand nu ikke ved 
haanden, men forbeholt sig samme at Producere, for saavit det    
tvilagtige kunde betræffe inden forestaaende Tinge ere afholte, 
saafremt Dommeren ikke med denne hans giorde Declaration skulle 
finde sig Securiteret, saaleedes indlod hand som før Sagen under 
Rettens Dom.  
 
 

Herom Eragtet: 
 
Siden Fogden beretter at have ordre at hændte dom over de mod-
villige, saa drages ikke samme i tvil; imidlertid er det nødig at 
Dommeren efterseer de Kongel. ordres og Rescripter angaaende de 
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modvillige udskrevnes afmarchs til Friderichsvæhrn, og derfore 
bliver Sagen udsatt til neste Ting; de den udeblivende kand vente 
at blive anseet. 
 
 
Fol. 101; Fogden Ryning ædskede Sagen i Retten mod Erik Joensen, 
Tømmervig, anlagt af Mikkel Joensen, ibd., og fremstillede Vidnet 
Jens Andersen af gaarden Tømmervigen, den hand begierede i Eed-
tagen og forhørt efter Stevnemaalet. 
 
For Vidnet Jens Andersen blev Eeden af Lovbogen oplæst og forman-
et at vogte sig for meen Eed, hvorpaa hand Soer med opragte Fing-
re paa Sandhed at sige, hvor efter hans forklaring var denne: at 
hand var nærværende og hørte at de Skiændtes, neml. Erik Joensen 
og Mikkel Joensens Hustrue, men saae ikke at Erik Joensen Slog 
hende, siden hand vente Ryggen til de tvistende Parter; dog siger 
hand hørte en Smel eller slag, men som melt er ikke saae at hand 
slog hende. Efter tilspørsel sagde at hand saae hende have en 
blaa flæk paa Armen, en Dag eller to derefter, og at Mikkel Joen-
sens Koene klagede sig at Erik Joensen slog hende; forklarede 
ogsaa at hand vel saae at Erik Joensen holt et øxe skaft i haand-
en og truede hende da de Skiændtes sammen, men saa ikke som melt 
er at hand slog hende. Videre hafde hand ikke at forklare om Sag-
en. 
 
Fogden sagde: at da Sagsøgeren for ham hafde opgivet at dette 
Slagsmaals forøvelse med gyldige Vidner skulle kunde beviises, 
saa hafde hand antaget sig Sagen for Kongens Interesse at be-
fordre; men da Hoved Citanten nu er udebleven, uden opgivelse om 
gyldigere beviiser end de allereede førte, af ham kand fremføres, 
saa indlod Fogden Sagen under Rettens Dom, for Hoved-Citantens 
reigning, helst efter di hand skal have foretaget sig at indgaae 
forliig med Contraparten. Indstillede ellers om ikke den Sagsøgte 
med Eed burde fralægge sig Søgsmaalet, da de førte Vidner giver 
kiendelig formodning nok om det paa Ankede forhold og Slagsmaal 
af ham er forøvet. Dermed indlod Sagen under Dom. 
 
Angaaende Sagens omkostning, da paastoed Lensmanden for Laugdag-
enes forkyndelse i alt med medhavende mænd 1 rd. 12 sk., dertil 
kommer indførsels og Dompenge 5 mrk. 12 sk., i alt 2 rd. 8 sk. 
 
 

Udi denne Sag Dømt og Afsagt: 
 
Af de indstevnte vidners udsigende, kand ikke bevises at Erik 
Joensen haver virkelig slaget Mikkel Joensens Hustru, ikke heller 
saadan formodning med halv beviis at man kand tvinge ham Purgat-
ions Eed, da Loven byder, at den der Sag gives anden, bør det 
Lovligen bevise; saa frikiendes Erik Joensen for denne Sag. Og da 
Mikel Joens. som hoved Citant ei med vidner har bevist Sagen, bør 
hand erstatte denne Sags omkostning med Stevnings og indførsels 
Penge i alt 2 rd. 8 sk., under adfær efter Loven. 
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Erik Eriksen Lod Tinglyse sin af Hr. Provsten Falster med deelt 
Bygselseddel paa 1 pd. 6 mrk. i gaarden Rogsfiord, som Niels Ol-
sen er fraflyttet. Lev. til Tugth. 8 sk. 
 
 
Fogden Ryning Lod allene anteigne at hand overleveret Lensmanden 
Kiergaard gienpart af den For anstaltning som til Skougenes Con-
servation under nestl. 4de augusti fra Amtet er udstæd; med hos 
føyet Fogdens beskikkelse for Erik Hansen, Kiærresnes, at være 
tilsynsmand over Hans Majets. Almindings Skouve i Mallangen. Sam-
me Document beordret Lensmanden til Erik Hansen at levere. Her-
foruden overleverede Fogden til Lensmanden en skriftl. ordre an- 
langende de modvillige til at Skydze paa Ting reiserne, deres 
afstraffelse efter giorde Foranstaltninger. 
 
 
Til Laugrettismænd for tilkommende aar at betiene Retten i dette 
Tinglav, opnævnt: Povel Abrahams., Huuse, Peder Siurs., ibd., 
Gregers Joensen, Øyfiord, Bastian Olsen, ibd., Lars Siursen, 
ibd., Petter Sørensen, Hækingen, Ole Nielsen, Molsnes, og Siur 
Olsen, ibd. 
 
 
Efter opraab hafde ingen flere Sager at lade indføre; blev saa 
Tinget opsagt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kilde: Senjen og Tromsø Justitsprotokol No. 3, 1770-1774, 
       side 117 b - 119 a. 
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Forordning hvorved Forordningen af 13de Juny 1771, anlangende 
Bøeders og all anden Strafs eftergivelse for Lejermaal, med vid-
ere, igien kaldes og ophæves. Christiansborgs Slot den 27de Feb. 
1772. 
 
Placat hvorved Placaten af 3die Septembr. 1771, angaaende ned-
settelsen af den hidintil paabudne Told paa de udi de Kongel. 
Tydske Provinser Fabriqverede Vahre, som til Dannemark og Norge 
indføres, vorder ophævet. Christiansborg Slott den 23de April 
1772. 
 
Rente Kammerets Skrivelse til Amtmanden de Knagenhielm af 25de 
April nestleden, anlangende Almindings Skouvenes Conservation her 
i Nord Lands Amt. 
 
Hr. Contre Admiral Zimmers Skrivelse til Amtmanden, af 16de Juny 
h.aa., hvorudi Lyses efter en Person ved Navn Lars Pedersen Bud-
øe, som har overtalt sin Koene med 5 smaa Børn at reise til 
Friderichsvæhrn, og foregivet at hand selv skulle reise derhen 
aaret efter, men ei efterkommet sit Løfte; om hand skulle fore-
findes maae hand hendte sin Koene tilbage igien eller sende hende 
saa mange Penge som til hendes tilbage Reise kunde udfordres. 
 
Rente Cammerets Skrivelse til Amtmanden af 20de Juny nestl., 
hvorudi Communiceres at Mishions Cashereren i Nord Lands Amt, Hr. 
Laugmand Rist, er forundt fri Skyds paa sine Mishions Reiser, med 
9 mand paa hans egen baad, 3 mand til hans Bie-Baad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kilde: Senjen og Tromsø Justitsprotokol No. 3, 1770-1774, 
       side 117 a. 
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Anno 1773 den 18de Juni holdet almindelig Sommerting paa gaarden 
Wang med almuen af Giisunds Tinglav; Retten betient af Soren-
skriver Thomesen i overværelse af Fogden Hr. Ole Ryning, samt 
efterskrevne Eedsoerne Laugrettesmænd: Gregers Joensen, Øefiord, 
Ole Hendriksen, Øjord, Lars Siursen, Øyfiord, Peder Siursen, 
Huusa, Siur Olsen, Molsnes, Ole Nielsen, ibd., Ole Abrahamsen, 
Huusa, og Erik Joensen, Tømmervigen. 
 
 
Efter Tinget var sat, blev Tinglyst og kundgiort de Kongel. For-
ordninger med videre som ere anteignede  Fol. 131 og 132. Dernest 
Ledingen lagt, Skatte Commissionen forrettet efter den oplæste 
Kongel. Forordning af 14 Nov. 1772, og Skatte oppebørselen for-
rettet. 
 
 
Den 19de dito Retten Continueret:  
 
 
Fol. 118. Sagen angaaende Jakob Pedersen, Findfiordbotten. Fogden 
paastand er det samme som paa nest afv. Høsteting. 
 
Den paagieldende blev paaraabt, men fandtes ei tilstede ved Rett-
en. Thi blev udi Sagen afsagt som efter følgende indførde Dom 
formelder. 
 
 
Fol. 152, anden side. Fogden Ryning angav at have til denne Rett-
es Dag indstevnt Anders Larsen, Findfiorden her i Tinglavet, for 
hans imod Ambtets Høye Øvrigheds giorde for anstaltning, brugte 
forhold i at betiene sig at forbudne Fiske Reedskaber, af garn og 
Liiner i Fiskeværene Torschen og Gryllefiord nestl. Foraar, derom 
at anføre i Rettesettelse og paastand til Dom efter Sagens til-
stand, og nærmere giørende i rettesettelse, saavelsom at anhøre 
Vidner om tildrageligheden, afhørte for Torschens Ting, paa Ting-
stædet gaarden Sand den 24 og 25de Juny anstundende. 
 
Den indstevnte paaraabt, men mødte ikke, ei heller nogen paa hans 
veigne. Citanten bad at Stevningsmændene maatte hiemle Stevne-
maalets Lovl. forkyndelse. Derpaa hiemlede Lensmanden Kiergaard 
og Arne Olsen, Bokskind, under Eed at bemte. Anders Larsen er 
Lovl. Stevnt til dette Ting, at lide Dom for Sagen, efter at Vid-
ner først er forhørt paa Torschens Tingstæd, hvortil hand ogsaa 
efter afhiemlingen er Varslet, til nestkommende 24 og 25de hujus; 
og da han nu ei mødte, blev Lavdag udstæd for hannem til neste 
Høste ting, denne Sag at tilsvare. 
 
 
Gregers Joens., Øyfiorden, var indstevnt for Hellingbrøde ved at 
arbeide paa Skiærtorsdag.  
 
Den indstevnte mødte og Rettede for sig ved at betale 1 rd. 3 
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mrk. efter Loven i bøder, samt Sagens omkostninger, neml. Stevn-
ings Penge med 4 mrk. 
 
 
Hr. Hammer hafde ladet indstevne disse efterfølgende mænd, neml.: 
Isak Rasmusen, Rogsfiord, Guldbrand Taraldsen, Grønjord, Jesper 
Olsen, Troldvigen, Peder Olsen, Skougen, Edias Edisen, Skougen, 
Erik Endres., Øyjord, Erik Joensen, Tømmervigen, Iver Kiær, 
Gottejord, Jakob Vinter, Sør Strømmen, og Jens Jensen, Storløk-
helle; formedelst de ikke haver betalt Cit. sin Fiær Fisk, siden 
de har fisket i hans Meenighed.  
 
Af disse indstevnte mødte ingen allene Erik Joensen, som tilstod 
at fornøye Citanten i mindelighed sin Rett naar hand hiemhændter 
sin auvlede Fisk. Lensmanden Kiergaard og Arne Olsen, Bokskind, 
hiemlede at for benævnte mænd som ikke møeder, ere Lovlig Stevne-
de. Altsaa om Cit. paastaar Lavdag i Sagen, bliver samme udstæd 
til neste ting.  
 
 
Morten Kiil boende paa Auchøen i Tromsen, hafde indstevnt Søren 
Mogens. boende paa Berg i Tromsøe meenighed, for ærerørige be-
skyldning angaaende Tyverie. Derom Vidner at anhøre til dette 
Ting, som det fremlagde Skriftl. Stevnemaal videre for melder, 
hvilket blev læst og Tingsvidnet tilføres. Vidnerne ere Peder 
Larsen, Strømmen, i dette Tinglav, og Erik Larsen, ibd., samt 
Elias Mikkelsen, ibd.  
 
De tvende første mødte, men den sidste mødte ikke efter paaraab.  
Den indstevnte Søren Mogens. blev paaraabt, men mødte ikke, men 
Stevne maalet viiser at samme er hannem Lovlig forkyndt, ved hans 
egen paaskrift. De tvende moedende Vidner fremstod for Retten, 
for dennem blev Eeden af Lovbogen oplæst og formanet at vogte sig 
for meen Eed. 
 
Peder Larsen Soer med opragte Fingre paa Sandhed at sige. Hans 
forklaring var denne: at Passerede nu i afvigte Vinter i Fastens 
tiid, paa Søren Mogensens gaard, hvor Vidnet og Kiil var til-
stæde, da Vidnet førde denne tiltale af Søren Mogens. til Morten 
Kiil: jeg har hørt at den Svenske som er hos dig, skal være saa 
Hag en tyv; derpaa Sv. Kiil: Gud veed det, jeg har ikke fornemmet 
det af ham; derpaa sagde Søren Mogens.: jeg er bleven skam Staal-
et, og jeg har hørt at du, neml. Kiil, har været med ham; Søren 
Mogensen sagde videre til Morten Kiil: jeg veed ikke hvad ondt 
jeg har giort dig, at du skulle saa fare med mig; derpaa Sagde 
Kiil: det er brav, naar i kand beviise det; derpaa Sv. Søren: der 
er ingen anden stæds Tyv-Paqve funden, end hos Morten Kiil. Mort-
en Kiil sagde: det er vel, naar du kiendes med det. Videre ord 
siger Vidnet hand ikke kand erindre. Gik saa fra Retten. 
 
Hvad det andet møedende Vidne angaar, neml. Erik Larsen, da efter 
der blev omspurt denne Persons omstændighed, befindes hand at 
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være en fremmet Person, som her til Norge afv. aar er ankommen 
fra Sverrig, og nu for nærværende tiid, haver tilhold hos Hans 
Hansen, Strømmen, og endnu ikke er bekiendt hvad Pass. og rigtig-
hed hand med sig fører; da Loven i første bogs 13de Cap. 5 art. 
forbyder Dommeren at antage saadanne ubekiendte Personer til Vid-
ner; Saa Eragtes i kraft af samme Lovens bud: at Vidnet i saa 
maade maae fremviise rigtighed for sin Person, førend hand kand 
admitteres i Retten som Vidne. 
 
Hvad det udeblivende Vidne Elias Mikkelsen angaard; da paastod 
Kiil hannem Forelagt under Falds maal at møede til neste ting, 
men da ingen Stevningsmænd var tilstæde, som kunde hiemle, at 
hand er Lovl. Stevnt, saa kunde heller ikke nogen forelæggelse 
under Falds maal udstædes. 
 
Ligesaa hafde Kiil tilstæde et godvillig møedende Vidne Navnl. 
Anders Andersen, boende paa Hæstnes i Balsfiorden, i Tromsøe 
meenighed, samme fremstod for Retten og efterspørsel hørde Eedens 
oplæsning; Soer derpaa med opragte Fingre paa Sandhed at sige, 
hans forklaring var denne: at hand var paa gaarden Bentzjorden 
Tirsdagen før nest afv. Juul, da Kiil kom der samme tiid, og for-
medelst hort vejer maatte lægge til land et støkke norden for 
gaarden, og siden gaae til gaards, da nu Kiil kom til Bentjorden, 
fulte Vidnet Kiil siden for at hielpe ham at roe sin baad til 
gaards. Spørsmaalet af Kiil til Vidnet, var: om Hand saae noget i 
hans Baad? Sv.: hand saae ikke andet end en bomme med vaad Mad 
udi, en Dalle med noget Søe udi, og 4re Sildgarn. Videre vidste 
Vidnet ikke at forklare om Sagen og blev ei heller videre af Cit-
anten tilspurt. 
 
Ellers forklarede Vidnet at reiste fra Bentjorden før Kiil, og 
veedsaa intet videre at forklare; gik saa fra Retten. Sagen blev 
dermed sluttet for denne Gang. 
 
 
Fogden Ryning fremstillede for Retten Edias Amunds., Baltstad, 
der var angivet for at have fundet og Biærget noget af en Driv-
Vahl i nestl. Marty Maanet paa gaarden Baltestad Lejemaal, ved et 
stæd Kampvigen kaldet, at oplyse hvorleedes i dette tilfælde var 
forholdet.  
 
Comparanten sagde: at hand tilligemed Jon Olsen paa bemte. tiid 
og stæd, fandt nogle strimler af Bugen og Hovedet i støkker slag-
et, af en Hval der forhen førend den opdræv, syndtes at være af-
spækket, det funden som laae paa et heel besværlig og ubeqvem 
stæd, besørgede Finderen tilligemed tiltagne Biærgere til gaard-
en Baltestad omtrent en Fieredeel Miil fra Kampvigen beliggende, 
og der i bevaring henlagt, hvilket Hval Spæk nu her inden Tinge 
og Retten ved offentl. Auction blev opraabt og Proprietair Sr. 
Andreas Røst tilslaget som høystlydende med Vilkaar: at hand selv 
udreeder alle de ved Findningen og Biærgningen paagaaende omkost-
ninger, og det endelig overskydende til Hans Kongel. Majestæts 
_________________________________________________________________ 
 
Tingbøker for Lenvik år 1723-1800, bd. 2. side 103 



-104- 
_________________________________________________________________ 
 
Cassa erlagt; hvilket nu inden Retten blev Præsteret med 2 rd. 3 
mrk. 6 sk. 
 
 
Da ingen efter opraab hafde videre ved Tinget at bestille, blev 
dette Ting opsagt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kilde: Senjen og Tromsø Justitsprotokol No. 3, 1770-1774, 
       side 147 b - 149 b. 
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De Forordninger og andre Ordres som paa dette og alle øvrige Som-  
mertinge i Tromsen og Senjen blive oplæste, ere følgende: 
 
 
Forordning, Anlangende at Rente Cammeret skal igien settes paa 
den forrige foed, med videre. Datteret 21de Januari 1773.  
 
Dito Anlangende forandring med Extraskatten i Norge. Datt. 14de 
Nov. 1772. 
 
Dito, Anlangende en af Colegio Medico i Kiøbenhaven forfattet, og 
til trykken befordret Pharmacopoea og Taxa, at skal indføres og 
følges i Hans Mayts. Riger og Lande. Datt. 16de Juli 1772. 
 
Placat angaaende Forbud paa Hæstes og Hoppers udførsel af Norge. 
Datt. 2den Oct. 1772. 
 
Dito, om Premiers udlovelse paa Rug, Byg og Jord-æblers indførsel 
i Norge, intil Mai Maaneds udgang 1773. 
 
Forordning anlangende at det i alle maader skal have sit forbliv-
ende ved den, den 13de Feb. 1767, udgangne Forordning om Renter-
nes nedsettelse til 4 Procento, med videre. Datt. 12te Nov. 1772. 
 
Placat angaaende Havres indførsel til Norge fra inden Rigs eller 
uden Rigs steder, med Danske eller fremmede Skibe, og en Premies 
udlovelse af 2 mrk. Danske pr. Tønde af hvad Havre som til nogen 
Norsk Havn inden Januari Maaneds udgang 1773 indføres, og dertil 
forblivende Losses, samt en Premie af 1 mrk. 8 sk. Dansk pr. Tøn-
de af hvad Havre som fra Ultimo Januari intil Mai Maaneds udgang 
1773 saaledes til Norge indføres og der Losses. 
 
Dito, At de føyede Qvarantaire Anstalter, i henseende til den i 
Rusland og Polen forhen grosserende Pæst, skal være ophævende. 
Datt. 24de Dec. 1772. 
 
Dito, Angaaende fremmede Feede Vahres indførsel til Norge, intil 
til 1773 aars udgang, imod halv uden Rigs Told. Datt. 8de Dec. 
1772.  
 
Dito, angaaende nærmere bestemmelse af nogle Articler i den Kong-
el. Forordning af 17de Juni 1771 om brev-Porto frihedens ind-
skrænkelse. Datt. 12te Sept. 1772. 
 
Dito, angaaende Consumptionens nedsettelse fra 6 sk. til 2 sk. 
pr. Potte af Rom, som fra Vestindien til Norge indføres. Datt. 
9de Janu. 1773. 
 
Amtmandens Skrivelse til Fogden, datt. 22. Ap. 1773, Communicer-
ende Kongel. Rescript af 18de Marti h.a., angaaende smaat Tyve- 
ries afstraffelse. 
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Dito til Fogden, datt. 22de Ap. 1773, Communicerende Kongel. Re-
script af dato 18de Marti h.a., angaaende Lensmændenes Salarium 
for de dennem vedkommende forretninger. 
 
Dito til Fogden, datt. 22de Ap. 1773, tilkiendegivende Rente 
Cammerets Skrivelse af 20de Feb. h.a., angaaende huus mands 
pladser under en gaard, hvorom Cammeret begierer Amtmandens be-
tænkning. 
 
Dito til Fogden, datt. 29de Decembr. 1772, tilkiendegivende Rente 
Cammerets anderledes bestemmelse over visse Poster i Fiske-Foran-
staltningen af 29de Januari 1772. 
 
Dito til Fogden, datt. 22. Ap. 1773, tilkiendegivende Rente- 
Cammerets Skrivelse af 27de Feb. h.a., angaar Rigtighed for de 
til Norge for Kongel. Regning sendte Korn vahre. 
 
Dito til Fogden, datt. 22de Ap. 1773, tilkiendegivende Rente-
Cammerets Skrivelse af 20de Feb. h.a., angaar Sauger og Skougenes 
besparing. 
 
Dito til Fogden, datt. 22de Ap. 1773, tilkiendegivende Rente 
Cammerets Skrivelse af 20de Feb. a.c., angaar, at der maa author-
iseres Papir til ansøgninger isteden for Stemplet Papir. 
 
Dito til Fogden, datt. 12te Feb. 1773, tilkiendegivende Skrivelse 
fra Magistraten i Bergen, af dato 3die Dec. a.p., ang. Rognens 
Saltning og behandling at skee forsvarlig. 
 
Capitels Taxten i Trondhiem 1772. 
 
Amtmandens Skrivelse til Fogden, datt. 30te Dec. 1772, betræffen-
de tvende Russer der med en liden Baad ere afrømte fra deres i 
Westeraalen indkommende Skipper. 
 
Dito til Fogden, datt. 9de Nov. 1772, angaar Lysning efter en 
Person der med et qvindemenneske omstripper Landet, og foregiver 
at bede Almisse for nogle i Salten brandstøtte bønder. 
 
Dito til Fogden, datt. 12te Marti 1773, betreffende Delinqvent 
omkostninger 596 rdl. 93 sk., i Saltens Fogderie, deraf Senjen og 
Tromsen at Svare 108 rdl. 46 1/2 sk. 
 
Amtmanden Foranstaltning, datt. 6te Feb. 1773, angaaende Brende-
vins og ald anden ulovlig Handel, ved og uden omreiser, med vid-
ere. 
 
Fogden Krogs Skrivelse, angaaende om tvende fra hans Fogderie 
bortrømte og for Slagsmaal dømt Finner, Navnl. Anders Amunds. og 
Erik Rasmusen, skulle findes her paa Grændserne. 
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Nok blev i dag leveret af Fogden til Publication over alt paa 
Tingene, Amtmandens Promemoria til Fogden af 13de Oct. 1772, som 
er en Advarsel for de til Frideriksværen udcommanderede at adlyde 
ordre til Hans Mayts. tieneste, saafremt de agter at undgaa paa 
følgende Straf. 
 
Foranstaltning fra Amtmanden, datt. 22de Marti 1773, hvorledes 
med Sildens fiskning og Virkning med videre skal forholdes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kilde: Senjen og Tromsø Justitsprotokol No. 3, 1770-1774, 
       side 131 b - 132 b. 
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Anno 1773 den 11te octobr., holdet almindelig Høsteting paa gaar-
den Wang for Giisunds Tinglav. Retten betient af Sorenskriver 
Thomesen i overværelse af Fogden Hr. Ole Ryning samt efterskrevne 
Eedsoerne Laugrettesmænd: Jakob Vinter, Strømmen, Hemming Christ-
ensen, Skarsvog, Isak Dideriks., Røssevog, Søren Anthonisen, 
Botten, Povel Villumsen, Stønnes botten, Lars Siursen, Øefiord, 
Ole Nielsen, Skognes, og Ole Edisen, ibd. 
 
 
Følgende Laugrettesmænd var opnævnt paa afv. aars Høsteting, at 
betiene Retten dette aar, men har ikke mødt, ei heller lejet 
andre for sig, neml. Povel Abrahamsen, Huusa, Gregus Joensen, Øy-
fiord, Petter Sørensen, Hækingen, Sivert Olsen, Molsnes, og Ole 
Nielsen, ibd.; disse foreskrevne blev Mulcteret efter Lovens 1 b. 
7de Cap. 3 artl., hver paa 2 Lod Sølv, eller 1 Rigsdr. som Kong-
ens Faldsmaal og desuden at betale andre i deres stæd, som nu 
blev antagen til Laugrettesmænd.  
 
Fogden Ryning sagde: at over nævnte udeblevne Personer hafde paa-
staaet den dem tilkiendte Mulct og derfore beordede Lensmænden 
Mons. Kiergaard hos de skyldige at indfordre og den Kongel. Cassa 
det tilfundne at udreede, og i Mangel af mindelig betaling til 
neste ting at lide execution. 
 
 
Til Laugrettesmænd for tilkommende aar 1774, at betiene Retten i 
Giisunds Ting Lav, er opnævnt følgende: Christen Olsen, Sulten-
vigen, Jakob Olsen, ibd., Anders Olsen, ibd., Joen Hansen, Mols, 
Isak Rasmusen, Rogsfiord, Ole Joensen, ibd., Erik Eriksen, ibd., 
og Mathis Mathias., Strømmen. 
 
 
Ole Andersen Lod Tinglyse sin Bygselseddel paa 1 Punds Landskyld 
i gaarden Tømmervigen, af Sands Kirkes Mensal Gods, som hans Moe-
der for ham haver opgivet med Vilkaar: at nyde Foder til en Koe 
og 1 Vogs Sædeland. Lev. til Tugthuuset 8 sk. 
 
 
De breve som af Fogden er mig leveret til Publication, som nu paa  

dette og efter følgende Høstetinge i Senjen, blive kundgiorde               
inden Retten, ere følgende: 

 
Hr. Amtmand Knagenhielms Skrivelse af 21de Juli 1773, angaaende 
Lysning efter tvende Svenske Deserteurer Navnl. Neuman og hans 
Tiener Niels Pedersen fra Lund i Schaane. 
 
Dito af 17de Juli 1773, tilkiendegivende Kongel. Resolution at 
ingen af Kongens Jorder bliver bort forhandlet efter derom forhen 
føyende anstalter, men beroer dermed intil bedre tider indfalder, 
og at Fogderne imidlertid bort bygsler de leedige Jorder. 
 
Dito af 30te Aug. 1773, tilkiendegivende hvad Postbønderne her-
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efter skal have for Postførselen efter Kongel. Resolution paa 
Forestilling af General Postamtet. Neml. til lands 2 1/2 Rdr. 
aarlig for Miilen, og paa de stæder hvor vejen er til Søes, 1 rd. 
aarlig for baadens anskaffelse, samt desuden at nyde de andre 
friheder efter Forordningen af 4de Aug. 1758. 
 
Dito af 1te Sept. 1773, angaaende Lysning efter en fra Wester-
aalen afrømt Tyv Delinqvent Navnl. Christopher Christophersen, 
Øederfiord. 
 
 
Da intet videre var her paa Tinget at forrette efter udraab, blev 
Tinget opsagt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kilde: Senjen og Tromsø Justitsprotokol No. 3, 1770-1774, 
       side 165 b - 166 b. 
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Anno 1774 den 10de Juni Retten sat for Giisunds Tinglav paa gaar-
den Wang, overværende Velb. Hr. Amtmand de Knagenhielm, Hr. Fogd-
en Ryning. Ligesaa Retten betient af Sorenskriver Thomesen med 
efterskrevne Eedsoerne Laugrettesmænd: Ole Joensen, Rogsfiord, 
Isak Rasmusen, ibd., Erik Eriksen, ibd., Lars Olsen, Strømmen, 
Hans Hans., ibd., Christen Olsen, Sultenvigen, Jakob Olsen, ibd., 
og Anders Olsen, ibd. 
 
 
Efter Tinget var sat, blev Tinglyst de Forordninger og ordres som 
ere anteignede Fol. 177, dernest Skatternes oppebørsel forrettet 
samt Leedingen lagt. 
 
 
Den 11te dito Retten Continueret:  
 
 
Ole Nielsen lod læse sin Bygselsedel paa 2 p. 6 mrks. Leje i  
gaarden Wang som Svigerfaderen Sr. Peder Tønder for ham har op-
ladt. Lev. til Tugth. 8 sk. 
 
 
Tvende Finner her af Tinglavet Navnl. Peder Nielsen og Ole Niels-
en fremviste inden Retten trende Biørnskind som de nylig have 
skudt, men er unge og u voxne. De blive derfore betalt deres skud 
Penge af Fogden for hver 1 rd. og leveret dem paa Tinget. 
 
 
Bastian Olsen boende paa gaarden Øyfiord her i Tinglavet, og hans 
Stifdatter Ingebore Olsdr., var indstevnt at lide Dom efter fore-
gaaende examination, for begangne Leiermaal med hverandre. De 
mødte begge og tilstoed Lovlig Stevnemaal. 
 
Paa Spørsmaale svarede Bastian Olsen, at hand tilstaar Leiermaal-
et med bemte. Ingeborre Olsdr., ligesom hun òg svarede: at hun 
veed ei anden barne Fader end denne hendes Stiffader, benævnte 
Bastian. Hand er føed paa gaarden Bokskind her i Tinglavet, er af 
alder omtrent 48 aar, er 12 aar siden hand blev gift med sin 
Kone, som endnu lever og var her nærværende ved Retten, har tven-
de Stifbørn, hvoraf den ene er nu af ham besvangret. Har ellers 
selv ingen børn med sin Hustru, som nu siger sig at være 58 aar.  
Videre paa tilspørsel svarede: at Tøsen Ingebore kom i Barselsæng 
nest afv. aar, 14 dage efter St. Hans dag. Barnet lever og er hos 
dets Mormoder. 
 
Nok paa tilspørsel svarede qvinde mennesket Ingebore og hendes 
moder, at hun er af alder i det 25de aar, har stedse været hiemme 
hos hendes Forældre, har og været til Confirmation. 
 
Deres forseelse angaaende, da tilstoed hand at hand vel i først-
ningen fristet hende dertil, men hun var villig at lade ham faae 
sin fremgang dermed. De kand og ei heller negte at de jo vidste 
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at denne forseelse var grovere og førde en større straf med sig 
end et andet ringere Leiermaal. Spurt dem begge hvad de formeener 
at kunde have til deres undskyld, og om de meener at straffen 
derved kunde formildes? Svarede: de meener sig intet til und-
skyldning, men begræder nu deres daarlighed. 
 
Derefter fremlagde Sagsøgeren Hr. Fogden Ryning, den ham fra Præ-
sten Hr. Hammer givne anmeldelse af 6 Dec. 1773, i hvis følge, 
ovenstaaende Sag er paatalt, bemelte anmeldelse læst og acten 
tilført;  
 
Videre Producerede Fogden i Rette bemte. Hr. Hammers skriftlige 
Kundskab ang. de indstevntes videre forhold, den hand ligesaa 
begierede læst og Acten tilført. 
 
Endelig i Rette lagde Citanten en under 4de Mai nestleden, holden 
Registering og Vurderings-Forretning, over Bastian Olsens Eien-
dele den hand begierede i Acten inddragen. 
 
Endelig sagde Fogden, at de indstevntes egen tilstaaelse og Sag-
ens omstendige sammenligning, giør det nok som tydelig, at Bas-
tian Olsen besvangret hans Stifdatter Ingebore Olsdr., som udi 
Hr. Hammers opgivende er berettet, fant hand sig beføyet at paa-
staae de skyldige vorder tildømt at lide efter Loven, paa det 
andre for saadanne forseelser maatte fatte afsky, med hvilke om-
stendigheder hand indlod Sagen under Rettens Dom.  
 
Velb. Hr. Amtmand de Knagenhielm som nærværende ved Retten, be-
skikkede Lensmanden Kiergaard til Forsvar for Delinqventerne, og 
da Sagen er udsat til nestkommende 18de Juli, saa vil hand til 
samme tid indkomme med hvad hand kand formeene til deres Forsvar. 
 
 
Betreffende Konge Tienden i Senjen som Hans Mt. har forundt Almu-
en for 115 rd. aarlig, da efter at Velb. Hr. Amtmand de Knagen-
hielm hafde giort forestilling for Almuen, hvorledes de vare for-
nøyede med Tiendens Hævelse og dens ligning paa Almuen. Da blev 
Almuens Svar af dette Tinglav derom, at de Leverer Konge tienden 
in Natura som forhen til Fogden, imod at tilstaa Fogden af dette 
Tinglav 3 rd. af Tiendens overskud, og Resten af overskudet at 
staa pr. Cassa for deraf at Completere det der bør svares til 
Hans Mat. naar slette aar indfalder og fiskeriet slaar feiel. 
Ligesaa af overskudet at betale Biørenskud-Penge samt Delinqvent 
omkostninger naar saadanne udgifter indfalder for Almuen, saa òg 
blev aftalt at Sorenskriver Attesterer Tiende Regenskabet med 
Fogden. 
 
Ingen efter opraab hafde videre ved Retten at bestille, blev saa 
Tinget opsagt. 
 
Kilde: Senjen og Tromsø Justitsprotokol No. 3, 1770-1774, 
       side 197 b - 200 a. 
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De Forordninger og andre offentlige ordres som ere Tinglyste paa       

dette Ting, og ligesaa paa alle de andre Sommertinge 
i Senjen og Tromsen, ere følgende: 

 
 
Forordning angaaende hvor de Sager som tilforn have henført under 
Cammer Retten og der bleve paa dømt, herefter skal indstevnes og 
paakiendes, med videre. Datt. 17de Feb. 1774. 
 
Dito at ingen fremmede omløbere med Dyr, Konster og andet deslige 
at lade see for Penge, maa indfinde sig i Danmark og Norge. Datt. 
27de Oct. 1773. 
 
Dito angaaende hvilke Sager til det Danske Cancellie, og hvilke 
til Rente Cammeret og de øvrige Collegier skal henføre. Datt. 
20de Oct. 1773. 
 
Dito angaaende hvad de som indstille sig til Examen Theologicum, 
foruden hvad allerede i Fundatzen af 31te Marti 1732 er fastsat, 
skulle giøre Reede for med videre. Datt. 6te Oct. 1773. 
 
Patent om Høyeste Rett i Danmark for aar 1774. Datt. 14de Oct. 
1773. 
 
Kongel. Rescript til Stiftamtmanden og Biskoppen over Trondhiems 
Stift, ang. at naar Folk paa Landet i Stiftet begierer Publiqve 
Penge til Laans, maa der i steden for de ellers anbefalede Taxa-
sioner, som deels ere bekaastelige, deels upaalidelige, indhændt-
es vedkommende Præster, Fogeds eller Sorenskrivers Attest paa 
slet Papir om alle Eiendommens omstendighed som anbyder til Pant, 
og Debitors vedderhæftighed og Æconomie, saaledes som de efter 
samvittighed ville være bekiente og med Eed kand bekræfte. Datt. 
21de Juli 1773. 
 
Kongel. Bevilling, datt. 27de Oct. 1773, ang. at hvad beskiemme-
ligt og fornærmeligt Hr. Biskop Friis anrørende udi udstedde Be-
sigtelses Forretninger over Mishions Kirkerne i Nordland maatte 
være indført, skal være aldeles mortificeret, død og magtesløs. 
 
Hr. Amtmand de Knagenhielms ordre til Fogden, datt. 29de Nov. 
1773, grundet paa Kammer Collegi Skrivelse af 18de Sept., ang. 
det Fogderne bør være overværende med Tømmers udviisning til Bro-
ernes bygning paa de alfare veje, for at tilsee det den ene Skoug 
Eiere ikke mere fornærmer end den anden.  
 
Dito af 11te Oct. 1773, ang. at Lyse efter en fra Schaane undrømt 
Person, Navnl. Damsberg.  
 
Dito ang. hvad Postbønderne herefter skal have i betaling for 
Postens førsel. 
 
Dito af 21de Juli 1773, ang. at lyse efter tvende fra Schaane 
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undvigte personer, Navnl. Neuman og hans Tiener Niels Pedersen. 
 
Capitels Taxten for aar 1773. 
 
Hr. Amtmand de Knagenhielms Skrivelse til Fogden, hvorved Almuen 
advares, saa mange som Reise paa Fiskerie i Findmarken, at ent-
holde sig fra at ødelegge Eder Fugel, eller deres Eg og Dun at 
tage, alt i anledning af derom fra Amtmanden i Findmarken ind-
kommende klage. 
 
Placat udsted af det Trondhiemske Selskabs Secretair Wittrup, an-
gaaende hvad Premier de bønder kand faa der dyrke deres Jorder 
eller ødelegger saa mange Rovdyr, som Placaten indeholder. 
 
Nok blev inden Retten oplæst den forfattet Restance Register over 
Extra skatten til 1te Oct. 1769. 
 
Endelig bliver kundgiort paa Tingene i Senjen, Amtmandens foran-
staltning om forhold med Toskegarns og Liines brug i Toschen og 
Gryllefiord. Datt. 28de Dec. 1773. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kilde: Senjen og Tromsø Justitsprotokol No. 3, 1770-1774, 
       side 177 a - 177 b. 
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Wilhelm Mourits Thomsøn, Sorenskriver over Senjens og Tromsøe 
Fogderie Giør Vitterligt: At Anno 1774, den 11te Juni, blev 
holdet Almindelig Sommerting paa gaarden Wang for Giisunds Ting-
lav. Retten Presideret af Velbaarne Hr. Amtmand de Knagenhielm, 
samt betient af Sorenskriver Thomæsøn, i overværelse af Fogden 
Velædle Hr. Ryning, samt eftermeldende Edsvorne Laugrettesmænd 
Ole Joensen, Rogsfiord, Isak Rasmusen, ibd., Erik Eriksen, ibd., 
Lars Olsen, Strømmen, Hans Hansen, ibd., Christen Olsen, 
Sultenvigen, Jakob Olsen, ibd., og Anders Olsen, ibd. 
 
Bastian Olsen boende paa gaarden Øiifjorden her i Tinglavet og 
hans Stif-datter Ingebore Olsdatter, vare til dette Ting 
indstevnte til at lide Dom, efter foregaaende Examination, for 
begangen Leiermaal med hver andre. Begge disse Personer mødte for 
Retten og efter tilspørsel vedgik lovlig Stevnemaal at være 
dennem muntlig Forkyndt. Paa tilspørsel svarede benævnte Bastian 
Olsen at han tilstaar det begagne Leiermaal med bemeldte Ingebore 
Olsdatter, det samme hun og svarede, at hun ved ikke af andre 
barne-Fader end denne hendes Stif-Fader Bastian Olsen. Videre: 
Hand er Fød paa gaarden Bocshind her i Tinglavet, er af alder 
omtrent 48 aar, er 12 aar siden hand blev gift med hans Kone som 
endnu lever og er her ved Retten nærværende, har tvende Stifbørn; 
hvoraf den ene nu af ham besvangret som meldt er, har ellers selv 
ingen børn med hans Hustru som nu siger at være 58 aar gammel. 
 
Nok paa tilspørsel svaret, at overmelte Ingebore Olsdatter kom i 
Barsel-Sæng nest afvigte aar 14 dager efter St. Hans-Dag, barnet 
lever og er hos dets Mormoder. Ingebore Olsdatter er efter hendes 
Moders Forklaring i det 25de aar gammel, har stedse været hiemme 
hos hendes Forældre, har òg været til Confirmationen. 
 
Deres forseelse angaaende, da tilstoed han: at han vel i 
førstningen Fristet hende dertil, men hun var villig at lade ham 
faae sin fremgang dermed; de kand ei heller nægte det de jo 
vidste at denne Forseelse var grovere og førde en større straf 
med sig end et andet ringere Leiermaal.  
 
Endelig Spurt dem begge hvad de formeener at kunde have til deres 
undskyldning, hvormed de mener deres Straf kunde formidles? Svar-
ede: de meener sig intet til undskyldning, men begræder deres 
Daarlighed. 
 
Derefter fremlagde Sagføreren Hr. Fogden Ryning den ham fra Præs-
ten, Velæreværdige Hr. Hammer, givne anmeldelse, dat. 6te Decem-
ber 1773, i hvis følge denne Sag er paatalt. Bemte. anmeldelse 
blev læst og er af følgende indhold: 
 
Da Pigen Ingebore Olsdatter, i sin Stif-Faders Tieneste, er blev-
en besvangret og endelig Født et Drængebarn, som den 8de Søndag 
Trinitatis sidstleeden blev Døbt i Mæfiords Kirke, og samme gang 
angav for barne Fader Johannes Andersen Sommerøen i Hillesøens 
Sogn, men hvilken angivelse efter nærmere undersøgning var Falsk  
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og u Rigtig, saa er dog hun endelig bleven bragt til en reen be-
kiendelse, neml. at hendes Stif-Fader, navnlig Bastian Olsen af 
Øiifjor-botten i Mæfiords Sogn, er hendes rette barne Fader; 
ligesom òg benævnte Bastian Olsen af Øiifjordbotten, selv den 
24de November nest afvigte, her for mig paa Berg har tilstaaet 
denne sin skammelige og forargelige giærning, hvorfore: efter at 
Factum af ovenmeldte begge Personer er tilstaaet, jeg efter mit 
Embeds Pligt vil ikke efterlade at andrage denne Sag for Høytær-
ede Hr. Foged til lovlig Paatale for at hemme videre Forargelse. 
 

Berg den 6te December 1773. H.M. Hammer. 
 
 
Videre Producerede Fogden i Rette Velbemte. Hr. Hammers skrift-
lige Knudskab angaaende de instevntes videre Forhold, den hand 

ligesaa begierede læst og Acten tilført, lydende saaledes: 
 

L:B:S: 
 
Bastian Olsen, Øyfjordbotten, der forhen er angivet for sin grove 
misgierning med Stif-Datteren Ingebore Olsdatter, meddeles dette 
Vidnesbyrd; Hvad hans øvrige Forhold i Menigheden angaar, har 
hand, for saavidt mig Vitterlig er, opført sig saaledes, hand 
ikke er kundet blevet nægtet adgang til Kirkens goede Ting, end-
skiønt hand som mange desværre, er tilbøyelig til Drukkenskabs 
Last, som ved Kirkelige formaninger er ham bleven betydet.  
Ovenmelte Ingebore Olsdatter har ellers tilforn forholdt sig i 
Menigheden Christsømmelig og med andre Christne altid i rette 
tiid brugt Kirkens goede Ting; fortiener medlidenhed i henseende 
til hendes Enfoldighed og Ungdoms aar; Det hendes Stif Fader saa 
skammelig har misbrugt. 
  
 

Berg den 28de Marty 1774 
Attesterer H.M. Hammer. 

 
 
Endelig i Rette lade Citanten een under 4de May nestleeden holden  
Registrerings og Vurderings Forretning over Bastian Olsens Ejen-
deele, der hand begierede i Acten inddragen: 
 
Anno 1774 den 4de May indfant jeg, Bunde-Lensmand Andreas Tønder 
Kiergaard mig efter ædle Hr Fogeds mig udi Ting-brevet gievne 
ordre, paa den gaard Øyfjordbotten i Giisunds Tinglav hos Bastian 
Olsen for der at Registrere og Vurdere, samt at forkynde Kongens 
Arrest paa hans heele Boets Ejende deele, for begangne forseelse 
til Sagens uddrag; hvortil vare Vidner og Vurderingsmænd, Jens 
Ravn Kiergaard og Jørgen Hendrichsen Høg, begge Eedsvorne. Og da 
begge vare tilstæde, blev godvillig deres ringe Ejende deele 
framvist, som bestod i følgende, neml: 
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Herpaa blev da spurt efter Guld, Sølv Tin, Mæssing, Metall, Kaab-
er, men var ikke. 
                                                  rdl.  mrk.  sk. 

Jernfang: 
 
1 beskadiget stor gryde, drægtig 1/2 tønde,  
  ansatt for.....................................   1.....3......  
1 mindre dito med en brist i bredden,  
  veier 1/2 vog 8 mrk. ..........................   1.....2...... 
1 lidet Tynt brød Jern, 4 mrkr., 
  1 liden god skierring, 1 mrk. 4 sk. ...........   ......5.....4 
1 gl. Skierring 8 sk., 1 øxehammer 1 sk., 
  1 ditto, 12 sk., er ...........................   ......2.....4 
1 liden gammel gryde med et øre, uden halde .....   ......1.....4 
1 liden Naver, 6 sk, 2 gamle bielder, 12 sk. ....   ......1....12 
 

Træfang: 
 
1 liden brugelig Kiste, 2 mrk, 1 gl. Ege tønde  
  til Syre, 3 mrk. ..............................   ......5...... 
2 gamle Dalder, 10 sk, 1 gammelt Hylke, 8 sk. ...   ......1.....2 
3 Meel strøkker, 1 mrk 8 sk, 1 gammel tæt  
  tønde, 8 sk. ..................................   ......2...... 
1 Melke bonke for 8 sk, 5 dito for 1 mrk 4 sk, 
  2 dito for 4 sk., er...........................   ......2...... 
1 Smør-ask, 6 sk, 1 liden dito, 2 sk. ...........   ............8 
2 smaa Melkeskaaler for .........................   ............8 
1 got par aandrer med Kaabeskinds foer ..........   ......2...... 
1 Slibesten for..................................   ......5.....8 
 
Sængeklæder var ikke mere end de gamle som vare  
i brug, og var af ingen værdi. 
 

Creature: 
 
3 Melke Køer for 12 rdl., 1 halv Mark oxe  
  for 1 rdr. ....................................   13.... ..... 
4 Souer 2 rdr., 2 smaae giemrer 4 mrk. ..........    2....4..... 
2 geder for 1 Rd 2 mrk, 1 liden Hæne 2 mrk. .....    1....4..... 
 

Søe Huuser med Søe Brug: 
 
1 got Spærre Nøst 2 rdr.,  1 gl. Søe Skiaa 3 mrk.   .2.....3..... 
1 gl. Sexringsbaad 1 rdr. 3 mrk., 1 god dito med  
  Seigl 3 rdr., er................................   4.....3..... 
1 Dybs agn med Jernsteen 2 mrk 4 sk, 
  1 Valbeen 6 sk. ...............................    .....2....10 
                                                    ------------- 
                                      Summa......   32....3....10 
 
Herpaa blev da tilspurt om mere var i deres Eje som ikke var an-
givet; Hertil blev af dem begge med Eed bekreftet Nei. 
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Saa blev da deres bortskyldige gield angivet som er: 
 
Sr. Johan Didrich Stalboms Regning blev  
framlagt, dat. Bergen den 21de September 1773,  
fordring stor...................................... 18....5.....5 
Sr Nordman 2 Rd, Sr Hof 2 Rd er ...................  4........... 
Gregus Jonssen Øyfiord ............................  7........... 
Jens Erichsen Scharsvog ...........................  1....1.....8 
Hemming Christensen ibd. for hand besad 
Retten for ham udi afvigte aar.....................  ......1..... 
                                                    ------------- 
 
Mere sagde de sig ikke at være skyldig, saa Forretningen herved 
blev sluttet. 
 

Øyfiordbotten Datum ut supra. 
Andreas T. Kiergaard. 

 
Samme tiid blev efter Fogden, ædle Hr Rynings ordre, ovenmeldte 
Bastian Olsen Stevnt til Tinge paa gaarden Wang for Giisunds 
Tinglavs Almue at møede, for der at aflægge forklaring, anhøre i 
Rettesettelse og lide Dom for begagne misgierning.  
 
Ligesaa er Pigen Ingebore Olsdatter indkaldet at giøre forklaring 
om Bastian Olsen er hendes barne Fader og derfor at lide Dom. 
Hertil bliver anført den indstevnte Ingebore Olsdatters Ejende 
deele, som bestaar udi følgende, Neml.: 
 
1 Melke Koe 4 rdr., 1 voxen Souv 3 mrkr. og 1 Væder for 3 mrkr.; 
Er i alt 5 Riksdaler, og videre var ikke, uden ringe Klæder hun 
brugede; Hvilket Attesteres af mig Bonde-Lensmand, tillige med de 
2de Eedsoerne Mænds paateigning. 
 

Wangs Tingstue den 11te Juni 1774. 
 
Andreas T. Kiergaard  Jørgen Hendrichsen Høg   Jens R. Kiergaard 
 
Fogden sagde at de indstevntes egen tilstaaelse og Sagens omstæn-
dige sammenligning giør det noksom tydelig at Bastian Olsen har 
besvangret hans Stif-Datter Ingebor Olsdatter som udi Hr Hammers 
opgivende er berettet, fandt hand sig beføyet at paastaae de 
skyldige Dømt til at lide efter Loven, paa det andre for saadanne 
Forseelse maatte Fatte afskye, med hvikle omstændigheder hand 
indlod Sagen under Rettens Dom. 
 
Velbaarne Hr Amtmand de Knagenhielm beskikkede Lensmanden Kier-
gaard til Forsvar for Delinqventerne; Derpaa blev denne Sag ud-
satt for videre at afhandle samme, til nestkommende 18de July paa 
gaarden Giibostad, hvortil Laugrettesmændene bør møde, da Kier-
gaard vil indkomme med hvad hand formeener til deres Forsvar. 
 
Den 18de July nest efter, mødte Sorenskriver Thomæsøn paa gaarden 
_________________________________________________________________ 
 
Tingbøker for Lenvik år 1723-1800, bd. 2. side 117 



-118- 
_________________________________________________________________ 
  
Giibostad til Rettens betiening med følgende tilnævnte Laugrett-
esmænd som tillige med Domsmænd i ovenskrevne Sag til dens af-
handling, neml.: Jens Ravn Kiergaard, Bundjorden, Ole Jonsen, 
Rogsfiord, Sivert Olsen Mols, Thomes Andersen Naveren, Erich 
Erichsen, Rogsfiord, Lars Olsen, Strømmen, Arne Olsen, Bochschind 
og Isac Rasmusen, Rogsfiord. Formedelst Forfald kunde Hr. Fogden 
Ryning ikke møede, men vil have sig Reffereret til forhen indfør-
te Irettesettelse. 
 
Ved Retten mødte Delinqventen Bastian Olsen og hans Hustru Magn-
eld Erichsdatter, men Datteren Ingebore Olsdatter mødte ikke, og 
berettes at hun er i Tieneste paa gaarden Wang hos Sr. Peder Tøn-
der. Lensmanden Andreas Kiergaard som forhen beskikket Forsvar 
for Delinqventerne mødte, og blev tilspurt hvad hand hafde til 
deres undskyldning i Sagen at sige? Svarede: intet videre, end  
siden deres Forseelse er aabenbare, haaber han dog at Hans Maje-
stæt kaster et Naadigt Øye til disse Mennesker, allerhelst da de 
til denne Forseelse er bleven overiilet, og vidste saa intet vid-
ere til deres undskyldning at erindre. 
 
Den møedende Bastian Olsen tilligemed hans Hustru blev tilspurde 
om de hafde videre i Sagen at sige? Svarede intet: uden de begge 
begræde deres Forseelse og haabede at Sagen maatte udfalde Lem-
fældig for Bastian Olsen. 
 
Da saa intet videre var ved Sagen at giøre, er Dommerne og 
forskrevne Laugrettesmænd blevne einge om følgende 
 

Dom og Afsigt: 
 
Af denne Sags Examination befindes det af Bastian Olsens og Inge-
bore Olsdatters egen bekiendelse og tilstaaelse: at de have be-
gaaet Lejermaal med hver andre, u agtet hand er hendes Stiffader 
og hun hans Stif-Datter, hvis Moder er i Live. Thi bør de begge 
for deres grove misgierning, sig til fortient Straf og andre til 
Exempel at ansees efter Lovens 6te Bogs 13de Cap. 14de Art., der 
er grundet paa Guds Lov, at have deres Liv forbrudt. Denne Sags 
omkostning burde Bastian Olsen allene erstatte, men sees af den 
fremlagde Registrering at naar hans gield er betalt, er intet til 
overs hverken til Hustruens Hoved Lod eller til de paagaaende om-
koostninger. 
 
Saaleedes for Retten Dømt og Afsagt Datum ut supra, bekræftes af 
Sorenskriveren og med-Domsmændene med Haand og Siigneter. 
 
 
                                              W. M. Thomæsøn 
 
 
Kilde: Senjen og Tromsø Sorenskriveri Domkopibog no. 2, 
       1770 - 1811, side 37 a - 39 a. 
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Anno 1774 den 8de octobr. blev holdet almindelig Høsteting paa 
gaarden Wang for Almuen af Giisunds Tinglav. Retten betient af 
Sorenskriver Thomæsøn i overværelse af Hr. Fogden Ryning og 
efterskrevne Eedsoerne Laugrettesmænd: Mikkel Joensen, Furøen, 
Anders Olsen, Sultenvig, Friderik Eriksen, Gottesjord, Hendrik 
Hendriksen, Strømmen, Andreas Kiergaard, Erik Eriksen, Rogsfiord, 
Jakob Olsen, Sultenvig, og Ole Joensen, Rogsfiord. 
 
 
Efter Tinget var satt blev kundgiort paa dette Ting, saavel som 
alle efterfølgende Høstetinge i Senjen, de breve som herefter 
meldes Fol. 210. 
 
 
Hr. Fogden Ryning tilspurde nærværende Laugrett om de veed af 
flere bygseler ere falden paa Kongens gods, siden det blev be-
ordret at Hans Mts. Jorder skulle sælges, hvilket siden igien er 
ophævet, end allene 1 pd. 6 mrk. i gaarden Lysbotten Nr. 57, som 
Anders Tostensen haver Bygslet; Hvortil blev svaret Nei at de 
veed ei af flere.  
 
Herom begierede Fogden Ting-Attest. 
 
 
Til Laugrettes mænd for tilkommende aar 1775, at betiene Retten i 
dette Tinglav, ere følgende opnævnede: Lars Lars., Strømmen, Hans 
Hans., ibd., Thomes Mathiasen, Kragnes, Lars Larsen, Grønjord, 
Hans Mikkelsen, Medskiær, Anne Olsen, Bokskind, Kasper Nielsen, 
ibd., og Jørgen Kiergaard samme stæd. 
 
 

De breve som af Fogden er leveret til Tinglysning, ere disse: 
 
Rente Cammeretz Skrivelse til Amtmanden, betreffende forhold med 
de Designationer og Attesters fremsendelse som Justitz Cassen 
vedkommer. Datt. 16de Aprili h.a. 
 
Dito til Amtmanden angaaende Qværners Taxering og Skyldsetning. 
Datt. 28de Maj h.a. 
 
Dito til Amtmanden fra Stift Amtmanden, angaaende Lysning og paa-
gribelse af tvende undrømte Svenske Personer, den ene af Navn 
Magister Niels Litsel og den anden Magnus Friman, som skal have 
udgivet falske Banco Sedler. 
 
Da ingen efter opraab hafde videre ved Retten at bestille og 
ingen Sager paastevnet, blev dette Ting opsagt. 
 
 
Kilde: Senjen og Tromsø Justitsprotokol No. 3, 1770-1774, 
       side 209 b - 210 a. 
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Anno 1775 den 12te Juni, holdet Sommerting for Giisunds Tinglav 
paa gaarden Wang. Retten betient af Sorenskriver Thomesen i over-
værelse af Hr. Fogden Ryning og efterskrevne Eedsoerne Laugrett-
esmænd: Hans Hans., Strømmen, Thomes Mathias., Kragnes, Hans 
Mikkels., Medskiær, Arne Olsen, Bokskind, Jørgen Kiergaard, ibd., 
Andreas Kiergaard paa Lars Larsen, Strømmens, veigne, Elias Olsen 
for Kasper, Bokskind, og Abraham Baars., Balstad, for Lars Lars., 
Grønjord. 
 
 
Blev saa den godvillig Skatt oppebaaren af den tilstedeværende 
Almue. 
 
 
Den 13de dito Retten Continueret. Blev da læst og kundgiort de 
Forordninger som ere anteignede fol. 1. 
 
 

Dernest disse efterskrevne Fæstebreve Tinglyste: 
 
Til Niels Siursen paa 1 p. 6 mrk. i Øefiordbotten som Delinqvent-
en Bastian Olsen før beboede. Lev. til Tugth. 8 sk. 
 
Til Jørgen Kiergaard paa 1 Punds Landskyld i Bochschind, som Ole 
Nielsen er frafløt. Lev. til Tugth. 8 sk. 
 
Til Enken Madame Dons paa 1/2 vogs Landskyld i gaarden Gibostad 
og underliggende Øe som kaldes Hæstøen, saa at den anden Naboe 
Andreas Kiergaard har overladt heele øen for hende. Lev. til 
Tugth. 16 sk. 
 
Disse 2de sidste Fæstebreve udsted af Hr. Schelderup til Lendvig-
en paa Hr. Provsten Falsters vegne som Beneficiari til disse 
Jorder. 
 
 
Bøygdefars Skipperen i dette Ting Lav Peder Tønder og Ole Niels-
en, hafde til Tinget indstevnt Iver Kiær, Gottesjord, Erich Hans-
en, ibd., Friderik Eriksen, ibd., Christen Eriksen, ibd., Hendrik 
Hendriksen, Nord Strømmen, og Jakob Vinter, ibd., med Skriftlig 
Stevnemaal, formedelst de har Skibet deres Føring med andre u 
vedkommende Skippere, neml. Søren Faber og Jens Rasmusen, Dyrøen, 
der er nævnt i Stevnemaalet. Nok er i samme begivenhed indstevnt 
Edias Amundsen, Baltstad, Abraham Baardsen, ibd., og Sivert Ols-
en, Molsnes, hvilke Sidste have Skibet med Skipper Johan Brochs 
af Hillesøe Tinglav.  
 
Den fremlagde Stevning blev Læst og Acten tilføres. 
 
Peder Tønder paa sine og Svoger Ole Nielsens veigne og begierede 
at Sagen maatte indføres. Lensmanden Kiergaard tilligemed Jørgen 
Hendriksen, Aarnes, og Arne Olsen, Bokskind, hiemlede at alle de 
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i Stevningen nævnte Personer ere Lovlig Stevnte, undtagen Skipper 
Jens Rasmusen, er ei Stevnt. Ligesaa berettes at Skipper Søren 
Faber er bleven borte paa Søen. 
 
Af de indstevnte mødte ingen uden allene Edis Amundsen og Abraham 
Baardsen, Baltstad. 
 
Abraham Baardsen svarede til Sagen at hand tilstaar at have Skip-
et med en anden Skipper Navnlig Broch, undskylder sig at hand for 
nogle aar siden har mistet af sin Føring her paa Wangs Jægten til 
7 rdrs. værdi, og atter en anden til værdi 1 rd., men efter til-
spørsel sagde hand at have Førringsmand og ikke kunde beskylde 
Skipperen for hans Skade. Tilstoed at have Skibet med Broch af-
vigte aar 20 voger Fisk, men ingen Tran; videre Svarede hand ikke 
til Sagen. 
 
Edis Amundsen Svarede at hand Skibet med Brochs afvigte aar 12 
voger Fisk, og undslaar sig for at Skibe paa Citanternes Jægt, 
naar hand ei faar sin Forliis erstattet igien, som hand leed for 
nogle aar siden, da hans Søn Døde paa Wangs Jægten fra Bergen, 
hvilket Forliis var til 18 rdrs. værdi. Tilspurt hvem hand kand 
beskylde for denne Skade? Sv. at hans Søn var Førringsmand paa 
Jægten og døede paa Nord Reisen; imidlertid mistet hand det som 
melt er, og veed ikke hvem hand skal søge derfore. 
 
Citanten Tønder Leverede ellers i Rette et til Fogden indløbet 
Skrivelse betræffende et Forbud til Jacob Winter at hand ikke 
maae fornærme Cit. i deres Jægte brug, som blev Læst og Acten 
tilføres.  
 
I anleedning af forestaaende skrivelse, leverede Sagsøgeren Tønd-
er et af stædets Foged udstæd skriftlig Forbud og Stevnemaal, 
dat. 13de Marty nestl., som hand begierede Læst, af hiemlet og 
Acten tilført. Lensmanden Kiergaard og Arne Olsen, Bokskind, be-
kræftede Forbudets Forkyndelse, ligesom paateigningen udviiser. 
 
Udi Sagen blev saaleedes Eragtet at de Lovlig Stevnte og udebliv-
ende Personer, forundes Lavdag til neste ting, denne Sag at til-
svare; som bliver teignet paa Stevningen og Leveres til Forkynd-
else, da udi Sagen kand paakiendes under et, saavit de samtlig 
Personer angaar. 
 
 
Lensmanden Kiergaard begierede et Tingsvidne for ham og medhafde 
mænd udi Sagens drift mod Bastian Olsen, Øyfiordbotten, og hans 
Stif-Datter Ingebore Olsdr., saavit paa faldende omkostninger for 
under og Ober Retten til dato er opsteeget i Beløb 53 rd. 8 sk., 
efter hans indleverede Speciel Reignings udviis, til Tings vid-
nets følge. 
 
Melte Reigning blev Lydelig Læst og af Laugrettet med samtlig 
tilstæde værende Almue uimodsagt. Des aarsag begierede Lensmanden 
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at Fogden ville tiltælle ham melte 53 rd. 8 sk. 
 
Fogden Ryning svarede: at forinden beløbet kunde udtælles, af den 
Kongelig Cassa, syndtes hand sikrest at tilstille Hr. Amtmanden 
saavel, det erhvervede Tingsvidne som Reigningen, og derved vente 
Hans Velbaarenheds nærmere betænkning, helst efterdi som sagt ud-
gifterne bestrides af Kongens Cassa, da Søgemaalet har Reist sig 
af Bastian har besvangret hans Stif datter Ingebore Olsdr. 
 
Lensmanden begierede det Passerede beskreven. Fogden beholt den 
ommelte Reigning for der paa at erholde vedkommendes qvittering 
for hvad Penger hand udbetaler. 
 
 
Efter opraab hafde ingen videre ved Retten at bestille, blev saa 
dette Ting opsagt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kilde: Senjen og Tromsø Sorenskriveri Justitsprotokol No. 4,  
       1775-1779, side 13 b - 14 b. 
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De Forordninger og andre breve som paa dette Ting, saavel som paa    

alle de andre Tinge i Tromsen og Senjen, bleve Publicerede, 
ere følgende: 

 
 
Forordning Angaaende at umyndiges Midler, naar de ikke paa anden 
maade kunde udsettes i got og sikkert Pant, maa modtages i den 
Kongel. Extraskatte Cassa, med videre. Datt. 31te Aug. 1774. 
 
Patent om Høyeste Rett i Danmark for 1775 og fremdeles for de 
efterfølgende Aaringer intil videre. Datt. 10de Nov. 1774. 
 
Placat hvorved det saakaldede Vedde-Spil paa Tal-Lotteriets Træk-
ninger, med videre, aldeles forbydes. Datt. 5te Oct. 1774. 
 
Dito anlangende at vedkommende Skifteforvalter aarlig skal af-
legge Rigtighed for Justitz Cassens Indtægter. Datt. 2den Feb. 
1775. 
 
Forordning, angaaende, hvor de Sager som tilforn have henført 
under Cammer Retten og den bleve paadømt, herefter skal indstevn-
es og paakiendes, med videre. Datt. 17de Feb. 1774. 
 
Placat, udsted af Stiftamtmanden i Trondhiem, datt. 12te Dec. 
1774, betreffende fiske Rognens behandling. 
 
Repartition for Laugtings huusets omkostning med Reparation 30 
rdl., dito for Delinqvent omkostninger i Westeraalen og Lofodens 
Fogderi 42 rdl. 3 mrk. 6 sk., tilsammen 72 rdl. 3 mrk. 6 sk., som 
skal ud Redes af vogetallets i Senjen og Tromsen, saa at der 
bliver af hver vogs Landskyld at ud Reede 9 3/4 sk. 
 
Amtmandens Skrivelse til Fogden, datt. 31te Janu. 1775, ang. et 
Svensk Skib, kommende fra Levanten, og med Pæst skal være be- 
fængt, forbydes at komme i Havnene saaledes at ingen maa komme 
ombord paa Skibet, ei heller af folk eller Ladning at Lande. 
 
Stiftamtmandens Skrivelse til Amtmanden, datt. 1te Juli 1774, 
ang. tvende Svenske Deserteurer, Naul. Niels Litzel og Wedelin, 
som ere mistænkte for falske Banco Sedler.  
 
Kongel. Rescript til Amtmanden, datt. 9de Feb. 1775, ang. at naar 
nogen Delinqvent er dømt at henrettes med Sværd, maa det her i 
Nordland, formedelst Skarpretternes uduelighed, og mangel paa øv-
else, skee med Øxe, dog i øvrigt forholdes med Delinqventers Liig 
som andre der ere dømt med Sværd af henrettes. 
 
Cammer Collegi skrivelse til Amtmanden Angaaende Qværners Taxe- 
ring til afgift. Datt. 28de Mai 1774. 
 
Skrivelse fra Amtmanden til Sorensk. Thomesen, datt. 6te Marti 
1775, Communicerende Stift-Amtmandens bifald paa Forslag ang. 
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Delinqvent Sagers des hastigere afgiørelse i Nordlands Amt. 
 
Amtmandens Foranstaltning af 6te Marti 1775, ang. forhold med 
fiske Tiendens ydelse i fiskeværene. 
 
Amtmandens Skrivelse af 18de Ap. 1775, ang. Lysning efter een fra 
Lensmanden i Ofoden undvigt Arrestant, Naul. Johannes Christoph-
ersen. 
 
Nok Et Kongel. Rescript angaaende Delinqvent Sagers hastigere af-
giørelse over alt paa Landet i Trondhiems Stift. Datt. 21de Sept. 
1774. 
 
Lysning fra Fogden Krog i Westeraalen ang. en bortrømt Tyvs Del-
inqvent, Naul. Christopher Christofersen, Olderfiord. 
 
Proclame fra Sorenskriveren i Salten ang. Arent Schiønning og 
hans Hustrues, Sophia Maria Meldals dødelig afgang, om nogen har 
at fordre eller skylde til deres Sterv boe, da at indkomme til 
Skiftet den 24de Oct. 1775 paa Arve tomten Grøtøen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kilde: Senjen og Tromsø Sorenskriveri Justitsprotokol No. 4,  
       1775-1779, side 1 a - 1 b. 
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Anno 1776 den 10de Juni, holdet almindelig Sommerting paa gaarden 
Wang for Almuen af Giisunds Tinglav. Retten betient af Sorensk. 
Thomasøn i overværelse af Hr. Fogden Ryning, samt efterskrevne 
Eedsoerne Laugrettes mænd: Friderik Jørgens., Findfiorden, Ole 
Nielsen, Skougnes, Ole Edisen, Skougnes, Reinholt Nielsen, Fur-
øen, Ole Anders., ibd., Størker Toersen, Findsnes, Ole Gregersen, 
Leknes, og Jens Ravn, Bundjord. 
 
 
Efter Tinget var sat, blev kundgiort de Kongel. Forordninger med 
videre som ere anteignede Fol. 67 og 68, dernest Leedingen lagt 
og den godvillig skats Commission forrettet. 
 
 
Følgende Fæstebrever Tinglyst, udsted af Fogden til efterskrevne:  
 
Til Anders Olsen paa 18 mrk. Landsk. i gaarden Sand, som Friderik 
Amundsen har opladt. Lev. til Tugth. 4 sk. 
 
Til Ole Olsen paa den gaard Find Løchelle, skylder 1 vog 12 mrk., 
som hans Fader har opladt paa vilkor at saalenge de gamle Lever, 
nyder de pleie og anseelse som de selv stod for gaarden. Lev. til 
Tugth. 6 sk. 
 
Til Peder Hans. paa 2 P. Landsk. i Mellem Løchelle, som Hans 
Falchs Enke oplod med vilkaar at nyde Sædeland til 1/2 tønde 
Korn, foer til en Koe og 4 Smaler, hvilket hun selv skal arbeide 
paa saalenge hun kand, og med hendes børn hielper den bygslende 
for betaling at drive Jordsbruget. Lev. til tugth. 6 sk. 
 
Til Joen Rasmusen paa 1 Pds. Landsk. i Gavel, som forrige opsidd-
ere er fradød. Lev. til Tugth. 6 sk. 
 
 
Fol. 14. Jægteskipper Peder Tønder og hans med Eiere i bruget, 
deres Søgning mod de indstevnte Personer som ere Laugdaget at 
møde til afv. Høsteting, men da intet Høsteting kunde blive hold-
et med Sager formedelst Skydsen ei fremkom, er Laugdagen fornyet 
til dette holdende Ting.  
 
Af de Laugdagede mødte ingen undtagen Sivert Olsen, Molsnes, som 
tilstod at hand har skibet nogle voger fisk med en uvedkommende 
bøygdefars skipper, og bad nu Sagsøgeren Peder Tønder om forlad-
else for hans forseelse og lovede at skibe med Tønder herefter. 
 
Endelig mødte Hendrik Qvist paa Hendrik Hendriksens Enkes veigne 
og sagde at Manden er nu død, og hun kand da intet svare til 
denne Sag. 
 
Citanten paastoed, at endskiønt de indstevnte burde betale Fragt-
en til fulde efter deres Kiøbmands Reigningers udviis; saa vil de 
dog eftergive samme paastand, men allene de bliver tilfunden at 
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betale Mulcten til Justitz Cas. hver efter Jægte Articlerne, og 
hver 2 rd. omkostninger for Stevnemaalene og anden udgift og be-
svær. 
 
 
Fogden fremlagde ellers et af ham forkynt Forbud til Jacob Winter 
som har kiøbt sig en Jægt, da hand ei er berettiget til noget 
Bøygdefar at holde, at hand med samme Fartøy ei maa fornærme de 
bøygdefars berettigede; samme Forbud er grundet paa fremlagde 
Amtets Resolution, hvilket alt er læst og Acten indføres; saa 
paastod nu Fogden Forbudets bekræftelse og at hand, neml. Winter, 
bliver tilfunden at erstatte 4 rd. for det giorde Forbud eller    
Arrest og desuden til Lensmanden og medhavende tvende Mænd for 
deres Reise og besvær 5 mrk. 
 
Ingen hafde videre i denne Sag at tale, men paastoed Sagen paa-
dømt, og da her nu ere mange Sager, at afhandle, og ei tid at 
paakiende Sagen; saa er samme til doms optagen til den 29de Juli 
nestkommende, hvormed Parterne var fornøyede, som skeer paa min, 
Sorensk. Thomesens, gaard Sandnes. 
 
 

Nok Læst følgende Fæstebreve til efterskrevne, paa Trondenes               
Kalds Mensal gods, neml.: 

 
Til Ole Sørensen paa gaarden Grundvog, skyldende 1 vog 12 mrk., 
som Enken hans Moder har afstaaet. Lev. til Tugth. 8 sk. 
 
Til Kasper Nielsen paa 1 Pds. Landskyld i Bochschind, som hans 
Fader, nu afdød, før beboede. Lev. til Tugth. 8 sk. 
 
Til Iver Hallesen paa 12 mrk. Landsk. i Giivigen /:under Tein-
schier:/ som afdøde Anders Olsen før beboede. Lev. til Tugth. 8 
sk. 
 
Til Niels Jensen paa 12 mrk. Landsk. i bemte. gaard Teinschier 
som afg. Hans Larsen før beboede. Lev. til Tugth. 8 sk. 
 
Til Erik Larsen paa 1 Pds. Landsk. i Strømmen i Malangen, som de 
afdøde Christen Mogens. og Mathias Mathiasen før beboede. Lev. 
til Tugth. 16 sk. 
 
 

Paa Sands Kalds Mensal gods, læst Fæste breve til følgende: 
 
Til Erik Siursen paa 6 mrk. Landsk. i gaarden Mols, som hans Fad-
er Siur Olsen for ham har opladt. Lev. til Tugth. 8 sk. 
 
Til Peder Andersen Tønder 18 mrk. Landskyld i Sultenvigen. Lev. 
til Tugth. 8 sk. 
 
Til Sr. Jon Nordman paa den gaard Løchvigen, skylder 1/2 vog, med 
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vilkaar: at den gamle Ole Ottesen som har afstaaet jorden, skal 
fremdeles have 1/3 deel af Jordens ind Rentning i henseende til 
Agerland og Creature at holde. Lev. til Tugth. 8 sk. 
 
Endel. Tinglyst Ole Mikkelsens Fæste brev paa den Jord Wiigen, 
skyldende 1 Pd., som Sorensk. Thomesen Eier. Lev. til Tugth. 8 
sk. 
 
 
Den 11te dito Retten Continueret.  
 
 
Hr. Fogden Ryning fremlagde i Rette en Klage fra Jægteskipper Ole 
Nielsen mod Jakob Vinter formedelst fornærmelse i Klagerens Bøyg-
de fars brug, da bemelte Vinter har tilkiøbt sig en Jægt og samme 
brugt til Findmarken afv. aar 1775, for at indtage fiskeauling   
for Almuen af dette bøygde fars Destrict, da klageren Ole Nielsen 
mente selv dertil at være berettiget.  
 
Derpaa har Fogden paa ordens og Justitiens veigne ladet indstevne 
melte Jakob Vinter at undgielde efter oplæste Stevnemaal. 
 
Den paaraabte Winter mødte ikke, ei heller nogen paa hans veigne. 
Lensmanden Kiergaard og Jørgen Kiergaards paateigning hiemler 
Stevnemaalet, under 20de Marti 1776, og Jakob Vinter har ladet 
fremlegge i Rette ved Lensmanden Kiergaard af samme dato, en Sed-
el der melder om samme Sag og derudi anfører de aarsager til hans 
Jægte brug til Findmarken afvigte aar 1775, saa at hand binder 
sig til Sagen at svare.  
 
Fogden forventede at klageren Ole Nielsen faar selv opgive de be-
viser hand har at fremføre i denne paastevnte Sag; var saa for-
nøyet med Sagens udsettelse til neste ting, da hverken klageren 
eller den anklagede nu ere tilstede formedelst den enes Reise til 
Bergen og den andens til Findmarken.  
 
 

Eragtet: 
  
Sagen udsat med Laugdag for udeblivende Jakob Vinter, og den 
klagende at indkomme med hvad mere beviis hand kand fremføre til 
denne Sags styrke, hvilken udsettelse skeer til nestholdende 
Ting, som blev teignet paa den fremlagde stevning og Leveres 
Citanten tilbage. 
 
 
Nok hafde Fogden Hr. Ryning til dette Ting, ladet indstevne Jacob 
Winter fordi hand med sin Jægt nu i vaar skal have fornærmet Ole 
Nielsen Stadt ved at betage ham Findmark Far, som fremlagde For-
bud og Stevning videre melder. Der blev læst og Acten tilføres.  
 
Lensmanden hiemlede at hand tilligemed Jørgen Kiergaard har 
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forkyndt Stevnemaalet, og det foran melte Svar fra Jakob Vinter 
viser at hand svarer til Sagen, men nu ei kunde møde formedelst 
hand er i Findmarken paa fiskeriet. 
 
 

Thi blev udi Sagen Eragtet: 
 
At Jakob Vinter forundes Laugdag til neste Ting at svare videre 
til denne Sag. 
 
 
Hr. Fogden Ryning hafde efter fremlagde ordre fra Amtet af 8de 
Nov. afv. aar, indstevnt Ole Niels. Stat formedelst hand sidste 
Stevne i aaret 1774: har antaget en undrømt Tyv-Delinqvent, Povel 
Larsen, paa sin Jægt her til Nordland, som afv. aars 1775 aars 
sidste Stevne var med hans Jægt som Haasetter til Bergen igien og 
der undvigt, alt som det holte Forhør videre melder. Altsammen 
oplæst og følger denne Act. 
 
Af den Stevnte Ole Nielsens paa Stevnemaalet teignede, sees at 
Varselen er hannem er lovlig ankyndiget. Den indstevnte Ole Niel-
sen er nu til Bergen med sin Jægt og derfor ei kunde møde at sva-
re videre til Sagen end hvad hand paa Stevningen har teignet, men 
hans Hustru mødte og bad at Sagen maatte henstaae til neste Ting 
i høst naar hendes Mand er hiemme at fremføre hvad hand kand have 
til sit forsvar. 
 
Den begierte udsettelse er bevilget. 
 
 
En Field find som boer i Malangen, Navnl. Hans Hans. Landa, var 
indstevnt for Slagsmaal med Ole Larsen, Naveren, som skeede her 
paa gaarden en Løverdag nest afv. vinter.  
 
Denne mødte nu ikke, men efter vidners udsigende, neml. Lars 
Amunds., Naveren, og Siur Olsen, Mols, skeede det paa den tid som 
melt at Hans Hans. begynte klammeriet som melt, var noget be-
skienket, kom at tage Ole Lars. i brystet af vred hu. Hvad de 
hafde at være uvenner om, veed vidnerne ikke, og da hand tog Ole 
Larsen i brystet, og kom mod hand med en aare, slog Ole Larsen 
ham fra sig.  
 
Da nu denne er en fattig fieldfind, har intet at bøede af, blev 
den straf Dicteret over ham at staae i halsjernet en Time ved 
Lendvig naar tienesten der forrettes. 
 
 
Fogden hafde ladet indstevne Karen Larsdr. af Malangen for Lejer-
maal.  
 
Hun mødte tilligemed hendes Fader Lars Amundsen, Naveren, og til-
stoed Leiermaalet med nu afdøede Enkemand Niels Olsen, Naveren. 
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Hendes barn hun aulet med ham, er død. Hun er en ung Tøs som ei 
endnu er Confirmeret, hendes bemelte barnefader blev paa Søen 
afv. vinter. 
 

Thi blev udi Sagen Kiendt: 
 
At hun efter Kongel. Forordning af dato bør i steden for Aaben-
bare skriftemaal, bør sidde paa Vand og brød 8te dage, og siden 
hun er af de u Confirmerede, bør hun efter Kongel. Rescript af 
dato, sidde paa Vand og brød 14 dage, og dernest hendes Leier-
maals bøeder at betale efter Loven med 6 rd., og ifald hun ei 
kand tilveiebringe samme, da efter Kongel. Forordning af 6te Dec. 
1743, ligeledes at straffes paa Kroppen, som Amtmanden efter sam-
me Forordning bør anordne. Sagens omkostninger at erstatte med 1 
Rdr. til Lensmanden og medhavende mænd for Reisen og Dom pengene 
3 mrk. 4 sk. 
 
 
Povel Villumsen, Stønnesbotten, fremviste skindet af en voxen 
biørn, som hand har dræbt nest afv. Vinter.  
 
Ole Niels., Molsnes, fremviste Ligesaa skindet af en voxen Biørn, 
dræbt afvigte høst; disse betalede Fogden hver sine skudpenge, 2 
rdr. 
 
 

Efterskrevne Fæste breve læst, 
af Fogden udsted paa Kongens Jorder: 

 
Til Jakob Andersen paa 12 mrk. i Jernsletten. Lev. til Tugth. 6 
sk. 
 
Til Ole Pedersen paa 1 Pds. Landsk. i Gavel, som Povel Pedersen 
formedelst Svaghed har opladt med vilkaar: at hand hos den bygsl-
ende nyder nødtørftig pleie i hans svaghed, foer til en Koe og 6 
Smaler, samt 1/2 vog Korns udstæd. Lev. til Tugthuset 6 sk. 
 
Til Povel Pedersen paa 1 Pd. i Gavel, som hans Forældre er fra-
død. Lev. til Tugth. 6 sk. 
 
Til Anders Olsen paa 3 Mrks. Landskyld i Navaren og Kurris. Lev. 
til Tugth. 6 sk. 
 
 
Jægte skipper Ole Nielsen hafde stevnt Gregers Joensen, Øyfiord, 
formedelst hand har skibet fisk med en u vedkommende Jægt afv. 
aar, og ei med Ole Niels. som formener sig Ret til at holde bøyg-
defar for den stevnte og andre af dette Destrict.  
 
Citantens Svigerfader Peder Tønder, mødte og begierede Sagen ind-
ført. Den stevnte mødte og sagde ikke imod at hand jo har skibet 
noget med en Anden Jægt, siger òg at hand mente ikke være for-
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bunden til denne Jægt mere end en Anden og har ingen Contract med 
Ole Niels. indgaaet. Siger derhos: at naar hand har skibet med 
denne Jægt har hand lidt skade og faaet vaad fisk tvende gange 
forhen.  
 
Paa tilspørsel svaret: at hand afv. aar sidste Stevne skibet 70 
voger fisk med en anden skipper, men med denne Jægt skibet hand 
dog 44 voger. 
 
Da nu Citanten ei selv er hiemme, fandtes fornøden at udsette 
Sagen til neste Ting intil hand kommer selv tilstæde for at er-
fare hans nærmere paastand. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kilde: Senjen og Tromsø Sorenskriveri Justitsprotokol No. 4,  
       1775-1779, side 41 a - 44 a. 
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De Forordninger, Rescripter og andre ordres som paa alle Sommer    

Tingene i Tromsen og Senjen dette aar 1776 ere Tinglyste og 
kundgiorte, ere følgende: 

 
 
Forordning angaaende hvorledes, saavel med Examen Artium, som 
andre Examen Academica herefter ved Universitetet i Kiøbenhavn 
skal forholdes. Datteret 11te Mai 1775. 
 
Dito angaaende Skoele Væsenets forbedring ved de Publiqve Latin-
ske Skoeler, og hvad den Studerende ungdom, der saavel fra Publiq 
som Privat Information kommer til Academiet, skal giøre Reede 
for. Datt. 11te Mai 1775. 
 
Dito angaaende det Stemplede Papirs brug udi begge Konge Rigerne 
Danmark og Norge for aaret 1776 og fremdeles. Datt. 27de Novebr. 
1775. 
 
Dito og Forbud imod at sende breve med anden Leilighed end med 
Posten, og nøyere bestemmelse af den derfor satte Straf. Datt. 
16de Aug. 1775. 
 
Dito ang. at ingen maa paastaae eller tilegne sig Forkiøbs Ret 
til strandet Skib og gods. Datt. 7de Decembr. 1775. 
 
Dito ang., At et vist Antal af den Kongel. Kiøbenhavnske Banqves 
Billetter eller Sedler maa paa de Kongel. Danske Americanske Ei-
lande have Cours og roullere. Datt. 11te Mai 1775. 
 
Dito ang. At fordringer for indenlands Fabriqverede Silke og uld-
ene eller Bomulds vahre skal i Norge have fortrin for deslige fra 
fremmede stæder indkomme og udborgede vahre. Datt. 18de Mai 1775. 
 
Dito ang. Forfærdigede Banco Sedler paa 5 Rdl., hvorimod lige Sum 
af nu roullerende Banco Sedler indeholdes og Casseres, med vid-
ere. Datt. 24de Mai 1775. 
 
Dito ang. Danske Speciers udmyntning og Coursering. Datt. 2den 
Janu. 1776. 
 
Dito, At til ægteskaber i Forbudne Land skal herefter som forhen, 
søges Bevilling. Datt. 14de Decembr. 1775. 
 
Placat ang. hvad de som søge Betieninger, eller derpaa udgive Be-
stallinger i henseende til Indføds Retten, have at i agt tage. 
Datt. 15de Feb. 1776. 
 
Fundation til en Almindelig Enke-Casse for Hans Majestets Riger, 
Hertugdømme og Lande. Datt. 30te Aug. 1775. 
 
Amtets ordre til Fogden, datt. 23. Janu. 1776, betreffende Delin-
qvent omkostningers bereigninger og dets videre forhold. 
_________________________________________________________________ 
 
Tingbøker for Lenvik år 1723-1800, bd. 2. side 131 



-132- 
_________________________________________________________________ 
 
Dito af dato 6te Marti 1775, ang. forhold med Delinqvent Sagers 
indstevning til høyere Rett her i Nordland. 
 
Kongel. Rescript til Stiftamtmanden i Trondhiem, datt. 22de Feb. 
1776, ang. Landstrygere, naar de ere examinerede og dømt, og de 
ville apellere, imidlertid skal arbeide i Fæstning eller Tugthus-
et, paa det Kongens Casse ei skal besværes med udgift for deres 
underholdning og varetægt. 
 
Kongel. Commissorium og Rescript til Fogden og Sorenskriveren i 
Westeraalen og Lofoden, angaaende Roerhuuse paa Kongens grunde, 
hvad deraf efter undersøgelse skal svares i grundleie med videre. 
Datt. 12te Oct. 1775. 
 
Amtets ordres til Betienterne, datt. 17de Juli 1775 og 30te Janu. 
1776, om Skoelevæsenets forbedring og indretning. 
 
Dito af dato 9de Nov. 1775, Communicerende Kongel. Resolution at 
ingen Svenske, eller andre maa om Reise i Bøgderne med ufortoldet 
Vahre at Falholde. 
 
Dito af 22de Sept. 1775 og 23de Ap. 1776, ang. forhold med anset-
ningen til den frivillig afgift. 
 
Dito ang. Lysning efter en fra Molde byes Arresthuus undvigt Per-
son, Navnl. Christen Lindberg. Datt. 8. Feb. 1776. 
 
Dito af 19de Marti 1776, ang. Lysning efter en fra Sværrig und-
rømt Delinqvent hvis Navn ei er Nævnet, hvorom allerede i aaret 
1771 er beordret paagribelse. 
 
Dito af dato 23de Ap. 1776, bekientgiørende Rente Cammerets Reso-
lution at giestgiverne skal svare Handelskatten foruden det de 
Aarlig betaler i giestgiver Skatt. 
 
Dito af 16de Mai 1775, ang. forhold naar fraværende arvinger ei 
anmelde sig til Arvs tagelse inden 15 aar efter Loven. 
 
Dito af 8de Nov. 1775, ang. Lysning efter tvende fra Bergens 
Fæstning undvigte Slaver Christen Rasmusen og Knud Knudsen. Nok 
en Tyv Delinqvent Povel Larsen fra Bergens Sygehuus undrømte. 
 
Dito af dato 23de Decembr. 1775, ang. Lysning efter nogle Fanger, 
neml. Biørn Mauritzen Ørnlie fra Nedenes Lehn for Mandrab, og 
tvende andre fra Christiansands Stift, ei nævnet deres Navne, og 
endelig et qvinde Menneske, ei nævnet ved Navn, var arresteret 
for barne fødsel i dølsmaal. 
 
Kilde: Senjen og Tromsø Sorenskriveri Justitsprotokol No. 4,  
       1775-1779, side 67 a - 68 a. 
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Wilhelm Maurits Thomsøn Sorenskriver over Senjens og Tromsø Fog-
dereie Giør Vitterligt: At Anno 1776 den 11te Juni holdet almind-
elig Sommerting paa gaarden Wang for Giisunds Tinglav. Retten be-
tient af Sorenskriver Thomæsøn, i overværelse af Fogden Ole Ryn-
ing og efterskrevne Eedsvorne Laugrettesmænd: Fridrik Jørgensen, 
Findfiord, Ole Nielsen, Skougnes, Ole Ediasen, ibd., Reinholt 
Nielsen Furøen, Ole Andersen, ibd., Størker Toresen, Findsnes, 
Ole Gregersen, Læknes og Jens Ravn, Bundjord. 
 
Hr Fogden Ryning hafde efter fremviste ordre fra Amtet af dato 
8de Novembr afv. aar, indstevnet Skipper Ole Nielsen Stat, for-
medelst hand sidste Stevne i aaret 1774 har antaget en undrømt 
Tyv-Delingvent, Navnlig Povel Larsen, paa hans Jægt her Nordland, 
som afv. aar 1775 aars sidste Stevne var med hans Jægt som Haa-
setter til Bergen igjen, og der undviget, i alt som det i Bergen 
holte og her med denne act følgende Forhør videre ommelder, der 
blev Læst inden Retten ved Sagens forhandling. 
 
Fogden fremlagde skriftlig Stevning og Ole Nielsens paategning er             

af følgende indhold: 
 
Jægte Skipper Ole Nielsen Stadt Stevnes at møede paa gaarden Wang 
nestkommende Ting-Dage for Giisunds Tinglav, der høre beviser og 
paastand til Doms, at Straffes og udreede Sagens omkostninger, 
item for Eders Regning at skaffe Delingventen Povel Larsen til-
stede, da i uden Skudsmaal har hidført ham fra Bergen, u agtet 
hand ved Høyeste Rett er Dømt til Kagstrygning og Fæstnings ar-
beide paa Livs tiid. Dersom Delingventen findes endnu i Eders 
Tieneste eller af Eder kand opsøges, giør i best for Eders Sik-
kerhed at I strax tilstrækkelig arresterer ham og med føhrste 
Stevne besørger ham af leveret til Stiftamtmanden i Bergen. 
 

Kasnes den 19de Feb. 1776 
O. Ryning 

 
Da jeg var af Bergen reist, kom denne Person, begier at følge til 
Syndmøer, da jeg ei i Bergen var viidende at nogen Delinqvent 
nylig af Fængsel løs, blev da tilladt. Nogle Dage efter blev hand 
i Tieneste hos min Sviger Fader Peder Tønder og for ham skulle 
giøre reise til Bergen, og der blev borte. Dette saa rigtig. 
 

Wang den 1te Ap. 1776 
Olle Nielsen Stadt 

 
Af Ole Nielsens paa Stevningens teignende, sees at Varselen er 
hannem lovligen ankyndiget. 
 
Ole Nielsen Stadt er nu til Bergen med sin Jægt, og derfor ei 
kunde møede at svare videre til Sagen, end hvad hand paa Stev-
ningen har teignet, men hans Hustru mødte og bad at Sagen maatte 
henstaae til neste Ting i Høst naar hendes Mand er hiemkommen, at 
fremføre hvad hand kand have til sit Forsvar.  
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Eragtet at den begerte udsettelse Bevilges. 
 
Den 30te Septembr nest efter, holdt almindelig berammet Høstting 
paa gaarden Wang for Almuen af Giisunds Tinglav, Retten betient 
af Soren Skriver Thomæsøn i overværelse af de Laugrettesmænd som 
Tingbogen fol. 68 viser, samt Fogden Hr. Ole Rynning. 
 
Angaaende forestaaende Sag, da blev Ole Nielsen Stadt paaraabt, 
men mødte ikke med noget tilsvar i Sagen. Citanten Hr Fogden Ryn-
ing sagde: at hand henskiød sig til Stevnemaalet og de i rette 
lagde Documenter som af den søgte er u modsagt, paastoed Dom til 
Strafs lidelse og Mulcter efter Sagens beskaffenhed, da den søgte 
har haft tiid at fremføre sin undskyldning, saa òg Sagens omkost-
ning med Doms-Penge og Procedur at udreede med 2 Rdr., tilligemed 
Stemplet Papir i Afsigten for fremlagde Documenter og saaledes 
indhar hand Sagen til endelig afskeedigelse under forbeholdenhed 
af Stevningsmændernes Fordring for deres umage, hvis Beløb for 
Citanten er u anmelt. Formedelst fleere Sager paa dette Ting, og 
i morgen Reise Dag til et andet berammet Ting, maatte man udsette 
denne Sag til paadømmende inden 6te uges Dag den 11te Novembr. 
nestkommende paa min Sorenskriver Thomæsøns gaard Sandnes, hvor-
med Sagsøgeren var fornyet. 
 
 
Den 18de Novembr nest efter, da man vær hiemkommen af de 
besværlige Høste-Ting-reiser, er paa Sandnes i oveværelse af 
tvende Laugrettesmænd, udi forestaaende Sag aflæst følgende 
 
 

Dom 
 
Da Skipper Ole Nielsen Stadt modtog Povel Larsen paa hans Jægt at 
føre ham med sig til Nordland, kunde hand vel derom være  uviid-
ende at bemte Povel Larsen var en Tyv-Delinqvant, men hand burde 
dog ikke modtage en saadan u bepasset og ubekiendt Person, thi 
dermed har hand ikke mindre end forseet sig mot Den 20de artl. i 
Høy Kongelig Forordning af dato 9de Augusti 1754, saa at Høybemte 
Forordnings articul, henvises til Straf efter Høy Kongelig For-
ordning af dato 28de Februari 1705 den 15 de artl. at Bøede til-
sammen 50 Rdr. som Ole Nielsen Stadt bør udrede, foruden denne 
Sags omkostning med Stevnings og Dom-Penge, saa òg 2de Ark Stemp-
let Papir til Dommen, i alt 2 Rd og 3 Mrk, alt inden Femten Dage 
efter denne Doms lovlige Forkyndelse, under adfær efter Loven. 
Hvad overmelte 50 Rdrs bøeder angaar, vil det nærmere komme an 
paa Høy Øvrigheds betænkning, hvad de skal henfalde for denne 
Forseelse, i sær siden Ole Nielsen Stadt ikke har nogen Land-
draatt som Forordningen av 1705 ommelder, men er en Selv-Ejere. 
Saaledes for Rett Afsagt Datum ut supra, bekræftes med Haand og 
Seigl. 

W. M. Thomæsøn. 
 
P.S. maatte det tillades mig at melde: Jeg ønsker det kunde lade  
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sig giøre at Høy Øvrighed kunde forlindre bøederne for Ole Niel-
sen Stadt som er gieldbunden Mand, siden formoeder han ikke har 
begaaet Forseelse af ondskab, men af u eftertænksomhed og u vid-
enhed hvor Farlig det kand være at modtage u Passede Personer. 
Vel giorde han ilde at hand ikke melte Personen for Byens Øvrig-
hed, før hand førde ham fra Bergen og at modtage ham uden for 
Byen som Vidnerne løselig har udsagt i Forhøret i Bergen, og jeg 
melder ikke dette som et Forsvar for Ole Nielsen, men man veed af 
erfarenhed den store trang her i dette land for at faae en Tener, 
og dette har Fristet ham til dette Forhold. 
 
 

W. M. Thomæsøn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kilde: Senjen og Tromsø Sorenskriveri Domkopibog 1770 - 1811, 
       side 62 a - 63 b. 
 
 
_________________________________________________________________ 
 
Tingbøker for Lenvik år 1723-1800, bd. 2. side 135 



-136- 
_________________________________________________________________ 
 
Anno 1776 den 28de Sept. holdet Almindelig Høsteting paa gaarden 
Wang for Giisunds Tinglav. Retten betient af Sorenskriver Thomæ-
søn i overværelse af Hr. Fogden Ryning samt efterskrevne Eedsoer-
ne Laugrettes mænd: Jesper Olsen, Troldvigen, Friderik Siursen, 
ibd., Anders Larsen, Find fiord, Ole Joensen, Findsnes, Størker 
Toersen, ibd., og Christen Joensen, Øyjord. Var ei flere tilste-
de. 
 
 
Efter at Tinget var sat, blev Tinglyst efterskrevne Forordninger 
og ordres, see denne side. 
 
 
Friderik Siursen, Troldvig, og Povel Andersen Find, beviste inden 
Retten at de begge afv. aar har hver af dem skudt en voxen Biørn, 
hvilket er vitterligt, og derfore betalt dem af Fogden hver 2 
rdl. i Skud penge. 
 
 
De Documenter som er mig leveret til Publication i Senjen disse              

holdende Høstetinge, ere følgende: 
 
Placat angaaende de ved Forordningen af 15de Juli 1726 nedsatte 
Danske Toeskillings stykkers Coursering intil indeværende 1776 
aars udgang. Datt. 13de Mai 1776. 
 
Dito angaaende de Kongsbergske To-skillinger af aarene 1711, 1712 
og 1713. Datt. 13de Juni 1776. 
 
Forordning angaaende de indenlandske Skibs byggeries opmuntring 
og forfremmelse for Danmark og Norge. Datt. 18de Marti 1776. 
 
Placat angaaende opdagelse og anmeldelse af de Midler og Effect-
er, som maatte tilhøre forrige Stiftamtskriver Guldbrand Waager, 
samt Fogderne Peder Randulf, Nicolai Spiesmacher, Johan Adolf 
Pram og Ditlev Qvist, og ikke af vedkommende allerede er angivet. 
Datt. fra Rente Cammeret den 10de Juni 1776. 
 
Kongel. Rescript til Stiftamtmanden i Bergen, datt. 1te Dec. 
1774, betreffende at ingen Kiøbmand i Bergen maa Falholde de 
vahre som Stadens beskikkede Apothechere ere berettigede at Fal-
holde, saasom Theriac, Olie, feter, Slag-Vand, Canél-Vand, Moder-
Vand og andre saadanne Vande, Lakritz Saft, med mere, dels og 
selge Campher, Rabarbara, Bævergel, Vox og andre Præparata, til- 
ligemed Hollisk og andre udenlands Medicamenter, under paaskud at 
de findes Navngiven i Told Rullen. 
 
Dito til Stiftamtmanden i Trondhiems Stift, angaaende hvad Stift 
forvalter og Formyndere bør i agt tage, i henseende til Myntliges 
arv, med videre. Datt. 11te Ap. 1776. 
 
Amtmanden Promemoria til Fogden, af dato 23de Aug. 1776, ang. 
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Lysning efter en Tyvs Delinqvent, Christen Lindberg, fra Romsdals 
Fogderie. 
 
Dito af 23de Aug. 1776, angaaende at endskiønt Justice Sager som 
af Fogderne paataler, bør det Stemplede Papirs beløb og bereignes 
Kongen tilgode, samt Rettens gebyr til Dommeren, naar den Skyld- 
iges Boe kand tilstrække til det ene med det andet. 
 
Dito angaaende at Fogden over Inderøens Fogderie Niels Dorph Gun-
nerus er beskikket til Conductuer og Landmaaler for Trondhiems 
Stift, datt 23de Aug. 1776. 
 
 
Følgende Fæste breve udsted af Fogden paa Kongens Jorder i dette             

Tinglav: 
 
Til Jørgen Tostensen paa 1 p. 6 mrk. i Mellem Lysnes, som Ole 
Clemmedsen har opladt. Lev. til Tugth. 4 sk. 
 
Til Joen Olsen paa 2 Pd. i Ytter Løchelle, som Ole Eriksen har 
opladt med vilkaar: at nyde fri huusværelse, 1 vog Korns Sæde-
land, Foer til en Koe og 8 Smaler, hvilket Kaar hand selv til-
hielper mens hand formaar. Lev. til Tugth. 6 sk. 
 
Niels Pedersen lod læse sin Bygselsedel paa 9 mrk. Leje i Olderen 
/:eller Sandvigen:/ som Haagen Edisens Enke beboer, den hand ægt-
er. Enken boede 18 mrk., men de i 9 mrk. er hendes Søn forbehold-
en i bygselbrevet til fremtiden. Lev. til tugth. 8 sk. 
 
 
Dend 30te dito Retten Continueret: 
 
 
Fol. 42, Sagen mod Jakob Vinter for fornærmelse mod Ole Nielsen 
Stadt, blev paaraabt. 
 
Sagsøgeren Ole Nielsen mødte ikke, ei heller nogen paa hans veig-
ne, for at giøre Sagen beviislig, hvorfore Citanten Fogden Ryning 
sagde: at hand stillede Sagen i bero til neste Ting, formedelst 
Klageren hverken har beviist hans ankemaal, eller for Fogden som 
Sagsøger opgivet de beviisligheder som har beføyet ham til Klag-
en. 
 
 
Fol. 42. Sagen mod bemelte Jakob Vinter angaaende fornærmelse i 
Ole Nielsens bøydefar dette aar 1776, ved at indtage befragtere i 
Findmarken, blev paaraabt, men ingen mødte af Parterne. Derfore 
Citanten Fogden Ryning, begierede den i Sagen Passerede Laugdag 
beskreven og fornyet til neste Ting til neste Ting, saavel i den-
ne som nest oven førte Sag, anlagt efter Skipper Ole Nielsens an-
dragende, og Hr. Amtmandens ordre, med hos føyet tilleg, at Klag-
eren Ole Nielsen til neste Ting maa fremføre sine beviser og Vid-
_________________________________________________________________ 
 
Tingbøker for Lenvik år 1723-1800, bd. 2. side 137 



-138- 
_________________________________________________________________ 
 
ner til hans andragendes skyldiggiørelse, eller i manglende Fald, 
selv tilsvare de aarsagede omkostninger med Stevnemaal og videre. 
 
 
Fol. 42. Sagen med Ole Nielsen, ang. en Tyvs Delinqvent hand skal 
have modtaget afv. aar i Bergen, den Stevnt paaraabt, mødte ikke 
med noget tilsvar.  
 
Citanten Hr. Fogden Ryning sagde: at hand henskiøte sig til Stev-
nemaalet og de i Rette lagde Documenter, som af den søgte er 
umodsagt. Paastoed Dom til Strafs Lidelse og Mulcter efter Sagens 
beskaffenhed, da den Søgte har haft tid at fremføre sin undskyld-
ning, saa òg Sagens omkostning med Dom Penge og Procedue at ud-
reede med 2 rdr., tiligemed Stemplet Papir i afsigten for frem-
lagde Documenter, og saaledes indlod hand Sagen til endelig af-
skedigelse under forbeholdenhed af Stevningsmændenes fordring for 
deres umage, hvis beløb for Citanten er uanmeldet. 
 
Sagen udsat til paadømmende den 11te Nov. nestkommende, paa min 
Sorensk. Thomesøns gaard Sandnes, formedelst nu er Reisedag i 
morgen til et andet Ting, og flere Sager ere i dag at afhandle, 
hvormed Sagsøgeren ere fornøyet. 
 
 
Fol. 43, Ole Nielsens Søgning mod Gregers Joensen, Øyfiord. 
 
Sagsøgeren som nu er til Bergen og ei hiem kommen, efterlod sig 
ingen videre paastand i denne Sag, saa at det dermed faar beroe 
til videre. 
 
 
Hr. Fogden Ryning bad Protocollen tilført: det Hand nu offentlig-
en fra Retten beordrede de blant Almuen, som ikke har Skattebøg-
er, at de melder deres Navne for Lensmanden, som derefter til-
stiller Fogden Specification over de manglende Skatte bøger saa 
betimmelig før neste eller derefter hver Skatte Ting, at bøgerne 
kand blive bereignet til tingene med saadanne bøgers expedition. 
 
 
Fogden lod inden Retten lyse efter en fra Astafiord undvigt Tyv-
Delinqvent, Navnl. Ole Hendriksen, om hand skulle findes, da paa-
gribes og Transporteres til Fogden. 
 
Dernest advaret almuen, ingen ubepassede ankommende at Herbergere 
Skydse eller Hæle, men under u-ugaaelig Straf føres lige til 
Lensmanden som anholder dem intil nærmeste Kongel. Betient har  
givet Forholds ordre; og maatte Almuen vente denne alvorlige ad-
varsel i sin fulde kraft uden videre gientagelse. 
 
 
Til Laugrettesmænd for Tilkommende aar 1777, i Giisunds Tinglav 
opnævnt følgende: Rasmus Christensen, Øyjord, Ole Hendriksen,  
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ibd., Christen Joensen, ibd., Erik Andersen, ibd., unge Ole Chri-
stoffersen, Hemmingsjord, gamle Ole Christoffersen, ibd., Hendrik 
Faber, ibd., og Povel Guldbrandsen, Grundreis. 
 
 
Da ingen efter opraab hafde videre paa Tinget at bestille, blev 
Tinget opsagt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kilde: Senjen og Tromsø Sorenskriveri Justitsprotokol No. 4,  
       1775-1779, side 68 b - 70 a. 
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Anno 1777 den 14de Juni holdet Almindelig Sommerting paa gaarden 
Wang for Giisunds Tinglav. Retten betient af Sorenskriver Thomæ-
søn i overværelse af Fogden Hr. Ryning samt efterskrevne Eedsoer-
ne Laugrettesmænd: Ole Christoffersen den unge, Hemmingsjord, Ed-
is Edisen, Skougen, Ole Hendriksen, Øejord, Christen Joensen, 
ibd., Ole Gregersen, Røssevog, Arne Olsen, Bokkeskind, Christoff-
er Olsen, Olderen, og Johannes Sørensen, Vasjord. 
 
 
Efter Tinget var sat, blev Tinglyst de Forordninger som ere an-
teignede Fol. (?), dernest Leedingen lagt og skatte oppebørselen 
forrettet. 
 
 
Ole Larsen lod læse sit Fæstebrev udsted af Fogden paa 6 mrk. 
Landskyld i Kongens Jord Naveren med Kurris, som afg. Ole Nielsen 
beboede, hvis Enke hand ægter. Lev. til Tugth. 4 sk. 
 
 
Den 16de dito Retten Continueret. 
 
 
Rasmus Johansen Læst sin Bøxelseddel paa 1/2 Vogs Landskyld i 
Baltestad, som Edias Amundsen har opgivet, med Vilkaar at nyde 
Foer til en Koe og 4re Smaler. Lev. til Tugth. 4 sk. 
 
 
Nok Tinglyst en skrivelse fra Amtmanden, dat. 6te May 1777, hvor-
udi indeholdes Kong. Resolution, grundet paa Amtmandens Forslag, 
angaaende Almindings Skovene i Mallangens og Sallangens Fiorder 
her i Fogderiet. 
 
 
Fol. 69, Fogden Ryning ædskede Sagen i Rette anlagt mod J. Winter 
efter skriftl. Forbud og Stevnemaal af 13de Marti 1775 og end vi-
dere til Sagens oplysning Producerede Bøygde fars holderen Ole 
Nielsen Stadt original Klage til Hr. Amtmanden, under dat. 17de 
Novembr. 1774 den hand begierede Læst og Acten og tilført. 
 
Videre i Rette lagde Fogden Hr. Amtmand de Knagenhielms ham til-
skrevne, under 13de Janu. 1775, den hand tillige begierede Læst 
og Acten tilført, saavit som ei findes insigneret. 
 
Fogden indleverede hans skriftlig Forfattet Paastand dat. 16de 
Juni 1777, som blev Læst og Acten indtages. 
 
Jacob Winter og Ole Nielsen Stadt, vare ved Retten tilstæde, og 
efter tilspørsel ei hafde noget videre i Sagen at tale, som noget 
Reelt i, og hvis sammenhæng var ikke af noget betydenhed. Lens-
manden Kiergaard giorde Paastand om 1 rdr. i betaling for Arrest-
ens Forkyndelse og Stevning i aaret 1775, for sig og mændene. 
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Sagen udsatt til den 30te Juli nestkommende, til Doms afsigelse, 
paa Sorenskriver Thomæsøns gaard. 
 
 
Fol. 69, videre i Rette ædskede Fogden den mod Jacob Winter efter 
Arrest Forretning og Stevnemaal, begge dat. 19de Feb. 1776, an-
lagde Sag, og Leverede begge Documenterne med Forkyndelsens paa-
skrifter til Actens følge, samt tillige forventede at Klageren 
Ole Nielsen nu hafde tilstæde de beviisligheder som kunde got-
giøre at Jacob Winter har brudt den i aaret 1775 Passerede 
Arrest.  
 
Jacob Winter tilstoed at Arresten var ham Forkyndt i Findmarken i 
aaret 1775, og at hans Fartøy samme aar var i Findmarken, til-
stoed at have indtaget fra Findmarken og hid til destrictet Ole 
Olsen, Find Løkhelles, Lod af Fisk og lever. Anders Larsens, 
Findfiordens, Ligesaa, Povel Guldbrandsen, Grundreisens, Lod og 
Hendrik Hansen, Strømmens, men hvor meget hver hafde til Føring 
mindes hand ikke. 
 
Cit. tilspurte den Søgte hvad aarsage hand hafde til melte giern-
ing, da hand vidste Arrest var Lagt paa hans Fartøy og hand des 
uden til saadant var uberettiget? Jacob Winter Svarede: hand mod-
tog disse mænders Førringer fra Findmarken, efter at hand tilforn 
hafde tilbudet Styrmænderne paa Ole Nielsens Jægt at modtage dem, 
og da de ikke ville, modtog hand dem som sagt er. Sagde og at Ole 
Nielsens Styrmænder ikke ville reise til de stæder med Ole Niels-
ens Jægt, hvor disse mænder hafde deres Førringer.  
 
Ole Nielsen ansaae Jacob Winters undskyldning som u grundet, og 
at hands Fartøy ikke kunde komme til de stæder hvor forbenævnte 
Høvedsmænder hafde deres Roer, skeede fordi hans Styrmænder ikke 
var kiendt derhen med Fartøyet, og ingen af nævnte Høvedsmænder 
vilde antage sig Fartøyet at Løbe derhen for at indhendte deres 
Føring, siden de var baade kiendt, og Fartøyet var udsent til 
deres nytte. 
 
Cit. Fogden Ryning i anleedning af denne Sags tilstand sagde: at 
hand forbeholt sig tiltale mod befragterne for afvigelse fra 
deres rette Bøygdefar, men Paastoed Dom over Jacob Winter for 
hand hafde brudt den i aaret 1775 Passerede Arrest og derfor at 
undgielde efter Loven. Ligeleedes paastoed hand den i aaret 1776 
skeede Arrest ved Dom Confirmeret og Jacob Winter derfor at be-
tale 4 rdr., tilligemed alle øvrige paa Sagen anvendte omkost-
ninger med Rettens gebyhr og det Stemplede Papir som burde brug-
es, Sagens vedkommenden. Lensmanden Kiergaard Paastoed for sig og 
med havende Mænd 1 rd. for sin umage. 
 
Parterne bleve tilspurt om de hafde videre i Sagen at tale førend 
Sagen blev optagen til Doms; Hvortil blev ikke svaret noget; Alt-
saa bliver Sagen optagen til Doms den 30te Juli nestkommende. 
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Fol. 69. Sagen mod Jacob Winter for hans fornærmelse mod Ole 
Nielsen i aaret 1776. 
 
Jacob Winter Producerede Ole Nielsens skriftlige tilladelse at 
Winters Jægt maatte bruges til Findmark Far det aar, som blev 
Læst og Acten tilført. I anleedning deraf frafalt Ole Nielsen sin 
Paastand mod Jacob Winter og befragterne.  
 
Cit. Fogden R. indlod til Prøve under Dom, hvorvidt Ole Nielsens 
skriftl. tilladelse kand findes tilstrækkelig med den efter Ole 
Nielsens forlangende, paa J. Winters Fartøy giordte holdelse, og 
ifald Tilladelsen ikke findes formelig, Paastoed hand at Ole Ni- 
elsen vorder Mulcteret for Arrestens brud efter Loven og at ud-
reede Sagens omkostning. Sagen udsatt til den 30te Juli nestkomm-
ende, til Doms afsiigelse.  
 
Jacob Winter indleverede nu et imellem ham og Ole Nielsen indgaa-
et Forliig angaaende forestaaende Sager, som hand begierede Læst 
og i acterne indført. 
 
Fogden Ryning modsagde det oplæste Concept til Forliig, som noget 
der ikke imod Loven bør Prejudicere Kongens Rett og Sag, henskiød 
sig derimod til hands Paastand under de til Doms optagne Sager, 
samt derhos formeente og Paastoed at melte Concept nu ikke bag 
efter maae blive tilladt at indrykkes i Doms Acterne, eller an-
sees i nogen værdi under Sagernes paadømmende. 
 
 
Fol. 69. Sagen mod Gregus Joensen, Øyfiord.  
 
Cit. Paastoed Dom i Sagen saavel Fragtens gotgiørelse som Sagens 
omkostningerne og hafde saa ikke videre i Sagen at sige. Lens-
manden Kiergaard Paastoed i Stevnings Penge 1 rd. 1 mrk. 12 sk. 
for sig og medhavende mænd, siden vejen at reise er meget lang og 
besværlig. 
 
Gregus Joensen mødte og vedblev sin forrige indsigelse som er 
indført paa nestl. Sommerting, og videre kunde hand ikke svare 
til Sagen. 
 
Ole Nielsen formeente at være berettiget til Gregus Joensens Før-
ring, siden hand Sorterer under Giisunds Tinglav, og kunde nu i 
høst ikke finde, formedelst hans Sviger Faders Dødelig frafald, 
den af Amtets øvrighed forfatte Jægteligning. 
 
Sagen udsatt til den 30te Juli til Doms afsigelse i Sagen. 
 
 
Den 17de dito Retten Continueret. 
 
 
Jon Olsen Lod Læse sit Fæste brev paa 2 pds. Landsk. i gaarden 
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Schougnes, som Ole Ediasen har opgivet. Lev. til Tugth. 8 sk. Jon 
Cornelesens paa 18 mrkr. i gaarden Kragnes. Leveret til Tugth. 8 
sk. 
 
Til Hemming Nielsen paa 1 pds. Landskyld i gaarden Findsnes, som 
Ole Jonsen har opgivet. Lev. til Tugth. 8 sk. 
 
Til Diderich Olsen paa 9 Mrkr. i gaarden Nord Røssevog, som hans 
Fader Ole Gregusen har opgivet. Lev. til Tugth. 8 sk. 
 
Disse 4re Bøxelbreve ere udstæde af Hr. Schelderup paa Provsten 
Falsters veigne. 
 
 
Lieut. Pfleug hafde ved skriftl. Varsel indstevnt gl. Ole Chri-
stophersen, Hemmingsjord, som Stevningen viiser der blev Læst og 
Acten inføres. 
 
Den indstevnte mødte ikke efter opraab, med noget tilsvar. Lens-
manden Kiergaard og Arne Olsen, Bokskind, hiemlede Stevnemaalets 
Lovl. Forkyndelse. 
 
Cit. forlangede Sagen udsatt med Lavdag til neste Ting, for den 
udeblivende, og at Lensmanden Kiergaard, som var med ved inqvisi-
tions Forretningen og vedtog at være ansvarlig for Redskabernes 
til veje bringelse, maatte nu paalægges under Straf at efter kom-
me samme til Høste Tinget. 
 
Sagen bliver efter forlangende udsatt med Lavdag for den udebliv-
ende til neste ting. Da Lensmanden bliver ansvarlig for det Con-
fisqverede brændeviins Reedskabs frembringelse, under Straf efter 
Sagens beskaffenhed. 
 
 
Dito indstevnt Ole Andersens Enke paa Græsmyhr, med skriftlig 
Varsel, som blev læst og Acten indføres. 
 
Den indstevnte mødte og tilstoed at have anskaffet sig Pande for 
9 aar siden, men ei brugt den til brændeviins brænden paae et 
aar. Panden er nærværende paa Tingstædet, men Declarede derhos ei 
at have brugt den til nogen uskik eller ud Soll dermed, med for 
at styrke en Svag Mand i hans Sygdom, og videre til sit Forsvar i 
Sagen hafde hun ikke at frembringe. 
 
Cit. Paastoed at Enken, da Factum var beviist, maatte ansees til 
Doms Lidelse efter Forord. af 8de Marti 1757, og desforuden at 
erstatte Sagens omkostninger med Stevnings og Dom-Penge 5 mrk. 6 
sk. foruden det Stemplet Papir, samt saa meget af inqvisitions og 
Reise omkostninger efter nærmere Repartition kand falde hende til 
ansvar hvorved hand Sagen til Doms. 
 
Sagen bliver udsatt til den 30te Juli nestkommende, til Doms af-
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sigelse, hvormed Sagsøgeren var fornøyet. 
 
 
Anders Larsen, Findfiorden, indstevnt med skriftl. Varsel af 
Lieut. Pflueg, som blev læst og Acten tilføres.  
 
Den indstevnte mødte ikke efter paaraab. Lensmanden Kiergaard og 
Arne Olsen, Bokskind, hiemlede Stevnemaalets forkyndelse. Forkla-
rede ellers at Anders Larsens tilsvar, var saaleedis, da hand 
blev Stevnt: at den Pande som er bleven funden i hans Huus ved 
inqvisition var hans Moeder tilhørende og ikke hans egen, ei 
heller at have brugt den, siden hand ingen Piiber hafde til den. 
Har allereede sendt Panden til sin Moeder igien tilbage, som er 
boende paa Sør Roldnes i Astafiords Tinglav. 
 
Cit. forlangede Den indstevnte forlagt til neste Ting, for Per-
sonlig at giøre reede for hvad hensigter hand har haft til at 
Huuse denne Pande. 
 
Sagen udsatt til neste Ting med Lavdag for den udeblivende. 
 
 
Dito indstevnt Friderich Siursen, Troldvigen, med skrift. Varsel, 
som blev læst og Acten indføres. 
 
Den indstevnte mødte ikke efter opraab, med noget tilsvar. Lens-
manden Kiergaard og Arne Olsen, Bokskind, bekræftede Stevningens 
Lovlige Forkyndelse. 
 
Ligesaa var indstevnt som Vidner: Ole Joensen, Findløkelle, hans 
Hustru Marit Hendrichsdr. og Drængen Jon Nielsen. Disse mødte 
ikke heller efter bekræftet Lovl. Forkyndelse af Lensmand. Kierg. 
og Arne Olsen, Bokskind. 
 
Cit. forlangede Sagen udsatt til neste Ting med Lavdag og Forelæg 
for de udeblevne. Sagen udsatt med Lavdag til neste Ting for de 
udeblevne. 
 
 
Dito hafde indstevnt Erik Hansen, Gottesjord, med skriftl. Var-
sel, som blev læst og Acten indføres. 
 
Den indstevnte mødte ikke efter opraab, efter forkyndt Stevnemaal 
af Lensmand. Kierg. og Arne Olsen, Bokskind. 
 
Ligesaa indstevnt som Vidne i Sagen Ole Erichs. og Hans Selgen-
green.  
 
Vidnet Ole Eriksen mødte og Soer med opragte Fingre paa Sandhed 
at sige, hand forklarede: at hand ikke har seet Erik Hansen bræn-
de brændeviin, ei heller veed at hand har nogen Pande i sit Huus 
og videre vidste hand ikke om Sagen gik saa fra Retten. 
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Andet Vidne mødte ikke, men Lensmand. og Arne Olsen bekræftede at 
hand er Stevnt til dette Ting. Cit. Paastoed ham forelagt til ne-
ste Ting at møede.  
 
Sagen udsatt med Lavdag og Forelæg for vedkommende. 
 
 
Dito hafde indstevnt Anders Friderichsen, Olderen, med skriftl. 
Varsel, som blev læst og i Acten indføres. 
 
Den indstevnte mødte ikke, men hans Sviger-Søn Christopher Olsen 
var ved Retten som Laugrettesman og tilstoed efter Citantens til-
spørsel at have Brændt brændeviin i bemte. Pande for 3 á 4re aar 
siden, dog ei til misbrug, eller ud Soll, med allene lidt til Hu-
us fornødenhed, og samme skeede for Skiftets holdelse efter hans 
afdøede Sviger Moeder. 
 
Sorenskriveren Declarerede at da samme Pande af Lensmanden ved 
Registeringen var angivet for brom, saa hafde hand udlagt sit 
Skifte Salarium i Kaaberens værdi, hvilket hand formente at burde 
tilkomme, om Panden ved Confiscation nu skulle bort tages. 
 
Cit. Paastoed derfore at Panden som var arresteret maatte Confir-
meres og naar Sorenskriveren af dets beløb ved Auction har faaet 
sit tilgoede havende, det øvrige af Pandens værdi da maatte til-
kiendes angiveren og de Fattige til Deeling, efter Forord. samt 
Mulcters udreedelse, Sagens omkostninger i Stevnings Penge 2 mrk. 
2 sk. og de øvrige bekostninger som af denne Sag kand dependere 
efter Repartition, siden det var tilstaaet med Panden var begaaet 
misbrug. Hvorved Sagen blev indladt til Doms. 
 
Sagen udsatt til den 30te Juli nestkommende til Doms afsiigelse. 
 
 
Ole Nielsen Stadt boende paa Wang, hafde til dette Ting indstevnt 
Iver Hallesen boende paa gaarden Teinskier, til Doms Lidelse for 
gields fordring efter fremlagde Speciel Reigning, stor 16 rd. 3 
mrk. 8 sk., som blev læst og acten tilføres;  
 
Den indstevnte mødte ikke efter opraab. Lensmanden Kiergaard 
hiemlede at hand tilligemed Abraham Hendriksen, Aarnes, har Lovl. 
Stevnt den paagieldende for Sagen til dette Ting. Thi blev Laug-
dag udsted for ham til neste Ting. 
 
Søren Mogensen, Berg, indstevnt Friderik Siursen, Troldvigen, for 
Resterende Skyld til ham 7 rd. 3 mrk. 
 
Lensmanden Kiergaard hiemlede Lovlig Stevnemaal i Sagen. Den ind-
stevnte paaraabt, mødte ei med noget tilsvar. Blev saa givet 
Laugdag til neste Ting. 
 
Ligesaa hafde Søren Mogensen indstevnt Ole Andersen, Furøen, for 
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Skyld 2 rd. 2 mrk. 8 sk., den indstevnte mødte ikke, Lensmanden  
Kiergaard hiemlede Lovlig Stevnemaal.  
 
Thi blev den udeblivende forundt Laugdag til neste Ting. 
 
 
Amund Olsen af gaarden Leichnes var indstevnt til Doms lidelse, 
beviiser og Paastands anhør, fordi hand afvigte 1776 aars sidste 
Stevne hafde bort ført 1 1/2 tønde gods til hans Fader Ole Lars-
en, Kaarvigbotten, og afskaaret det rette Mærke paa tønderne i 
hvis stæd den søgte skal have satt sitt eget og hans Faders Navn, 
alt efter Skipper Ole Nielsens derom giorde skriftl. anmeldelse 
af 26de Dec. 1776, som forlangedes læst og Acten tilført. 
 
Lensmanden Kiergaard og Laugrettesmanden Arne Olsen, Bokskind, 
bekræftede Stevningens Lovlige forkyndelse for melte Amund Olsen, 
som efter opraab, berettes at være nu paa Fiskerie i Findmarken 
og derfore ikke møeder. 
 
Cit. Fogden Ryning begierede Lavdag for den Søgte til neste Høste 
Ting. 
 
 
Lensmanden Kiergaard med mundtl. Varsel ladet indstevne Ole Jesp-
ersen, Troldvigen, fordi hand afvigte aar haver forkortet Citant-
ens Dræng i hans Fiskelod, da samme var hyret som Jægte-Karl til 
Findmarken paa Fiskerie for den Stevnte. Formener derved at være 
forurettet, siden de andre i Fiske Lavet fikk en stor Lod, men 
hans Dræng blev alleene forundt 6 voger, hvorfore hand herved 
søger sin Skades erstatning. 
 
Den stevnte Ole Jespersen mødte ikke nu, fordi hand er i Find-
marken. Laugrettesmanden Arne Olsen, Bokskind, bekræftede at hand 
med Ole Mikkelsen, Viigen, har Stevnt i Sagen.  
 
Sagen udsatt med Lavdag til neste Ting. 
 
 
Jesper Olsen mødte for Retten og tilkiendegav: at hand behøver 14 
Tylter smaat Tømmer at hugge i Reisens Skoug til en liden Stue 
paa hans gaard og et Fæ-Huus. Haabet at faae Fogdens Tilladelse 
Sæddel.  Hertil Svarede Laugrettet: at de ikke kunde modsige hans 
andragende, men meente at hand var trængende dertil. 
 
 
Efter at ved opraab ingen hafde videre ved Retten at bestille, 
blev Tinget opsagt. 
 
 
 
Kilde: Senjen og Tromsø Sorenskriveri Justitsprotokol No. 4, 
       1775-1779, side 108 b - 112 a. 
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Anno 1777 den 1te Octobr. blev holdet Høsteting paa gaarden Wang 
for Giisunds Tinglav. Retten betient af Sorenskriver Thomæsøn i 
overværelse af Fogden Ole Ryning og efterskrevne Eedsoerne Laug-
rettesmænd: Povel Guldbrandsen, Grundreis, Erik Endresen, Øyjord-
en, Ole Rasmusen, Grundreis, Friderik Siursen, Troldvigen, Frid-
rik Jørgensen, Findfiord, Arne Olsen, Bokskind, Ole Joensen, 
Rogsfiord, og Joen Guldbrandsen, Bakkejord. 
 
 
Da Retten var satt, blev oplæst de ordres som af Fogden blev 
fremlagt til Publication paa alle Tingene, og findes anteignet 
fol. 160, angaaende de udsatte Sager. 
 
 
Fol. 110. Sagen imod Ole Christophersen, Hemmingsjord, for bræn-
devins brænden. 
 
Den Stevnte paaraabt, men mødte ikke med noget tilsvar. Lensmand-
en Kiergaard og Laugrettesmanden Arne Olsen, hiemlede Lavdagens 
Forkyndelse. Lensmanden sagde: efter ordre at have forlanget Pan-
den, men Manden var ikke hiemme. 
 
Cit. Produc. i Rette sin Journal hvoraf erfares at den Søgte ved 
Inqvisitionen først nægtede for Panden, men efter nøyere Fristel-
se tilstoed at have Pande i sit Huus. Hvorfore Cit. Paastoed sam-
mes Arrest og Confiscation Confirmerit og Sagens omkostninger er-
stattet, som er for Stevnings og Lavdags Forkyndelse 3 mrk. 8 
sk., Iinqvisitions omkostninger 2 rd. 4 sk. og Rettens gebyr 3 
mrk. 12 sk. foruden Stemplet Papir til Dommen og Stevningen, 
hvormed Sagen indlades til Doms.  
 
Sagen udsatt til paadømmende den 20de Novembr. nestkommende paa 
Sorenskriverens gaard Sandnes. 
 
 
Fol. 110. Sagen imod Anders Larsen, Findfiorden. 
 
Den Stevnte Anders Larsen mødte og sagde: at hand imodtog denne 
Paastevnte Pande, hos sin Moeder før Juletiid afv. aar, i Tanke 
at giøre den om til en Kiedel, og derfor tog Panden allene uden 
Hatt og Piiber, men da hand hørde at inqvisition skulle skee til 
Panders Forbrydelse, sendte hand Panden tilbage til sin moeder 
igien. 
 
Cit. frafalt videre Paastand imod Anders Larsen, men i henseende 
til omkostningerne med mere Reserverede sig videre tiltale paa 
tiid og Stæd hos den søgtes Moeder i Astafiords Tinglav. 
 
 
Fol. 111. Sagen imod Friderik Siursen, Troldvigen. 
 
Den Stevnte var ved Retten som Laugrettesmand, og forklarede paa 
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tilspørsel, at have Ejet en Brændeviins Pande, som hand har til-
kiøbt sig for 3 á 4 aar siden, men formedelst trang for Penger 
til at Kiøbe sig en Fembørrings baad, satte Panden i Pandt først, 
og siden solte den for 1/2 aar siden til Christian Jon i Iingen i 
Findmarken, for bekomne 9 rdr. hos ham til at kiøbe nævnte Baad. 
Nægter for at have brændt brændevin med Panden, men tilkiøbte sig 
den paa en auction i Bergen, siden hand siger sig uviidende om, 
at saadant var Forbuden. 
 
Cits. Paastand var: at den søgte som for saa kort tiid siden hav-
de tilkiøbt sig denne Pande imod Forordningens bydende, maatte, 
om enskiønt intet misbrug ham kunde overbeviises, tilfindes at 
betale 1 rdr. til Lendvigs Sogns Skole-Cassa, des uden Sagens og 
inqvisitions omkostninger, som ved Ole Christophersens Sag er 
paastaaet hvormed Sagen indlades til Doms, og begieres aparto be-
skreven, for at faae Panden Confisqveret hos det stæds Øvrighed 
hvor den nu er angiven at være. 
 
 
Fol. 111. Sagen C. Erik Hansen, Gottesjord. 
 
Den indstevntes Søn Christen Eriksen, mødte til Sagen at svare, 
tilstoed vel at deres Fader Erik Hansen, har for længe siden Ejet 
en brændevins Pande, men for Penge mangel til at betale sine 
Skatter, solte Panden det første Extra Skatten blev paabuden, for 
at af Clarere samme. 
 
Citanten ædskede ikke videre Paastand i denne Sag, og eftergav 
ligeleedes Vidnes førelse, saasom det i sommer førte Vidnes ud-
sagn ikke indeholt noget til den søgtes Bak deel, hvormed Sagen 
blev ophævet og Cit. vedtog for egen Reigning at Paatage sig om-
kostningerne i Sagen. 
 
 
Angaaenden Friderik Siursens Sag, da er den optaget til Doms den 
20de Novemb. nestkommende. 
 
 
Fol. 111. Sagen C. Iver Hallesen, da er Lavdagen ei besørget be-
skreven af vedkommende, hvorfore Sagen henstaar til neste Ting. 
 
 
Fol. 111. Søren Mogensens tvende Sager for gield, blev berettet 
at være Forligte. 
 
 
Fol. 112. Lensmanden Kiergaards Sag C. Ole Jespersen blev paa-
raabt.  
 
Lensmanden sagde: at ingen af Contraparterne nu møeder til Sagen 
at svare, og derfore lovede at levere Stemplet Papir til Lavdags 
beskrivelse til neste Ting, hvormed Sagen for denne gang staar i 
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beroe. 
 
 
Fol. 111. Sagen Contra Amund Olsen. 
 
Fogden ædskede Sagen i Rette og indleverede den udstæde Lavdag i 
Sagen. Den søgte mødte og vedtog Varselen, og tilstoed efter til-
spørsel at have taget en tønde Rugmeel og en halv tønde Byg, og 
hiemført til hans Faders Hiemstæd i Kaarvig botten, samt at have 
afskaaret det mærke som stod før paa tønderne og satte hans eget 
og Faders Ole Larsens Navn paa tønderne igien, i tanke at godset 
derved skulle ligge trygere i hans Faders forvaring.  
 
Siger: hand tog godset af Jægten, da den var kommen her paa Havn-
en, og Skipperen var ikke viidende derom, men siger at Niels Jo-
ensen tienende her paa Wang og Ole Siursen i Malangen, var over- 
værende og saae det. Godset tog han i afvigte Høst da Jægten var 
hiemkommen, fra Bergen, og 3 ugers tiid derefter kom Skipper Ole 
Nielsen i hans Faders Huus og eftersøgte godset, da godset blev 
af Skipperen taget der fra og lagt under forvaring hos Rasmus 
Rasmusen, Kaarviigen, hvor det endnu er liggende. 
 
Godset skulle egentlig tilhøre Niels Olsen, Havn i Bergs Meenig-
hed, og den stevnte var ikke Førringsmand for hannem, men da god-
set kom paa Jægten i Bergen, siger hand, at Skipperen sagde: at 
godset skulle hidses paa et rum i Jægten til det blev efter-
spurt, hvorover hand hidsede det paa sit rum i Jægten, og Kiøb-
mands-brevet blev ham leveret at forhen nævnte Niels Joensen, som 
hafde annammet det hos Kiøbmanden Riek i Bergen. 
 
Alt godset var ikke opskibet af Jægten, da hand tog dette gods, 
og da hand var siden at opsette Jægten, talede hand ikke med 
Skipperen derom, siden Skipperen ikke nævnede noget om godset til 
ham, og Navnet eller Mærket satte hand paa godset da det var 
bragt først til hans Faders Hiemstæd. 
 
Ole Nielsen som var tilstæde, sagde: at da hand var hos den søgt-
es Fader for at eftersøge godset, tilstoed den Stevntes Forældre 
strax at godset var af deres Søn Amund lagt i Huus hos dem, men 
Amund var ikke selv der nærværende, siden hand tiente hos Ole 
Gregusen, Læchnes. 
 
Lensmanden Kiergaard Paastoed for Beskikkelser, Stevnings og Lav-
dags Forkyndelse i alt for sig og mændene 1 rd. 3 mrk. 8 sk. 
 
Citanten Fogden Ryning indlod Sagen til Doms efter dens forklaret 
omstændigheder med Paastand: at Amund Olsen for hans uforsigtige 
og uforsvarlige Forhold ved at tage godset fra Jægten, uden Skip-
perens viidende og minde, eller samme derefter at kundgiøre, maae 
blive anseet, andre til advarsel; Thi ellers maatte en Skipper 
ved saadan hans Haasetteres forhold settes i uleilighed, tillige-
med Fragtgodsets Ejermænd, saa at den Sigtede desuden maatte ud- 
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reede Sagens omkostning med det Stemplede Papir og Rettens ge- 
byhr. Ole Nielsen formeente at den Stevnte ved Dom desuden maatte 
ansees, til at erstatte den som godset skulle have, for den Skade 
hand har lidt ved godsets forholdelse til denne tiid, og ventelig 
for trangs skyld har satt sig i gield i Nord Land for at rædde 
sit liv Vinteren over. 
 
Amund Olsen blev tilspurt hvad videre hand har i Sagen at siige? 
Svarede: hand har sagt, hvad hand har at fremføre i Sagen til sin 
undskyldning, saa hand har ikke videre at siige, uden hand ikke 
tog Godset i nogen Tyvagtig hensigt, men allene til forvaring.  
Sagen blev optagen til Doms afsigelse den 20de Novembr. nestkomm-
ende, som blev vedkommende tilkiendegivet. 
 
 
Efter Præstens angivelse var bragt for Retten til Strafs Liidelse 
for begangne smaat Tyverie, Iver Erichsen fra gaarden Teinschier. 
 
Denne tilstoed at have af en Kiiste i Lenvigen fra Hr. Schelde-
rups Dræng 2 rd. 2 mrk., som samme Dræng blev leveret tilbage, og 
samme blev ham Pardoneret dengang, men formedelst hand nu i Somm-
er har forseet sig i at tage tvende oster fra hans Mad-Moeder, er 
Sagen nu blev paatalt.  
 
Den søgtes Mad-Moeder Barbra var tilstæde og ikke kunde angive 
videre Tyverie end de lidt ost hand taget fra hende, som hand 
selv tilstoed at være tvende. Altsaa blev efter Paastand den 
skyldige tildømt efter Kongelig Rescript at staae i Sække-Piben 
en Time her paa Tinget. 
 
 
Ole Olsen, Find Løchelle, mødte og hafde ved Retten tilkaldet 
Friderik Jørgensen, Findfiorden, til at giøre reede for de Penger 
som hand frembragte til Citanten fra Bergen 1775 sidste Stevne, 
fra hans Kiøbmand, da der veed optællingen hiemme Manglede paa 
Pengene 10 rdr. 
 
Friderik Jørgensen forklarede: at hand vel var Ole Olsens Førr-
ings mand og førte nogle Penger til ham fra hans Kiøbmand, men 
Pengene blev ham leveret i samme tiid de skulle løse af Bergen 
med Jægten, men hand kunde i saadan hastighed ikke ettertælle 
Pengene. Derfore modtog hand Pengene i tanke at de var rigtig 
talte af Kiøbmanden, og vil hand med sin Saligheds Eed bekræfte 
at hand ei har modtaget flere Penge end hand igien har leveret 
fra sig, ikke heller at der er bortkommet af Pengene i hans Hænd-
er det mindste;  
 
Hvorfore Retten antog hans tilbudne Eed i denne Sag. Friderik 
Jørgensen Soer da for Retten med opragte Fingre, efter at Eedens 
betydenhed var ham forestillet og formant at Vogte sig for meen 
Eed, at hand ei har imodtaget flere Penger for Ole Olsen, end 
hand rigtig har leveret fra sig igien, saa de manglende 10 rdr.  
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ikke er bortkommet i hans Hænder, da dog Ole Olsen efter reig-
ningen skulle have 40 rdr., og veed sig aldeeles ikke skyldig i 
dette Tab. 
 
Dette begierede Ole Olsen at blive meddeelet beskreven, i for-
moedning at faae sit Tab erstattet af hans Kiøbmand. Da det til-
lige kand Attesteres at nævnte Friderik Jørgensen er en meget 
Skikkelig Mand, der i alt sit Forhold har opført sig Regelmæssig, 
saa mand ingen tvil kand have om hans aflagde Eeds rigtighed. 
 
 
Til Laugrettesmænd for tilkommende aar 1778 ere opnævnt følgende: 
Ole Rasmusen, Grundreis, Niels Pedersen, ibd., Erik Joensen, Tøm-
mervigen, Ole Andersen, ibd., Ole Andersen, Furøen, Reinholt 
Nielsen, ibd., Edias Olsen, ibd., og Mikkel Joensen, ibd. 
 
 

De Documenter og ordres som paa dette Ting blev fremlagt til 
Publication ere følgende: 

 
General-Post-Amtets Placat, dat. 21de Ap. 1777, angaaende den 
Nordlandske og Findmarkske Post. 
 
Stift-Amtmand von Ostens skrivelse af 19de Ap. nestl. hvorved 
tilkiendegives Kong. Rescript af 2den Hujus, at med Bøxelbrevene 
skal tillige følge Revers paa Stemplet Papir, under Mulct af 1 
til 5 rdr. efter omstændighederne. 
 
Amtmandens skrivelse, at de som Fæster og bebygger noget af Hans 
Majests. Øde-god, skal forundes visse foreskrevne Friheder, med 
videre. 
 
Nok oplæst en Bøxel-seddel til Jakob Christiansen paa 12 mrkr. i 
gaarden Huusa, som Povel Abrahamsen har opgivet. Lev. til Tugth. 
8 sk. 
 
 
Da der efter opraab ikke var videre ved Retten at bestille, blev 
Tinget opsagt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kilde: Senjen og Tromsø Sorenskriveri Justitsprotokol No. 4, 
       1775-1779, side 158 a - 160 b. 
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Anno 1778 den 13de Juni holdet Almindelig Sommerting paa gaarden 
Wang for Giisunds Tinglav. Retten Præsideret af Velb. Hr. Amtmand 
de Knagenhielm, betient af Sorenskriver Thomesen i overværelse af 
Hr. Fogden Ryning, samt efterskrevne Eedsoerne laugrettesmænd: 
Povel Guldbrandsen, Grund Reis, Niels Pedersen, ibd., Ole Ander-
sen, Tømmervig, Reinholt Nielsen, Furøen, Ole Andersen, ibd., Ed-
Edis Olsen, ibd., Mikkel Joensen, ibd., og Erik Joensen, Tømmer-
vigen. 
 
 
Efter at Tinget var satt, blev læst og kundgiort de Forordninger 
og andre ordres som ere Anteignede Fol. 224. 
 
 
Nok kundgiort og læst Simon Leths Kongelig Bevilling paa et Gi-
estgiverie og Krohold paa Giibostad; datt. 28de Feb. 1778, som 
ordlydende findes indført i Publications Protocollen. 
 
 
Den 16de dito Retten Continueret: 
 
 
Efter følgende mødte for Retten og begierede tilladelse at hugge 
i Kongens Alminding, neml. Mons-Elven, Hr. P. Kildal 22 tylter 
Tømmer til Bygning paa Ibestads Kirke, som hand nærmere vil be-
viise at være nødvendig, naar hand kommer hiem til Astafiords 
Ting. 
 
Bøygde fars Skipperen her i Tinglavet Ole Nielsen Stadt begierer 
en Jægte Veed Huggen, til Bøygde farets holdelse, i steden for 
den gamle ubrug. Jægt; Hvilket Laugrettet bekræftede at være for-
nøden.  
 
Hr. Pastor Schelderup begierer at hugge til en Baad, som beqvem 
til Veed-hændtning og Høet om Sommeren; omtrent saa stor til 300 
vogs Tungde; samt en liden halv tredie rums baad; som laugrettet 
ikke kunde modsiige at være nødvendig for ham.  
 
Ligesaa begierede Hr. Schelderup paa gestgiver Hr. Leths veigning 
12 Tylter 8 al. Tømmer til Huusbygning, neml. Nøst og Korn Lade. 
Ole Sørensen begierede Veed til en liden Slag-Baad; paa 4re Mand. 
Laugrettet Sandede at denne Baad kand være nøttig, baade for ham 
selv, saa òg til andre smaa reiser for Almuen, til Tømmer-hændt-
ning, siden hand tilforn har haft saadan Baad, som nu er forfald-
en. 
 
Madame Moursund begierede 10 Tylter og for hendes Søn Hans Mour-
sund atter 10 Tylter Tømmer, til Fæ Huus og Høe-Lade, Christoph. 
Ols., Olderen, til en liden Sexrings baad og Iver Kiær ligesaa 
til en Sexrings baad. 
 
Peder Olsen, Schougen, Veed til en Tre rums baad og en to rums 
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baad, samt 4 Tylter Tømmer, siden hand er Post Bonde. 
 
Jesper Olsen, Troldvigen, begierer at hugge til en Otrings baad, 
og hans Naboe begierer at hugge til en Sexrings baad; og 3 Tylter 
Tømmer. 
 
Ole Nielsen begierede at maatte faae hugge 10 Tylter Tømmer til 
hans forfaldne gaards Reparation, saa òg 2 Tylter Tømmer til aar-
er, at bruge til hans Bøygde fars holdelse. 
 
Ole Gregersen, Lechnes, begierer at hugge 6 tylter Tømmer til Hu-
us bygning og Friderik Jørgensen, Findfiorden, 2 tylter til sine 
Huusers Reparation. 
 
Anders Larsen, Findfiorden, at hugge til en Otrings baad og en 
halv tredie rums baad. 
 
Jon Olsen, Skougnes, ligesaa at hugge til en Sexrings baad. 
 
Jørgen Kiergaard en Sexrings baad og 1 Tylt Tømmer til gaardens 
forbedring. 
 
Ole Olsen, Find Løchelle, til en Sexrings baad. 
 
Niels Larsen, Landøen, en Sexrings baad. 
 
Hemming Nielsen, Findsnes, en halv tredie rums baad; og 8 Tylter 
Tømmer til Huusbygning. 
 
Peder Siursen, Huusa, en Tylt Tømmer. 
 
Kasper Nielsen, Bokskind, og Peder Thomesen, Hannes, begierer 
hver en Sexrings baad at hugge. 
 
Lensmand Kiergaard til sin gaards Bygning 12 Tylter Tømmer og en 
Sexrings baad til Postens førsel. 
 
Jacob Olsen, Sultenvigen, 5 tylter Tømmer til Huus bygning og en 
Sexrings baad og Tron Larsen, ibd., 4 Tylter Tømmer til Huus byg-
ning. 
 
Isach Rasmusen, Rogsfiorden, 3 tylter Tømmer til Huus bygning.  
 
Hans Joensen, Øyjorden, 3 tylter Tømmer. 
 
Thomes Mathiasen, Kragenes, 5 tylter Tømmer til gaards Bygning. 
 
Erik Endresen, Øyjorden, 7 Tylter Tømmer. 
 
Klokkeren Jørgen Hendriksen, Aarnes, en Fembørrings baad til Høe 
Føring og Veed hændtning.  
 
_________________________________________________________________ 
 
Tingbøker for Lenvik år 1723-1800, bd. 2. side 153 



-154- 
_________________________________________________________________ 
 
Enken paa Teinskiær Barbra Mogensdr., en Sexringsbaad til Postens 
førsel, og en halv Tylt Tømmer til sin Laave. 
 
Ole Siursen, Mons Elv., begierer at hugge 4 tylter Tømmer til Fæ 
Huus og en to rums baad. 
 
Peder Larsen, Strømmen, til en Huus bygning 4 Tylter Tømmer. 
 
Erich Erichsen, Rogsfiord, ligesaa 4 tylter Tømmer og Ole Joen-
sen, Rogsfiord, ligesaa 4 tylter Tømmer. 
 
 
Fol. 159, Sagen mod Iver Hallesen anlagt af Ole Stadt for gield. 
 
Den indstevnte mødte ei Selv, men hans Hustru mødte paa hans ve-  
igne og blev saaledes forligt med Sagsøgeren at betale noget paa 
gielden med Arbeide, noget dette indeværende aar, og noget en an-
den tid, hvor med Sagsøgeren lod Sagen stille i beroe for denne 
gang. 
 
Lensmanden Kiergaards Søgen som sees fo. 159, blev paaraabt, men 
bemelte Sagsøger mødte og Erklærede at hand ei mere taler paa 
Sagen. 
 
 
Torlev Edisen, Tisnes, hafde til dette Ting ladet indstevne 
Thomes Amundsen, Naveren, for gields fordring 21 rd. 3 mrk. 8 
sk., den indstevnte mødte ikke. Lensmand Kiergaard hiemlede     
Stevnemaalet, og tillige berettede at den stevnte tilstoed giel- 
den.  
 
Ikke desmindre Eragter: at den stevnte forundes Laugdag til neste 
Ting, Sagen at tilsvare, og at den Søgende indkommer med Speciel 
Reigning paa gielden. 
 
 
Jan Nibe paa hans Søsters, Ole Christoffersen Enkes veigne, mødte 
og tilkiendegav at have indstevnt Ole Olsen til at høre Rettens 
Kiendelse angaaende at Hr. Pastor Krog har tilbygslet Ole Olsen 
hendes Jord i gaarden Hemmingsjord mod hendes villie, under det 
Navn at hun skulle være Rasende og fra sin Forstand. Derpaa har 
Citanten begiert Fogdens Forbud at den bygslende ei bør befatte 
sig med Jorden; hvilket Forbud blev læst og acten tilføres. 
 
Den melte Enkes broder Jan Nibe, mødte paa hans Søsters veigne, 
og fremlagde hendes afdøde Mands bygselbrev paa denne Jord, datt. 
6te Sept. 1770, som og acten tiltages, hvorefter hand formener 
hun bør vedblive Jorden, og den af Ole Olsen erholte bygselseddel 
være ugyldig. 
 
Ligesaa fremviste hendes broder hendes Mands Skatte-qvitterings  
bog, at Skatterne saavelsom Landskyld er betalt for Jorden til  
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1777 aars udgang. 
 
Ole Olsen mødte og svarede til Sagen. Fremlagde sit Bøxel brev 
paa bemte. Enkes part; dat. 22de Nov. 1777, hvilken blev læst og 
i Acten indføres. 
 
Efter tilspørsel tilstoed Sagsøgeren Jan Nibe at Hr. Pastor Krog, 
som Bøxelbrevet har udstæd, ikke er Stevnt nu her til Retten den-
ne Sag at tilsvare. 
 
 
Thi blev altsaa Eragtet: at Sagsøgeren bør Varsle Hr. Pastor Krog 
til sin Bøxelseddel at tilsvare, og det saa beviislig at Sagen 
siden forderligst kand blive paakiendt. 
 
 
Povel Villumsen, Fiordbotten, fremviiste for Retten et Biørskind, 
som ansees for at være Voxen, og blev betalt Skud Penge 2 rd. 
 
 
Da der efter opraab, ikke mere var ved Retten at bestille, blev 
Tinget opsagt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kilde: Senjen og Tromsø Sorenskriveri Justitsprotokol No. 4, 
       1775-1779, side 205 b - 207 a. 
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De Kongel. Forordninger og andre ordres som ere Læste og kund- 

giorte paa alle Sommertingene i Tromsen og Senjen 
dette Aar 1778, ere følgende: 

 
 
Forordning hvorved adskillige Poster udi de forhen udgangne For-
ordninger om Lotz Væsenet af 19de Mai 1763, og om Søe-Enroller-
ingen i Norge af 1te Feb. 1770, enten forandres eller nøyere 
fastsettes. Datt. 24de Marti 1777. 
 
Fundation for den i Kiøbenhaven oprettet Veteriner-Skole. Datt. 
23. Juli 1777. 
 
Placat angaaende Dommes Execution hos Previlegerede Personer. 
Datt. 21de Janu. 1778. 
 
Forordning angaaende Tobaks Forarbeidningen og Tobaks Handelen i 
Norge. Datt. 23de Marti 1778. 
 
Placat angaaende den Nordlandske og Findmarkske Post, hvorved 
brevpenge er bestemt fra et Fogderie til et andet. Datt. fra 
General Post Amtet d. 21de Ap. 1777. 
 
Kongel. Rescript til Stiftamtmanden og Biskoppen i Trondhiem, 
dat. 4de Marti 1778, belangende den uskik af bønder Karle paa 
Landet at besøge bønder Piger paa Fæ-huus-gielden. Datt. 4de 
Marti 1778. 
 
Placat angaaende Premier af Hans Kongel. Høyheds Printz Fride-
richs aarlige gave til de der fortiener samme for de i Placaten 
anførte Poster. Datt. Trondhiem den 2den Feb. 1778. 
 
Capitels Taxt for Trondhiems Stift, af 20de Nov. 1777. 
 
Amtmandens skrivelse til Fogden, datt. 13de Mai 1778, bekiendt-
giørende Kongel. Resolution at den Nordenfieldske Vei-Casse endnu 
i 5 aar til 1782 aars udgang skal nyde de forhen tillagde bøeder 
efter Kongel. Resolution af 29de Juli 1768.  
 
Dito af 25de Oct. 1777, Angaaende Tiendeboeders vedligeholdelse. 
 
Dito af 24de Marti 1777, angaaende en Foreening mellem Vores 
Allern. Konge og Chur Fyrsten af Sacsen, betreffende Arvemidlers 
udførsel til begges undersaattere. 
 
Dito af 17de Juli 1777, ang. at de bygselraadige skal ved Fæste-
brevenes Tinglysning lade fremvise deres Reversaler, paa det 
Kongens Stemplet Papir kand i agt tages. 
 
Dito af 14de Mai 1778, betreffende Tobaks Handelen i anledning af 
foranførte Forordning om samme Handel. 
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Dito af 25de Feb. 1778, kundgiørende Rente Cammeretz skrivelse at 
naar Memorialer indkommer til Rente Cammeret og ei ere forsynede 
med Amtets Attestation, eller paateigning, bliver henlagt uden    
Resolution. 
 
Dito, ang. brændevins brendens forbydelse i Norge, efter Cammer-
ets Skrivelse af 25de Oct. 1777. 
 
Dito af 16de Janu. 1778, angaaende et betydelig Tyverie hos Chri-
stopher Rønneberg paa Sundmør paa endeel Sølv med videre, om nog-
en kommer Reisende og Falholder det der med mærke anteignede 
Sølv. 
 
Dito af 28de Juni 1777 og 16de Janu. 1778, angaaende friheder for 
dem der ville antage Kongens øde Jorder til bebyggelse. 
 
Dito af 23de Aug. 1777, angaaende at Postpenge bør betales for 
alle breve som ei egentlig angaar Kongel. Tieneste. 
 
Dito af 14de Mai 1778, ang. en Tyv Delinqvent undvigt fra Guldals 
Fogderie, Navnl. Niels Larsen Tobiesen, hans paagribelse. 
 
Dito, af 8de Dec. 1777, ang. tvende fra Trondhiems Fæstning und-
vigte Slavers paagribelse, Naul. Lars Hendriksen Agneslie og 
Niels Pedersen. 
 
Dernest er kundgiort paa alle Sommertingene i Senjen og Tromsen 
dette aar, at Ole Danielsen Holm, som er sat til Formynder for 
Thomes Wang, opbyder 550 Rdl., om nogen vil antage disse hans 
arvepenge til Renters svarelse, da samme kand bekommes, dog ikke 
uden vedderhæftig Pant i Faste Eiendeele. 
 
Ligesaa kundgiort paa alle Sommertingene, at Skiftet efter afg. 
Peder Tønder og Hustru bliver sluttet sidst i Decembr. maaned 
dette aar 1778, til efterretning for dem som have beviislig ford-
ring i Stervboet, da dermed at indkomme inden bemelte tid, og de 
som ere skyldige til Boet, at betale hvad de ere pligtige. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kilde: Senjen og Tromsø Sorenskriveri Justitsprotokol No. 4,  
       1775-1779, side 224 b - 225 a. 
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Anno 1778 den 28de Septembr. blev holdet Almindelig Høsteting paa 
gaarden Wang for Giisunds Tinglavs Almue. Retten betient paa Sor-
enskriver Thomæsøns veigne, af hans Fuldmægtig Thomes Thomesøn, 
tilligemed eftermeldende Eedsoerne Laugrettesmænd: Ole Rasmusen, 
Grundreis, Friderik Eriksen, Gottesjord, Ole Andersen, Furøen, 
Mikkel Joensen, Furøen, Edis Olsen, ibd., Reinholt Nielsen, ibd., 
Ole Andersen, Tømmervigen, og Niels Pedersen, Grundreis. 
 
 
Efter at Retten var satt, blev oplæst og Kundgiort for de til-
stædeværende de af Fogden Ryning til dette Ting fremsendte Publi-
cations Documenter, der alle findes Specificeret paa fol. 242, 
anden side. 
 
 
Til at hugge i Almindingen i Mallangens Fiord, mødte disse som           

var ansøgning om Tings vidne dertil, neml.: 
 
Anders Olsen, Naveren, begierende en Sexrings-Veed. 
 
Thomes Amundsen, ibd., en dito Sexrings-Veed. 
 
Fleere indfandt sig ikke i dag, og Laugrettet kunde ikke modsige 
deres begierings, som trængende. 
 
 
Fol. 206. Sagen af Tollev Ediasen C. Thomes Amundsen, Naveren, 
for gields Fordring. 
 
Sagen paaraab, men ingen mødte paa Citantens veigne med nogen 
Speciel Reigning. Hvorfore Sagen henstaar til Videre. 
 
 
Efter Stevnemaal udstæd af Fogden Ryning under dato 29de Juli 
1778, var Jacob Winter, Nord Strømmen, og Iver Kiær, Gottesjord, 
Indstevnt for at have Brændeviins Redskab og forøvet Brændeviins 
brænden. Samme Stevnemaal oplæst.  
 
Den Stevnte Jacob Winter mødte og tilstoed Stevnemaalets forkynd-
else. Videre tilstoed hand efter tilspørsel at efter hans Fader 
er hand og hans Søster tilfaldende en gammel Pande-brom som de 
har deelt sig imellem, saa hand beholte paa sin Part, Bunden af 
Panden, Hatten og halv anden Piibe, samt et støkke af siden, det 
øvrige af Panden har hans Søster bekommet. Tilstaar at hand vel 
forhen kand have brændt Brændeviin med foreskrevne Pande, Hvor-
fore hand af Lieutenant Pflueg var indstevnt til afvigte aars 
Sommer Ting, og i mindelighed betalte 5 rdr. uden Retter-gang, 
for denne Sag. Derfore formeente hand sig nu befriet for videre 
Søgemaal om denne Sag. Videre hafde hand ikke denne gang Sagen at 
tilsvare. 
 
Angaaende Iver Kiær, da blev hand paaraabt, men berettes at hand 
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for nyelig var reist i neste gaard for at søge sig Natte Herber-
ge, og forventes her til Tinget i Morgen, da hans Tilsvar i Sagen 
kand blive indhændtet. 
 
 
Efter Fogden Rynings ordre var Gregus Jonsen, Øyfiord, indstevnt, 
for hand skal have kiøbt en Funden Tiærre-Tønde af Ole Pedersen, 
Mæfiord, og ikke samme Tønde oplyst til Tinge. 
 
Den Stevnte Gregers Joensen blev paaraabt, men var ei selv til-
stæde, men Lensmanden Kiergaard indleverede den Søgtes skriftlige 
tilsvar om Sagen, som blev læst for Retten og Acten tilføres,     
samme er af dato 10de Septembr. nestl. Lensmanden Kiergaard og 
Ole Gregersen, Læchnes, bekræftede tillige paa tilspørsel at have 
Varslet Gregers Jonsen til Sagens anhør paa gaarden Lundenes for 
Torschens Ting, da Sagen der bliver foretaget. Dette tilstoed 
Gregers efter Mændenes beretning at hand vel der kunde møede, om 
Mueligt var, naar hand allene hafde vidst hvad Tiid Torschens 
Høsteting bliver holdet, som hand var u viidende om den tiid da 
Varselen skeede. Berettede at Varselen i denne Sag skeede den 9de 
Septembr. nestl. for Gregers Jonsen. 
 
Sagen bliver for denne gang stillet i beroe til neste aars Ting, 
til videre paatale af Fogden. 
 
 

De Documenter og Høye ordres som i Dag ere oplæste for Almuen               
inden Retten, bestaar i følgende: 

 
Placat angaaende Kongelig Norske Told-Flag som Kryds betienterne, 
under de Nordske Toldstæder maae føre paa deres Baader, naar de 
fare i Kongelig Tieneste. Datt. 4de Juni 1778. 
 
Placat for Danmark og Norge angaaende Tobaks Forhandlings Afgift 
af visse Tobaks blade. Dat. 18de Juni 1778. 
 
Amtets Skrivelse af 7de Augusti e.a. angaaende Tobaks Forhand-
lingen.  
 
Kongelig Rescript af 19de Decembr. a.p. at Stervboe udlægger for 
Kongel. Skatter skal strax Auctioneres af Sorenskriveren, etc. 
 
Amtets Skrivelse af 25de Februari 1778, dito angaaende. 
 
Dito Skrivelse af 28de Juli 1778 angaaende Fæste-Reversaler at 
indføres i Fæste-Protocollerne med videre. 
 
Dito Skrivelse af 10de Augusti nestl. at Lensmændene herefter som 
forhen skal indlevere Enroullerings Mandtaller og holde Sessioner 
endnu som forhen og indsende samme til Amtet. 
 
Den 29de Dito Retten Continueret. 
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Nu i Dag mødte den indstevnte Iver Kiær efter paaraab og tilstoed 
Stevnemaalet Forkyndelse. Forklarede: at da inqvisitionen skeede 
hos ham tillige med alle andre, af Hr. Lieuenant Pflueg, fandtes 
hos ham en gammel Pande, som hand hafde hverken Hatt eller Piiber 
til, men Panden brugte hand ikke til andet end at have Lyse el. 
Tran staaende udi, og dette gamle brom findes endnu i hans Huus. 
Brændeviins brænden er ikke skeed i hans Huus siden 4re á 5 aar, 
for hvilket hand var indstevnt til afvigte aars Sommerting, og da 
paa Tinget rettede for sig i mindelighed med Sagsøgeren, saa at 
Sagen ikke kom i rette. Derfore haabede hand at blive fri kiendt 
for videre Straf, da hand engang forhen i denne Sag har rette for 
sig, og det gamle Brom er aldeeles u brugelig til nogen brænde-
viins Brænden.  
 
Sagen blev da stillet i beroe til de indstevnte Vidner har aflagt 
sit Vidnesbyrd paa Dyrøe Høsteting. 
 
 
Fol. 207. Sagen af Johan Niibe C. Ole Olsen, angaaende gaarden 
Hemmingsjorden. 
 
Sagsøgeren mødte nu atter til Sagens paatale, og foregav at have 
til dette Ting indvarslet Hr. Pastor Krog efter Rettens Eragtning 
paa neste Ting. 
 
Hr. Pastor Krog som formedelst Vejerets Haardhed i denne Tiid og 
den lange reise for ham her til Tinget ikke kunde møede, hafde 
formaaet Hr. Pastor Schelderup paa sine Veigne at møede denne 
gang, og ved Lensmanden Kiergaard og Ole Gregersen, Læchnes,     
ladet indvarsle Enken efter afdø. Ole Christophersen, Hemmings-
jord, som den egentlig angieldende i Sagen at møede selv Person-
lig for Retten for at give sit tilsvar paa Hr. Krogs Tilspørsel 
til hende, hvilket Stevnings Mændene med Eed bekræftede at have 
efter kommet. 
 
Enken Dorthe Sophia mødte ikke selv, men hendes broder Johan  
Niibe tilkiendegav at hans Søster ikke denne gang kunde møede 
formedelst Svaghed og slette omstændigheder i andre maader, men 
Johan Niibe tilbød sig at svare paa sin Søsters veigne alt hvad 
forlanges.  
 
Hr. Schelderup sagde: at Hr. Krogs forlangende er: at Enken Dor-
the Sophia maae paalægges at møede Personlig for Retten, som Sag-
en egentlig bør paadrive og derfore maae melde sit tilsvar enten 
Ole Olsen maae beholde Jorden eller ikke, hvortil forlanges Sagen 
udsatt til neste Ting med Lavdag for hende; da Hr. Krog agter 
selv Personlig at møede for at svare til sit Bøxel brevs udstæd-
else. 
 
Sagsøgeren Hr. Niibe, sagde: at her inden Retten blev aftalt paa 
neste ting at hans Søster skulle have sit tilhold paa Hemmings-
jorden, til Jorden blev hende ved dom frakiendt; desuden har Ole  
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Olsen bemægtiget sig Korn-avlingen i Sommer af Jorden imod For-
kyndt Forbud af Fogden paa Sagsøgerens forlangende. Hvorover Cit-
anten har paa nyt Stevnt Olle Olsen til dette Ting fordi hand har 
giort imod Forkyndt Forbud. 
 
Ole Olsen mødte og efter tilspørsel sagde: at hand til Saaede 
Jorden i Vaar, efter hans erholdte Brev, og derover har maattet 
Høste Korn-Avlingen af Jorden i Høst, vedgaar at være derover 
Stevnt paa nyt af Sagsøgeren derfore; men vil dog forunde Enken 
et Fordelagtig Vilkaar deraf, saa hun ei skal have noget derover 
at anke. 
 
 

Udi Sagen Eragtet: 
 
At Sagen udstaar med Lavdag til neste Ting at Enken efter Hr. 
Krogs forlangende kand møede selv for Retten at give sit tilsvar 
paa hans tilspørsel til hende, da Hr. Krog selv kand møede at 
svare det hand agter til sit udstæde Fæste brev. 
 
 
Bet. 5 mrk. 12 sk. Jacob Winter, Nord Strømmen, hafde indstevnt 
hans Naboe Hendrik Qvist for Voldsom behandling imod ham, med 
Strupetag og Skieldsord med videre efter Vidnernes udsiigende. 
 
Den Stevnte Hendrik Qvist blev paaraabt, men mødte ikke. Lens-
manden Kiergaard og Ole Gregersen, Læchnes, mødte og afhiemlede 
under Eed at have Lovlig Stevnt Hendrik Qvist til Vidners anhør 
og Doms Lidelse i denne Sag. Ligesaa hiemlede at have under 
Faldsmaal indstevnt Vidner, neml. Morten Hansen og Hustru Maren 
Thomes dr. fra Nordstrømmen, samt Berthe Hans dr., ibd., som er 
Hendrik Qvistes Hustru. Disse mødte ikke efter paaraab.  
 
Nok var tilstæde som Stevnte Vidner Christopher Olsen, Nord-
strømmen, og Ragnild Arnes dr., ibd., som Sagsøgeren forlangede 
afhørte. For disse tvende Vidner blev Eeden oplæst af Lovbogen og 
derhos formanet at Vogte sig for Falsk Eed. 
 
Christopher Olsen blev først antaget tilhør, og imidlertiid det 
andet Vidnet udviist. Soer med opragte Fingre paa Sandhed at 
siige. Forklarede: at Hendrik Qvist en efter middags tiid i Som-
mer, først i Slotte Tiiden, kom af sin Stue og gik for Winters 
Vindue og i Vreede fordrede Winter paa Marken. Winter kom da ud 
og tilspurte ham hvad hand ville, da Hendrik Qvist greb til Win-
ter og holt ham i Strupen med den ene Haand og raabte at de 
skulle skaffe ham hans ved øxe. Imidlertiid blev Hendrik Qvist af 
sin Hustru og andre paa gaarden adskilt fra Winter og henført i 
en Boe, saa der ikke blev videre allarm.  
 
Vidnet siger hand mindes ikke hvad videre ord som Hendrik Qvist 
brugte, end som sag er. Ikke veed Vidnet oprindelsen til denne 
Trætte; ei heller saae Vidnet at Winter slog fra sig til Hendrik 
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Qvist, og veed efter tilspørsel ikke videre om denne Sag, gik saa 
fra Retten. 
 
Andet Vidne, Ragnild, blev indkaldet og formanet at Vogte sig for 
Meen Eed; Soer da med opragte Fingre, og forklarede derefter som 
følger: at hun en Aften i Sommer stoed i Jacob Winters Kiøkken og 
skulle Kaage Mad til Aftens, og da hørde hun et raab for Dørren: 
hvor er nu Jacob; hvilket skeede af Hendrik Qvist; Vidnet gik ud 
og siger til Hendrik, hvad er nu paa Færde, manden er i sin Stue. 
Hendrik Qvist siger atter: hvor er nu Jacob, lad hand komme ud, 
skal hand faae see hvad Man jeg er i aften.  
 
Imidlertiid gik Winters Koene ud og ville afstyre Trætten, men 
Hendrik Qvist brugte Skiældsord mod hende og Truede med Haanden 
ligesom hand ville slaae hende. Winter kom da ud og strax greb 
til Styr-Voldstang, men Winters Koene tilligemed Vidnet, greb med 
i stangen og afholt. Da greb Hendrik Qvist med Haanden i Winters 
Halse Tørklæde og med Tommel-Fingeren holt imod Winters Strube, 
raabte: Lad mig faae øxen at jeg kand biærge mig. Imidlertid fik 
de da Hendrik Qvist med magt ind i et Skaat, hvor hand brugte 
adskillige ord med at kalde Winter en Rø Ræv og den Falske Hund 
og andet saadant mere som falt af hans Mund, hvorefter Tvistig-
heden blev til ende. Videre vidste hun ikke om denne Sag at Vid-
ne, gik saa fra Retten.  
 
Citanten begierede Rettens Forelæggelse for de udeblivende Vidner 
til neste Ting. 
 
 

Eragtet: 
 
De indstevnte og udeblivende Vidner Forelæggelse under Lovens 
Faldsmaal at møede til neste Sommerting her paa stædet for at af-
lægge sit Vidnes byrd i denne Sag, og imidlertid forundes Hendrik 
Qvist Lavdag, denne Sag at tilsvare. 
 
 
Ole Jonsen, Findsnes, hafde indstevnt hans Naboe Størker Toresen 
fordi hand haver Skaaret og ophøstet en Ager, som Ole Jonsen i 
Vaar hafde tilsaaet; Ole Jonsen begierede Sagen afgiort ved Dom 
for saadan fornærmelse. 
 
Størker Toersen mødte efter Stevnemaal og tilstoed at have skaar-
et og ophæsjet det Korn Ole Jonsen hafde Saaet i den omtvistet 
Ager. Formeente at Ageren tilkom ham efter det Markeskiæld som 
for nogle aar siden, af Lensmand og tvende Mænd var skeed. 
 
Dette blev modsagt at Lensmand og Mændene som med-var, at Ageren 
tilhørte ham ikke og ligesaa af Sagsøgeren. 
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Eragtet: 
 
Siden denne Tvistighed er af det slags som efter Lovens 1te Bogs 
16de Cap. bør afgiøres paa Stædet ved besigtelse; Saa bliver Sag-
en hverved afvist til en ordentlig Aastæds Kiendelse ved Soren-
skriveren og 6 Laugrettesmænd, hvortil Parterne haver at henvende 
sig for engang at faae Ende paa deres Tvistighed. 
 
 
Nok indfandt sig i Dag følgende som var Tings vidne begierende             

paa at Hugge i Mallangens Skoug, neml.: 
 

Jens Bork 2 Tylter Tømmer.  
 
Hemming Christensen, Skarsvog, 4 Tylter Tømmer, og 1 Sexrings-
Veed.  
 
Guldbrand Tarals., Grønjord, 10 Tylter Tømmer. 
 
Iver Kiær, Gottesjord, En Otrings Veed. 
 
Hemming Nielsen, Findsnes, 1 1/2 Tylt Tømmer.  
 
Ole Olsen, Sandvigen, en Sexrings-Veed. 
 
 
Til Laugrettesmænd for tilkommende Aar 1779 at betiene Retten, er 
opnævnt følgende: Iver Kiær, Gottesjord, Friderik Eriksen, ibd., 
Christen Eriksen, ibd., Jakob Vinter, Nordstrømmen, Hendrik 
Qvist, ibd., Morten Hansen, ibd., Diderik Olsen, Russevog, og 
Isak Dideriksen, ibd. 
 
 
Da der efter opraab, ikke var mere ved Retten at bestille, blev 
Tinget opsagt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kilde: Senjen og Tromsø Sorenskriveri Justitsprotokol No. 4,  
       1775-1779, side 241 b - 245 a. 
 
 
_________________________________________________________________ 
 
Tingbøker for Lenvik år 1723-1800, bd. 2. side 163 



-164- 
_________________________________________________________________ 
 
Anno 1779 den 15de Juny blev holdet Almindelig Sommerting paa 
gaarden Wang for Giisunds Tinglavs Almue. Retten betient af Sor-
enskriver Thommæsøn i overværelse af de 8te efter følgende Eed-
soerne Laugrettes mænd, neml. Jakob Vinter, Nord Strømmen, Hend-
rik Hendriks. Qvist, ibd., Morten Hansen, ibd., Gregus Joensen, 
Øyfiord, Erik Hansen, Gottesjord, Diderik Olsen, Russevog, Isak 
Dideriksen, ibd., og Ole Joensen, Findsnes. Ved Retten var over-
værende Kongelig Majestæts Foged Ole Ryning; og efter Retten var 
satt, blev oplæst for Almuen De Kongelig Forordninger og andre 
Høye ordres, som i denne Bog findes Specificerede paa Fol. 32 og 
33, anden siide inclusive. 
 
 
Den 16de Dito Retten Continueret som forhen er nævnt. 
 
 

Følgende Bøxelbreve oplæst, neml.: 
 
Til Niels Larsen paa 12 Markers Landskyld i gaarden Strømnes, som 
hans Fader Lars Olsen haver opgivet. Lev. til Tugth. 8 sk. 
 
Til Morten Hansen paa 1 Punds Landskyld i gaarden Nord Strømmen. 
Lev. til Tugth. 8 sk. 
 
 
Forrige Tingbogs Fol. 243. Johan Niibe Contra Ole Olsen. 
 
Sagsøgeren Johan Niibe mødte atter til Sagens paatale for hans 
Søster, Sal. Ole Christophersens Enke. Den Sag gieldende Ole Ol-
sen mødte ikke selv Personlig efter paaraab, men Lod indlevere 
hans skriftlige Tilbud til Enken, angaaende Vilkaaret som hand 
ville forunde hende af Jorden; hvilket blev læst og Acten infør-
es. 
 
Enken Dorthe Sophia mødte selv for Retten og Declarerede til det 
oplæste: at hun ingen Jord haver afstaaet til Ole Olsen og vil 
beholde sin Jord selv efter hendes Sal. Mands Bøxelseddel, thi 
med Ole Olsens tilbudne Vilkaar kand hun ikke være hiulpen for 
sig og sine smaae umyndige børn, haaber da at ingen Retsindig 
Dømmer hende fra sin Jord. Beklager sig over Ole Olsens adfærd i 
forleeden aar, med at høste alt Kornet af Jorden og bort førte 
Avlingen til Olderen, efter lod kun en Tønde Korn paa stædet, som 
hun skulle Føede sig og børnene med i denne Vinter. Foregivende 
endnu at Ole Olsen haver imod aftale inden Retten paa afvigte 
aars Sommerting bemægtiget sig Kornet af Jorden, og det imod For-
bud, derfore haabede hun at nyde betaling af Korn Sæden, som blev 
ført af Jorden.  
 
Ole Olsens udsæd paa Hemmingsjord i afvigte Sommer, var efter 
Johan Niibes formeening noget over 4 t. Korn, siger endnu: at 
Johan Niibe Lod Ole Olsen ved tvende Mænd, advare: at hand ikke 
maatte befatte sig med Hemmingsjorden og da dette ikke agtedes af 
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Ole Olsen, blev paa Fogdens veigne giort Forbud, at Ole Olsen 
maatte afstaae fra sit Forsætt, men uagtet Forbudet var Forkyndt 
Ole Olsen, vedblev hand dog at tilsaae Jorden i afvigte Vaar, og 
ophøste aflingen, som før er tilstaaet af Ole Olsen. 
 
Dette aar tilstaaer Johan Niibe at Jorden er tilsaaet af Enken 
selv, saa Ole Olsen ikke haver befattet dermed. Johan Niibe til-
staar vel at hans Søster Dorthe Sophia var skilt ved sin Forstand 
da hendes Mand Ole Christophersen Døde om Høsten 1777, men meente 
dog at Hr. Krog ikke hafde Rett til at skille hans Søster af Jor-
den derfore, saalænge hun hafde hielp til at holde Jorden i for-
svarlig Hævd og betalte for Jorden hvad som skulle betales. 
 
Paastoed altsaa at Dommeren Kiender Forbudet Stadfæstet, at hans 
Søster beholder sin Jord ufornærmet for eftertiiden. Ole Olsen 
tildømt at erstatte Enken Korn-avlingen tilbage for afvigte aar, 
som Ole Olsen maatte opgive under sin Eed, hvor meget Korn hand 
haver høstet og ført fra Jorden; Dernest at Ole Olsen tilfindes 
at erstatte denne Sags omkostning i alt med 23 rd. 4 sk., hvor 
over Citanten leverede en Speciel Reigning, som blev læst og Act-
en indføres. 
 
Endnu Paastoed Citanten erstattet de bekostninger som medgaar til 
Stemplet Papir til Dommen, med Videre, indlod saa Sagen, paa sin 
Søsters veigne under Retsindig Paadømme. 
 
Retten lod ved Lensmanden Kiergaard udraabe: om nogen hafde noget 
paa Hr. Krogs veigne til denne Sag at Svare?, men ingen indfandt 
sig for Retten med mindste tilsvar paa Hr. Krogs veigne. 
 
Fogden Ryning indlod til iagttagelse under Dom, at Ole Olsen maae 
Vorde tilfunden at udreede alle de bøeder hand bør efter Loven, 
efterdi Ole Olsen hverken har agtet mindelig advarsel el. Lovlig 
Forbud, og desuden bemægtiget sig en Jord som var henstillet 
under Rettens bedømmelse, derimod kand hand have sin tiltale til 
den eller de som har aarsaget ham denne Foretægt.  
 
Af Retten tilspurt: om nogen hafde videre til Sagen at Svare? 
Hvortil Sagsøgeren Sv.: hand Ventede paa Dom i Sagen, og videre 
hafde hand ikke denne gang at tilføre. Paa Ole Olsens veigne 
mødte ingen med videre tilsvar. 
 
 

Afsagt: 
 
Sagen optages til Doms den 20te Juli nestkommende paa Sorenskriv-
erens gaard, hvilket Sagsøgeren var fornøyet med. 
 
 
Forrige Tings Fol. 243. Winters Sag C. Hendrich Qvist.  
 
Parterne mødte begge for Retten. Sagsøgeren Declarede at naar 
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hand nyder erstattet af hans Naboe Sagens omkostninger, og der-
nest Løfte om at være Fri for videre overlast herefter, vil hand 
gierne forliige Sagen med sin Naboe. 
 
Den Søgte Hendrich Qvist Lovede at erstatte omkostningerne i Sag-
en og at leve i Freed med sin Naboe herefter; Hvormed Winter var 
fornøyet og eftergav videre Paatale i Sagen. 
 
 
Forrige Tingbogs Fol. 242. Fogdens Sag Contra Gregus Jonsen,  
Øfiorden. 
 
Den Søgte mødte og tilstoed at have Kiøbt en tønde Tiærre af Ole 
Pedersen, Hopen, for 2 aar siden, neml. Sommeren 1777 efter Som-
mertingene, som hand tilstaar: ikke haver anmeldet paa Tinget 
afv. Sommerting, hvilket hand undskylder at være sin Eenfoldig-
hed. Hand siger: hand haver endnu Tønden i behold liggende, til 
opbud, og hvem som bliver nu høystbydende dertil, her paa Tinget, 
forbinder hand sig at føre den paa sin egen bekostning til den 
som bliver Ejere, af den paastevnte Tønde Tiærre. Samme Tiærre 
Tønde blev derfore opbuden til Auction og Hr. Schelderup tilslag-
en som Høyst bydende for 3 rd. 2 mrk. 8 sk. 
 
Gregus Jonsen betalte de anvente bekostninger i denne Sag til 
Lensmanden med Stevnings Penge og Rettens gebyhr med 3 mrk. 4 sk. 
Men nægtede aldeeles for at ingen aftale var imellem ham og Ole 
Pedersen, hvem som skulle angive denne fundne Tiærre paa Tinget, 
og hvis Ole Pedersen vil henkaste skylden paa ham herudi, Prote-
sterer hand aldeeles derimod. 
 
Fogden Ryning vedgik at lade Søgemaalet falde saaleedes: at find-
eren og Kiøberen der begge har aarsaget Søgemaal reist, mindsker 
deres andeel af Auctions beløbet, som dem ellers med en tredie 
deel tilkom i Finde og biærge Løn, saa òg at den Stevnte Gregus 
Jons. erstatter de omkostninger som paa Vidners indstevning til 
neste Torschens Ting kand findes anvendt. Gregus Jonsen vedgik at 
betale dette, og blev betydet at Sagen bliver foretaget paa Tor-
schens Sommerting dette aar. 
 
 
Fol. 242 og 243. Forrige Tingbog. Sagen Contra Jacob Winter og 
Iver Kiær for Brændeviins brænden. 
 
Fogden Ryning indleverede Hr. Amtmandens betænkende dat. 16de 
Marty nestl., som hand begierede Læst og Acten indført. Fogden 
indlod derpaa Sagen til Doms over Jacob Winter og Iver Kiær, 
efter Stevnemaalet og de i Sagen førte beviiser, hvorefter hand 
forvende Dom. 
 
Jacob Winter mødte, og kunde ikke andet siige, end hvad forhen er 
forklaret. Iver Kiær paaraabt, men mødte ikke. 
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Lensmanden Paastoed i Stevnings omkostning i denne Sag for sig og 
medhavende Mænd 1 rd. 5 mrk. 
 

Afsagt: 
 
Sagen optages til Doms den 30te Juli nestkommende, paa Sorenskri-
verens gaard. 
 
 
Christian Thomesen, Sør Strømmen, haver indstevnt en Tøs ved Navn 
Rachel Ols dr., nu tienende paa Nord Røssevog, for hun haver lov-
et Citanten Tieneste og derpaa modtaget Fæste Penge, men siden 
ikke have villet gaae i Tieneste. 
 
Den Stevnte paaraabt, mødte ikke. Hendes Hosbonde Diderik Olsen 
var ved Retten, og kunde ikke nægte for, at hans Tøs Rachel, hav-
er faaet mere end 14ten Dages Varsel i denne Sag. 
 

                     Eragtet:  
 
Den Stevnte forundes Lavdag til neste Ting her paa Stædet, Sagen 
at tilsvare. 
 
 
Fogden Ryning anmeldede at hand ved skriftl. ordre og Stevnemaal, 
under 31te Marti d.a. har indkaldet Lensmanden Andreas Kiergaard 
til dette Ting at undgielde, fordi hand i afvigte aar, enten Sor-
ges Løs har ladet bevogte, el. Forsætlig Løs Ladt de ham lever-
ede Fanger Povel Andersen Lap og Qvinde Menneske Magnild Gunders 
dr. 
 
Ole Gregusen, Lechnes, tilstoed at benævnte Stevnemaal og ordre 
var ham til fuldbyrdigelse indhændiget, men at var forsømt at med 
tage til Tinget. Citanten Producerede bekræftet gienpart af meld-
te Stevnemaal, den hand begierede Læst og Acten indført. 
 
Ligeledes den ham til Sagens paatale fra Hr. Amtmand de Knagen-
hielm tillagde skrivelse under 5te Octobr. f.a., saavit samme 
findes insigneret og endelig den fra Præsten Hr. E. Rosted til 
Hr. Amtmanden giorde anmeldelse dat. 6te Sept. 1778, dette blev 
Læst og Acten indtages. 
 
Lensmanden Kiergaard mødte og vedtog at Være forkyndt Stevnemaal 
i denne Sag. Ole Gregusen, Lechnes, tilkiendegav at have Stevnt 
Lensmandens Tienere, neml. Drængen Isach Michelsen, en Tøs ved 
Navn Anna Peders dr., men en anden Bergens Piige ved Navn Anna, 
var ikke Stevnt, formedelst hun er et Menneske som er Jævnlig 
Sængeliggende. Lensmanden Vedtog Varselen for sine Tienere, og 
forbandt sig til at skaffe dennem tilstæde til neste Ting uden 
videre Lavdags el. Forelægs Forkyndelse for dennem. 
 
Fogden Ryning tilspurte Laugrettet og øvrige Tingsøgende, 
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tilligemed Stevnings manden Ole Gregusen, om nogen ved at opgive 
flere Vidner til beviis i denne Sag end de allereede benævnte? 
Hertil blev Svaret af samtlig: at de ingen Vidner ved at opgive, 
uden allene de tvende nævnte Tienere. 
 
 
Ole Jonsen, Findsnes, hafde atter til dette Ting ladet indstevne 
hans Naboe Størker Toersen fordi hand haver beholt det Korn som 
Ole Jonsen haver Saaet i en ager, der skulle være Citanten til-
hørende. Og efter at Kornet var opskaaret paa Ageren i afvigte 
Høst af Sagsøgeren, tog benævnte Størker Kornet til sig og bemæg-
tigede sig det, saa Citanten fik intet deraf igien, hverken for 
udsæd el. arbeide. 
 
Citanten mødte til Sagens paatale og erindrede dette: at samme 
Sag var paa Stevnt i afvigte Høst og da blev incammineret i Ting-
Protocollen, hvor da Størker lod svare, at ville erstatte Kornet 
tilbage, men efter Tinget i afv. Høst har Størker dog beholt 
Kornet imod aftale inden Retten. 
 
Den Stevnte paaraabt, men mødte ikke. Lensmanden Kiergaard be-
kræftede med Eed, at hand og Jon Olsen, Schougnes, haver Lovlig 
Stevnt Størcher til dette Ting for denne Sag. 
 

Eragtet: 
 
Den Stevnte Størker Toersen forundes Lavdag i denne Sag til neste 
Ting her paa stædet, dette paastevnt at tilsvare. Givet 
beskreven. 
 
 
Søren Mogensen i Tromsen hafde her til Retten Indstevnt Siur Ol-
sen, Molsnes, for gields fordring, for Crediterede Mad-Vahre til 
Livets ophold, i alt dend Summa 27 rd. 2 mrk. 
 
Den Stevnte Siur Olsen mødte og tilstoed at være skyldig en tem-
melig deel til Sagsøgeren, som hand ikke vist kand viide hvor 
meeget, men Lover at betale aarlig paa gielden til Sagsøgeren, 3 
rd., da hand ventede at de dermed hafde medlidenhed til leilig-
heden, bliver bedre. Hvilke første 3 rd. hand Lover til Høsten at 
betale, og det øvrige at være vist hvert aar, samt Sagens omkost-
ninger at erstatte til Høsten med 1 mrk. 8 sk. i Stevnings Penge 
og Rettens Salario med 3 mrk. 4 sk.; Hvormed Sagen blev stillet i 
beroe til neste aar, for at forsøge om Løftet bliver efterkommet. 
 
 
Ole Nielsen Stadt hafde indstevnt Jacob Olsen, Sultenvigen, for 
gields Fordring. 
 
Citanten mødte for Sagens Paatale og Jacob Olsen mødte ogsaa, 
tilstoed at være endeel gield skyldig Sagsøgeren, men lovede at 
betale paa gielden til afdrag, saavit som hans leilighed kand 
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være, hvilket hand lover at stræbe til af yderste Formue at 
efterkomme, men for nærværende tiid er hans leilighed ikke til at 
betale. 
 
Sagsøgeren siiger at gielden er i alt til dato den Summa 23 rdr., 
som hand kand skaffe Reigning paa til en anden tiid. 
 
Efter samtale imellem Parterne, blev afgiort at Sagen henstaar 
til neste aars Sommerting for at forsøge hvad Jacob Olsen i den 
tid kand forskaffe til betaling, men skulle løftet ikke blive 
efterkommet, staar Sagen liige aaben til Doms erhvervelse over 
den Søgte. 
 
 
Ole Nielsen Stadt hafde indstevnt Lars Amundsen, Naveren, for 
gields Søgemaal. 
 
Parterne mødte begge for Retten og ved samtale, tilstoed den Søg-
te at være skyldig endeel til Sagsøgeren, og Lover at betale hvad 
hand kand formaae. Lover at hugge Tømmer til Sagsøgeren til neste 
aars Sommerting, og hvad hand kand betale, vil hand tilstaae at 
efterkomme. 
 
Sagen henstaar til neste aars Ting for at forsøge hvad som kand 
betales, og hvis ingen betaling skeer, bliver Sagen staaende Lii-
ge aaben for den Søgte. 
 
 
Borgeren Hans Hoff hafde indstevnt en Find Navnlig Peder Niels. i 
Mons Elven for gields Fordring. Citanten begierede Sagen i Rette. 
 
Den Stevnte paaraabt, men mødte ikke. Lensmanden Kiergaard be-
kræftede: at hand og Ole Larsen, Findsnes, haver Lovlig Stevnt 
den Søgte for denne Sag. 
 

Eragtet: 
 
Sagen henstaar til neste Høste ting med Lavdag for den Søgte, at 
møede til Søgemaalet; Til Hvilken Tid Sagsøgeren maae fremlægge 
Speciel Reigning paa gielden til oplysning. Giv. besk. 
 
 
    Endeel her i Fogderit Lod begiere Tingsvidne paa følgende  
    Skoug hugst i Kongens Almindings Skoug i Malangen, neml.: 
 
Hr. Schelderup 2 Sexrings Veeder, Een Kaabrum baads Veed, og 6 
Tylter Tømmer. Til Hillesøe Kirke Taarn 6 Tylter 8te al. Tømmer 
og 6 stokker 12 allen Lang. Erich Larsen, Strømmen, 6 Tylter Tøm-
mer. Søren Hennings., Wiiche, 10 Tylt Tømmer. Rasmus Rasmusen, 
Kaarvig, 2 Tylt Tømmer. Ole Sørensen, Grundvog, Een Otrings Veed 
og 4re Tylt Tømmer. Jon Olsen, Schougnes, en Kiæxe Veed og en 
Sexrings Veed. Jon Nordman 4 Sexrings Veeder. Ole Nielsen Stat 10 
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Tylter Tømmer og en Sexrings Veed. Ole Jonsen, Rogsfiord, 2 Tylt-
er Tømmer og en Sexrings Veed. Gregus Jonsen, Øfiorden, 8 Tylter 
Tømmer. Siur Olsen, Molsnes, Een Sexrings Veed og 4 Tylter Tøm-
mer. Erich Siverts., Molsnes, 3 Tylter Tømmer og en Sexrings Ve-
ed. Niels Thomesen, Naveren, Een Sexrings Veed og 4 Tylter Tøm-
mer. Thomes Amunds., ibd., 3 Sexrings Veeder. Johan Pedersen, Mæ-
fiordbotten, en Sexrings Veed. Lars Amunds., Naveren, 3 Sexrings-
Veeder. Ole Siursen, Mols Elven, en Kaabrums baad Veed. Peder 
Andersen, Molsnes, 6 Tylter Tømmer. Siur Nielsen, Molsnes, Een 
Sexrings Veed. Jacob Olsen, Sultenvigen, 2 Tylter Tømmer. Madame 
Berg, Sletnes, 6 Tylter Tømmer. Borgeren Hans Hof 3 Tylter Tøm-
mer. 
 
Flere indfandt sig ikke med andragende herom. 
 
 
Den 17de Dito blev Retten atter betient. 
 
 
Ole Nielsen Stadt lod oplæse sit erholdte Kongelig Prævilegium 
paa et giestgiverie i Fiske Væhret Mæfiorden. Dat. Christians-
borgs Slott d. 26de Sept. Ao. 1778, samme bliver ogsaa oplæst paa 
Torschens Ting. 
 
 
Erich Siursen, Molsnes, haver indstevnt Peder Andersen, Molsnes, 
for u Lovlig beskyldning imod Cit. 
 
Parterne mødte begge for Retten og vare til ords om denne Sag. 
Vidner til denne Sag vare indstevnt og mødte Lars Amundsen, Nav-
eren, og hans Hustru Guri Niels dr. 
 
Vidnet Guri Niels dr. fremstoed og Soer med opragte Fingre, for-
klarede: at Peder Andersen var hos Vidnet i sit Huus og fortalte 
for Vidne, at hand haver mistet Høe af sin Høe Lade i Vaar, og da 
gik Peder Andersen til Erich Siursens Høe Lade og fandt noget Høe 
der inde, af hvilket Høe Peder Andersen tog saa meget at hand tog 
i sin Haand-love tilbage til sit eget Høe igien. Alt denne For-
klaring siger Vidnet, er allene Peder Andersens fortælling for  
Vidnet, da hand var hos Vidnet i Vaar; og videre har hun ikke 
hørt af Peder Andersen. Gik saa fra Retten. 
 
Peder Andersen tilstoed at have talet disse ord om Erich Siursen, 
som Vidnet har forklaret, men undskylder sig meg at hand ikke 
haver beskylt Erich Siursen for at have taget Høe fra hannem, thi 
der kand være mange Ting en andens Liig. Dog Paastaar Peder And-
ersen at Erich Siursen haver taget andre Ting fra hand som Erich 
Siursen haver mattet tilstaae siden. 
 
Vidnet Lars Amundsen var ved Retten, men formedelst hand var be-
skiændket kunde hand ikke blive antaget til Eedlig Forklaring, 
men maatte afviise ham, denne gang, men derhos paalagt at møede 
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under Faldsmaal til neste Høste ting i bedre Forfatning, sin Eed-
lig Forklaring om Sagen at give. 
 
 
Peder Andersens Koenes Søster Navnl. Anna Kirstina Jons dr., hav-
er indstevnt Siur Nielsens Hustru, for hun haver beskyldt Citant-
en for at have taget Smør fra hende og Solt til en Trondhiems  
Borger. Peder Andersen paa sin Vær Søsters veigne begierede Sagen 
i Rette. Siur Nielsen mødte paa sin Koenes Veigne og tilstod 
Stevnemaal i Sagen.  
 
Citanten hafde tilstæde et frivillig møedende Vidne Navnlig Guri 
Niels dr., boende paa Naveren; denne fremstod godvillig og Soer 
med opragte Fingre paa Sandhed at Vidne: at i afvigte Sommer sig-
er Siur Nielsens Koene til Vidnet: at Anna Jons dr. haver staalet 
Smør af hendes Boe igiennem en Hull, neml. 7 Mrk. Smør i den 
Dall. Dette siger Vidnet var Siur Nielsens Koenes ord til hende, 
om Anna Jons dr., men der var ikke flere overværende den gang og 
hørte dette. Videre ord veed Vidnet ikke at siige om dette. Gik 
saa fra Retten.  
 
Anna Johans dr. siger hun haver ingen flere Vidnesbyrd denne gang 
indstevnt, men vil aflægge sin Eed paa at hun ikke haver taget 
noget Smør, og at hun er uskyldig i denne Sag. 
 
Retten fandt for got at lade Sagen henstaae til Høste tinget, 
ifald Citanten derved kand frembringe videre beviis over Siur 
Nielsens Hustrues udsiigende om hende. 
 
 
Ole Gregersen, Lechnes, haver indstevnt til dette Ting Jesper Ol-
sen, Troldvigen, for u Lovlig beskyldning og udsagn om Citanten. 
 
Parterne mødte begge for Retten, og Jesper Olsen tilstoed Stevne-
maal i Sagen. Citanten hafde tilstæde tvende Vidner, Navnl. Mar-
grethe Ols dr., Græsmyhr, /:som er Sal. Ole Andersens Enke:/ og 
Ellen Ols dr., tienende Hemming Nielsen, Findsnes. For dennem 
blev Eeden af Lovbogen oplæst, og derhos formanet at siige Sand-
hed. 
 
Første Vidne, Margrethe Ols dr., Soer med opragte Fingre paa 
Sandhed at Forklare; Derpaa Vidnede hun: at Jesper var ved Vid-
nets gaard i afv. Sommer nyelig for Slaatte tiiden, da hørde Vid-
net, at Jesper siger til Ole Gregersen: naar vi hver faar en Fla-
ske Fransk Brændeviin i Hovedet, skal vi videre tale om Røevigen. 
Siden da Vidnet skulle føre Jesper hiem til sin gaard, siger Jes-
per til Vidnet paa baaden: Den Fransk brændeviins halv anker til 
Madame Dons, som blev opdrukket paa Lechnes, var hensigten til de 
2 flasker Fransk brændeviin, vi skulle drikke hver andre til om, 
naar vi skulle slaae Røevigen, ikke kand Mad Moederen Vidne med 
Tøsen og ikke Tøsen med Mad Moederen, det var som Koenen sagde: 
dersom hun haver vist saa meget før, som hun ved nu, skulle Hus-
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bonden have staaet i den samme stæd som Drængen stod og faaet den 
samme Rett, som Drængen fik. Videre ord haver hun ikke hørt af 
Jesper Olsen. 
 
Andet Vidne, Ellen Ols dr., fremstoed og Soer med opragte Fingre 
paa Sandhed at Vidne; Forklarede: at hun var paa gaarden Græsmyr 
i afv. Sommer og hørde de samme ord af Jesper til Ole Gregersen 
da de var i tale om Røevigen, angaaende de 2 flasker Fransk bræn-
devin. Siden da Vidnet Margrethe Ols dr. skulle føre Jesper hiem, 
var ogsaa dette Vidne Ellen Ols dr. med paa baaden, og da hørte 
de samme ord af Jesper talet paa baaden, angaaende Ole Gregersen, 
og Drængen, som første Vidne Margrethe Ols dr. har Forklaret, saa 
dette Vidnets fortælling om Jespers ord, er i alle maader saalee-
des som første Vidnets Forklaring, og derudi var ikke mindste     
Forskield paa ordene. Videre Forklaring kunde hun ikke give. Gik 
saa fra Retten.  
 
Ellers blev Forklaret: at da Jesper talte disse ord paa baaden 
for Vidnerne var Ole Gregersen ikke der tilstæde; men allene ved 
gaarden Græsmyr, da Jesper talede om de 2 Flasker brændevin.  
 
Citanten sagde at have andre Vidner Stevnt, neml. Jon Nielsen, 
Troldvigen, Ole Jonsen, Find Løchelle, og Friderich Siursen, 
Troldvigen. Disse mødte ikke nu, efter paaraab. Stevne Vidnerne 
ere Jørgen Kiergaard, Bokskind, og Kasper Nielsen, ibd. Disse 
mødte for Retten og bevidnede med Eed at have Stevnt nævnte Vid-
ner under Faldsmaal til Tinget i denne Sag at Vidne. Citanten be-
gierede dem Forelagt til neste Ting. 
 

Eragtet: 
 
Disse trende indstevnte Vidner Forelægges under Lovens Faldsmaal 
at møede til neste Ting, deres Forklaring i Sagen at aflægge. 
Givet beskreven. 
 
 
Derefter blev udraabt, om nogen hafde mere ved Retten at best-
ille, og da inden indfandt sig blev Tinget opsagt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kilde: Senjen og Tromsø Sorenskriveri Justitsprotokol No. 5, 
       1779-1782, side 4 b - 9 a. 
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De Forordninger og andre Høye ordres som inden Tinge dette aar 79 

er bleven Publiceret i Senjen og Tromsen, 
ere følgende: 

 
 
Forordning anlangende paa hvad maade de Enroullerede i Søe Lægd-
erne udi Norge ere tilladt at udgaae i Fremmet eller uden Riigs 
Fahrt. Dat. 17de Sept. Ao. 1778. 
 
Dito anlangende Hvorleedes til at forekomme misbrug udi de, i 
henseende til Arrester for gield anleggende Sager, skal forhold-
es med Dommes Afsigter og beskrivning. Dat. 30te Sept. 1778. 
 
Placat angaaende at Kiøbesum bør nævnes i Skiøder med videre. 
Dat. 22de Februari 1779. 
 
Placat hvorved Forbudet af 26de Juny 1747 imod Qvægs og Kalves 
samt raa Huders og Skind indførsel i Norge fornyes og igientages. 
Dat. 1te Februari 1779. 
 
Placat anlangende i Hvilke tilfælden ene ægte-Fælle ikke maae 
stevnes til at Vidne imod den anden. Dat. 16de Septembr. 1778. 
 
Placat angaaende Fyhrerne i Danmark og Norge. Dat. 1te Februari 
1779. 
 
Placat angaaende indenlanske Kaaber- og Jern-Vahres Stempling, 
naar de indsendes til Westindien. Dat. 30te Novembr. 1778. 
 
Kongelig Rescript af 16de Decemb. 1778 hvorved Rescriptet af 16de 
Februari 1759, er igientaget, at ingen maae antage Tieneste hos 
de i Krig begrebne Magters Kapere. 
 
Amtets skrivelse af 27de Ap. 1779, tilkiende givende Kongelig Be-
naadninger og belønninger for dem som antager Hans Majestæts øde 
Jorder til Beboelse. 
 
Amtets skrivelse af 11te Marti dette aar, hvorved Almuen opmundt-
res til at Bygge Tiærre-ovne efter den Sønden fieldske maade, og 
hvorefter Amtmanden har ladet forfærdige Modeller af samme Ovn, 
og tilsendt Fogderne. 
 
Cancelliets skrivelse af 6te Ap. dette aar, til Stift amtmanden i 
Trondhiem, indeholdende at de 4 rdrs. bøeder for dem som opbygger 
ny Huuse og ikke derudi opsetters Forsvarlig Skaarsteene, skal 
her efter tilfalde den Norden fielske Vei-Cassa. 
 
Rente-Cammerets skrivelse af 19de Sept. 1778, til Amtmanden, 
indeholdende at de Trondhiemske Borgere ere Tilladte paa Marked-
erne i Nord Land at udsælge Brændeviin. 
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Skrivelse fra Stift amtmand Schouboe i Bergen af 1te Septembr. 
1778, angaaende at intet Guld eller Sølv-arbeide maae forfærdiges 
og Sælges, uden at Værdi-Mæsterens-Stemplet er derpaa, under den 
Straf som bemte. skrivelse udtrykker. 
 
Rente-Kammerets skrivelse af 23de May 1778, angaaende at Proprie-
tairen i Tromsen skal svare 8te procto. Skatten af Leedingen 
efter 1 rdl. pr. Vog, ifald de oppebærer Leedingen saaleedes af 
Almuen, med Videre. 
 
Dito skrivelse af 11te Octobr. 1778, angaaende Odels-Skatts Mand-
tallernes indretning af Fogderne. 
 
Dito skrivelse af 5te Januari 1779, angaaende Skoughugst i al-
mindingerne, at det ei maae tillades videre end hvad Loven og 
Forordninger tillader. 
 
Dito skrivelse af 19de Januari dette aar, at Fogderne skal oppe-
bære Leedingen i Tromsen af Kongens Jorder, Ligesom i Senjen med 
22 skilling af Vogen. 
 
Cancelliets Skrivelse til Amtmanden, som hand igien Communicerer 
under 30te Januari 1779, at hvor Engelske eller Franske Kappere 
skulle befrygtes at indløbe for at øve overlast, skal Amtmændene 
el. anden Øvrighed Reqvirer Militair assistance paa saadanne stæ-
der. 
 
Amtets Skrivelse af 28de Decembr. 1778, hvorved Lyses efter en 
Tyvs Delinqvent Navnl. Jon Olsen Dam, som har undviiget Vagten i 
Meldahlens Tinglav. 
 
Dito skrivelse af 11te Novembr. 1778, hvorved Lyses efter en Tyvs 
Delinqvent ved Navn Brynild Evensen, Sand, som er undvigt fra 
Lensmands gaarden Mellebye i Trøgstad Præstegield og Christian-
sands Stift. 
 
Dito skrivelse af 26de Ap. 1779, hvorved Lyses efter en Delin-
qvent ved Navn Jon Michelsen, Rørlien, som har begaaet Lejermaal 
med tvende Søstre, og undvigt fra Wangens-Arrest Huus paa Woss i 
Bergens Stift. 
 
Skrivelse fra Stift amtmanden von Osten i Tronhiem af 2den Janu-
ari nestl., tilkiendegivende Cancelliets forlangende at viide: om 
afgangne Assessor Jens Bredalls Enke opholder sig her i Landet og 
hvor gammel hun er.  
 
Amtets skrivelse og ordre af 16de Februari 1779, angaaende at 
Actionere en dræng ved Navn Anders Andersen, Sandstrand, for hans 
overhørighed i at gaae i Tieneste til Hans Sparboe efter tilsig-
else, med Videre. 
 
Een General Delinqvent-Reigning fra Amtet under 20de Novembr. 
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1778, hvorved paa heele Amtet falder at Ligne dette aar i Delin-
qvent-omkostning 477 rdl. 1 sk., og paa Senjen og Tromsen 100 
Rdl. 65 skilling. 
 
Capitells Taxten, satt den 20de Novembr. 1778, for Tronhiems 
Stift. 
 
Nok følger herefter 5 ordres, som alleene er oplæst paa Hillesøe  
Ting og de øvrige Tinge i Senjen, fordi de ere seenere ankommen              

med Posten, neml.: 
 
1. Placat anlangende at Saug-Bevillinger skal forinden Eieren 

deraf maae benøtte sig, Læses til Tinge, den første Rettes 
Dag, efter at de Vedkommende ere tilhænde komne. Dat. 17de 
Marti 1779. 

2. Skrivelse fra Stift amtmand von Osten i Tronhiem af 3die Ap. 
d. aar., hvorved bekiendtgiøres Kongelig Rescript af 17de 
Passato nest forhen, der befaler: at Almuen ikke med 
ubillige omkostninger skal være bebyrdet, i reene 
Forseelser, og at den som giørligen vil rette for sig ikke 
skal overgaae Dom, saasom: Sager der anlægges for Brænde 
viins-Drik, med Videre, ikke maae skee uden efter Amtmandens 
ordre, efter at Fogden haver holt et præliminaire Forhør 
over den Skyldige. 

3. Amtets skrivelse af 27de May 1779, hvorudi tilkiendegives 
Cancelliets Skrivelse af 3die Ap. nestleeden; at de 
Prævilegerede Trondhiems Borgere ere Tilladte paa deres Leje 
at ud Sælge Brænde Viin til Almuen, dog ikke i mindre 
portioner end en Potte. 

4. Amtets Skrivelse af 10de May nestl., hvorved Almuen 
opmundtres til at Bygge Tiærre-oven efter den i Sverrig 
opfundne   maade, hvoraf følger Tegninger tillige. 

5te. Amtets skrivelse af 27de May nestl., hvorved Lyses efter en      
Delinqvent ved Navn John Knudtsen, Ørteland, som har begaaet 
Mand drab, og undvigt af Arresten hos Fogden over Nedenes 
Lehn, Niels Schytte, i Christians sands Stift. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kilde: Senjen og Tromsø Sorenskriveri Justitsprotokol No. 5, 
       1779-1782, side 32 b - 33 b. 
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Anno 1779 den 25de Septembris blev holdet almindelig Høsteting 
paa gaarden Wang for Giisunds Tinglavs Almue. Retten betient, paa 
Sorenskriver Thomæsøns veigne, af hans Søn Thomas Thommesøn som 
Eedtagen Fuldmægtig, tilligemed disse efter følgende Eedsoerne 
Laugrettesmænd, neml. Ole Joensen, Rogsfiord, Størker Toersen, 
Findsnes, Christen Eriksen, Gottesjord, Ole Olsen, Findløkhelle, 
Erik Andersen, Øyjorden, Morten Hansen, Nord Strømmen, Friderik 
Eriksen, Gottesjord, og Ole Gregersen, Læknes. Ved Retten var 
tilstæde Kong. Majestæts Foged Hr. Ole Ryning.  
 
 
Efter at Retten var satt, blev oplæst og Kundgiort for Almuen de 
af Fogden overleverede Publications Documenter paa dette og efter 
følgende Tinge; Hvilket i denne Tingbog Fol. (?) findes anteigne-
de. Derefter blev Sagerne foretagne paa dette Ting. 
 
 
Fol. 6. Sagen indstevnt af Christian Thomesen Contra Rachel Ols 
dr. Sagen paaraabt, men ingen af Parterne mødte paa dette Ting. 
 
 
Fol. 6. Ole Jonsens Sag Contra Størker Toersen, Findsnes. 
 
Citanten mødte nu til Sagens videre paatale og indleverede den 
paa neste Ting udstædde Lavdag for den Søgte til dette Ting. Den 
angieldende Størker Toersen mødte og vedgik, efter tilspørsel, at 
Lavdagen er bleven Forkyndt i hans Huus. Tilstoed med videre at 
den Ager som Ole Jonsen har Stevnt ham fore, var af Citanten til-
saaet i afvigte aar, men Kornet har hand beholt fordi hand Paa-
staar at denne Ager var hannem tilbyddet af de mænd som har været 
paa gaarden og byddet Jorden dem imellem. Kornet var i Hæsen et 
gulv og 3 Staurer, deraf fik hand Een Vog og Et halv Pund reent 
Korn, mere fik hand ikke deraf. 
 
Citanten Protesterede imod Størkers foregivende, men Paastoed den 
Ager hand hafde Saaet, var af Mændene tillagt hans Part i Jorden. 
 
Størker Paastoed at Ageren maatte høre ham til og var ham tilladt 
af Mændene, anker over at Jorden ikke blev rettelig byttet ham og 
hans Naboe imellem, men forlanger ny Forretning maae holden, og 
da skal der sees at hand lider u-Rett, derfore meere hand, der 
ikke kand afsiiges Dom, førend der bliver beseet stædet hvem som 
lider uden skyld og brøde. 
 

Herom Eragtet: 
 
Paa det Størker Toersen ikke skal det Paaskud at denne omtvistet 
Ager tilhørte ham, bliver Sagen udsatt til hand selv besørger be-
sigtelse paa Stædet af Dommeren og opnævnte Mænd, for at Skiønne 
hvem der har aarsage til denne Sag og Tvistighed, og førend dette 
skeer kand ikke Dom afsiiges i denne Tvistighed; Hvilken Forret-
ning Størker maae have fuldbyrdet til neste Sommer. 
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Borgeren Hoffes Sag C. Peder Nielsen, Mols Elven, for gield. Sag-
en paaraabt, men ingen mødte med videre tilsvar, ikke heller hav-
er Citanten Ladet tage Lavdagen beskreven til Forkyndelse. 
 
 
Fol. 8. Erich Siursen, Molsnes, Sag Contra Peder Andersen, ibd. 
Sagen paaraabt, men ingen mødte med videre til tale i Sagen. 
 
 
Fol. 8. Anna Jons drs. Sag C. Siur Nielsens Hustru. Denne Sag 
paaraabt, men ingen mødte. 
 
 
Fol. 8. Ole Gregersens Sag C. Jesper Olsen, Troldvigen. 
 
Citanten mødte med Forelæggelsen for de udeblivende Vidner som 
Lensmanden Kiergaard og Niels Larsen, Giiøen, haver Forkyndet, 
hvilket de bekræftede for Retten at have Lovlig forkyndt. Angaa-
ende det Vidne Jon Nielsen, da berettes: at denne er en Lappe 
Dræng, som nu er afreist til Sverrig. Angaaende Vidnet Ole Jon-
sen, Find Løchelle, da som hand er en gammel og Svagelig Mand, 
der ikke haver kræfter at møede Personlig, lod derfore indsende 
sit skriftlige Vidnesbyrd i Sagen, som blev læst og Acten indfør-
es. Vidnets Søn, Ole Olsen, Findløkelle, tilligemed Lensmand 
Kiergaard bekræftede med Eed og opragte Fingre for Retten, at 
forestaaende Vidne Ole Jonsen haver saaleedes Vidnet for den 
under Eed, som Ole Olsen haver forfattet skriftlig for sin gl. 
Fader til nu fremlæggelse i Retten. 
 
Citanten hafde ogsaa indvarslet Lensmanden Kiergaard til Vidne i 
denne Sag, hvilket fremstoed og fremlagde sit Vidnesbyrd skrift-
lig, som hand selv oplæste for Retten og bekræftede med Eed og 
opragte Fingre, sammes Sandfærdighed i alle maader. Hvilket bliv-
er Acten indført. 
 
Angaaende Vidnet Friderik Siursen, da berettes at hand haver lov-
lig Forfald, ikke at kunde møede denne gang; da gav Citanten ikke 
noget efterretlig Svar fra sig enten hand ville have ham Forelagt 
paa nyt til neste Ting. Altsaa kunde ham ikke blive forelagt at 
møede til en anden Tiid. 
 
Jesper Olsen var overværende ved Retten da disse Vidnesbyrd blev 
aflagt, blev tilspurt hvad hand til Sagen haver at svare? Svar-
ede: hand Protesterede imod lovlig Stevnemaal i Sagen, thi hand 
siiger, hand er ikke Stevnt for Skiælds ord, men nu fornemmer 
hand at Sagen nu Procederes for de ord hand har brugt, som hand 
ikke er Stevnt fore. 
 
Citanten sagde: hand hafde ikke de Mænd nu tilstæde som vare 
brugte i denne Sag, siden Jesper ikke ankede over dette paa før- 
ste Ting, hvilke Stevnings Vidner ei kunde bekræfte Stevnemaalet 
siden Jesper ikke hafde noget derimod at siige paa afvigte 
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Ting. Jesper Olsens Paastand var at Sagen maatte udsettes til 
hand kand fremlægge den Stevnings-Sæddel i Retten, som hannem er 
bleven foreviist, hvilket hand lovede til neste Ting at frem-
skaffe. 
 

Herom Eragtet: 
 
Om endskiøndt Jepser Olsen ikke haver paa første Ting denne Sag 
her i Rette, Protesteret imod lovlig Stevnemaal i Sagen, men nu 
først Paa dette Ting kommer med sliige indsiigelser; Saa forundes 
hannem dog Sagen udsatt til neste Ting for at fremlægge den paa-
beraabte Copie af Stevningen; Til hvilken Tiid Citanten Paalægges 
at have sine brugte Stevnevidner tilstæde for Retten, for at Ret-
ten kand examinere hvorvit Jesper Olsens indsiigelse kand være 
grundet eller ikke. 
 
 
Den 27de Dito Retten Continueret i overværelse af forhen nævnte 
Laugrettes mænd. 
 
 
Skolemæsteren Bærent Tønnesen hafde til dette Ting indstevnt 
Koenen Karen Anders dr., Olderen, med skriftlig Varsel, for ære-
rørige skiælds ord, som Stevnemaalet videre formelder, der blev 
læst og er af følgende indhold som i Acten sees. 
 
Citanten mødte til Sagens paatale. Den Stevnte Koenen Karen And-
ers dr. blev paaraabt, men mødte ikke, ei heller hendis Mand 
Christopher Olsen. Lensmanden Kiergaard, Ole Gregersen, Lechnes, 
og Niels Larsen, Giiøen, bekræftede med Eed for Retten Stevne-
maalets lovlige Forkyndelse, saavel for den Søgte Karen Anders 
dr., som de i Stevningen Navngivne Vidner, naar undtages Marit 
Niels dr. i Findmark, der ikke er bleven Stevnt, formedelst hun 
var ikke at finde. 
 
Af de i Stevnemaalet Navngivne Vidner, mødte for Retten efter 
paaraab, Niels Pedersen, Olderen, og Stephen Endresen, ibd.; De 
andre Vidner mødte ikke efter paaraab. For de tvende Møedende 
Vidner, blev Eeden af Lovbogen forelæst, og Formanet at Vidne 
Sandhed. 
 
Niels Pedersen fremstoed, Soer med opragte Fingre paa Sandhed at 
siige. Forklarede: at hand var paa baad fra Kirken i Sommer, en 
Søndags aften, med Tønnesen og Karen Anders dr., tilligemed mange 
flere Mennesker paa en Fembørrings baad. Vidnet var fremst i 
baaden, og Parterne var i bagskaatten, da hørte vel Vidnet at der 
var Snak imellem dennem, hvilket hand antog for Spøgerie, og at 
Tønnesen blev forekastet el. bebreidet en Finne-Tøs i Kløven, 3de 
i Astaf., men hvem disse ord skeede af veed Vidnet ikke at giøre 
reede fore, siden hand var fremst i Baaden, og Seiglet var imel-
lem ham og Parterne. Ikke heller blev hand af Tønnesen krævet til 
minde paa de ord, som falt, derfore agtede hand det ikke videre. 
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Nægtede for, efter tilspørsel at hand ikke erindrer videre herom, 
og ingen bedre oplysning kand give, hvorfore hand gik fra Retten. 
 
Andet Vidne, Stephen Endresen, fremstoed, Soer med opragte Fingre 
paa at Vidne Sandhed, forklarede da: at hand samme Tiid var paa 
Baaden, dog frem i baaden hos Niels Pedersen, da hørde vel Vidnet 
at disse ord falt til Tønnesen: I har nu 3 i Astafiorden, hvortil 
Tønnesen svarede: jeg har 6. Disse ord kunde ikke Vidnet siige, 
hvem de var talet af til Tønnesen, siden hand ikke gav agt der-
efter, og holt fore at det var Spøgerie. Blev heller ikke krævet 
til Vidnet af Citanten, paa stædet, derfore tænkte hand ikke mere 
derpaa, og Vidnet tilligemed de andre frem i baaden, hafde sit 
Snak sig imellem, derfore agtede hand ikke videre derom. Videre, 
en forklaret er, kunde Vidnet paa tilspørsel af Retten, ikke give 
om Sagen, blev saa afskeediget. 
 
Citanten sagde: at hand hafde Peder Olsen, Skougen, til Vidne i 
Sagen, men hand er ikke Stevnet dertil; Hvorfore da Peder Olsen 
blev paaraabt, Veigrede hand sig fore at Vidne Frivillig, siden 
hand ei er Stevnt til Vidne. Citant. lovede til neste Ting at 
lade Peder Olsen, Skougen, lovligen indstevne, under Falds maal; 
imidlertiid var hand Rettens Forelæggelse begierende for de ude-
blivende Vidner. Citanten indleverede hans skriftlige indlæg i 
denne Sag, dat. Jorden den 15de Septembr. nest., som hand begier-
ede læst og Acten indføres. 
 

Herom Eragtet: 
 
De Stevnte men udeblivende Vidner, neml. Ingebore Rasmus dr., 
Olderen, Edis Haagensen, ibd., og Ellen Peders dr., Schougen, 
Forelægges under Lovens Falds maal til neste Ting at møede, sit 
Eedlig Vidnesbyrd i Sagen at aflægge. Ligesaa til samme Tiid for-
undes Karen Andersdatter, Olderen, Lavdag i Sagen at svare for 
sig. 
 
 
Skole mæsteren Bærent Tønnesen mødte for Retten og angav at have 
til dette Ting indstevnt en Finne-Piige paa gaarden Findsnes, 
Navnlig Eli Olsdatter, for ære rørige beskyldninger, som det 
fremlagde skriftlige Stevnemaal videre formelder, der blev læst 
inden Retten og Acten indføres. 
 
Den Stevnte blev paaraabt, men mødte ikke. Hendes Hosbonde Hem-
ming Nielsen, Findsnes, hos hvem Eli Olsdr. tiener; Vedgik efter 
tilspørsel af Retten, at Eli Olsdr., haver faaet lovlig Varsel.  
 
Af Vidnerne mødte Jesper Olsen for Retten efter paaraab, aflagde 
Eeden med opraagte Fingre paa at Vidne Sandhed. Forklarede: at 
ham, neml. Vidnet, var med Tønnesen i Sommer paa gaarden Finds-
nes, og da tilspurte Tønnesen, Eli Olsdr., om hun vilde Vedgaae 
de ord hun haver talet om ham, neml. at hand vilde byde hende 2 á 
4 sk. for at ligge hos hende? Hvortil Svarede Tønnesen: Kiendt 
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aad. Tønnesen tilspurte hende anden gang det samme. Hvortil hun 
atter Svarede ham: Kiendt aad. Siden sagde Eli til Tønnesen, jo 
vist haver hun sagt det, og skulle beviise det, dersom hun hafde 
Vidner. Hun kaldede Tønnesen ogsaa den gang, en Landstripper, og 
andre ord hun brugte, beraabte sig paa at andre haver sagt det 
samme. Disse ord af Eli Olsdr., hørde Vidnet paa samme tiid, sid-
en hand var med Tønnesen, og da strax blev krævet til Vidne her 
over. Videre haver Vidnet ikke om denne Sag at Vidne, gik saa fra 
Retten. 
 
De andre i Stevningen Navngivne Vidner, neml. Pernille Olsdr., 
som er Koene til Hemming Nielsen, Findsnes, og hans Koenes Søster 
Berthe Olsdr., Findsnes, disse blev paa raabt, men mødte ikke. 
Hemming Nielsen mødte og tilstoed at hans Koene er lovlig Stevnt 
til Vidne, ligesaa hans Koenes Søster. Derfore blev disse Vidner 
given Rettens Forelæggelse at møede under Faldsmaals Straf til 
neste Ting, sin Eedlig forklaring om Sagen at give. 
 
 
Jens Friderichsen, Grasmyr, hafde til dette Ting ladet indstevne, 
Drængen til Sr. Leth, Navnlig Jacob Pedersen, for Ærebeskyldning-
er, hand haver tillagt Sagsøgeren i Findmarken i nest afleden 
Vinter. Derom Vidne at høre og Dom at lide. 
 
Den Stevnte Jacob Pedersen, blev paaraabt af Retten, men kunde 
ikke møede denne gang formedelst hand er Seiglet Bergen i Sommer 
og ei hiemkommen. Lensmanden Kiergaard og Niels Larsen, Giiøen, 
bekræftede med Eed, lovlig Stevnemaal i denne Sag. 
 
Til Vidne i Sagen hafde Citanten tilstæde Ole Olsen, Findløkelle, 
og Stephen Endresen, Olderen. Disse fremstoed for Retten efter 
paaraab; Hvilke bleve advaret og formanet at Vidne Sandhed. 
 
Første Vidne Ole Olsen Soer da med opragte Fingre, paa at Vidne 
Sandhed. Forklarede: at hand var Høvedsmand til Findmarken i af-
vigte Vinter og hafde med sig baade Sagsøgeren og hans Contra-
Part. De hafde da deres Roer i Kiøllefiord og der nyelig for Paa-
ske, kom Sagsøgeren og Jacob Pedersen i Trætte sammen om Sænge 
leje en aften i deres Roer-gamme, og medens de trættede her om, 
saae Vidnet at disse trættende Parter holt i hver anden og siden 
hørde Vidnet at Jacob Pedersen sagde Jens Frideriksen disse ord: 
du maae Vel være en Mand, som har vildet dængt din Fader, Spændt 
din Moeder og baaren øx efter din broder. Videre ord kand Vidnet 
ikke erindre, som falt af betydenhed, men at dette skeede i fuldt 
Sinde el. Vreede af Jacob Pedersen, og Vidnet blev da strax kræv-
et til minde, hvor efter Skiænderiet blev stilt. Vidnet saae vel 
at Parterne togst, eller holt i hver andre, førend disse ord falt 
af Jacob Pedersen, men siiger, hand saae ikke at nogen blev hver-
ken skuet eller Slagen. Videre om denne Sag, veed Vidnet ikke at 
forklare, blev saa afskeediget. 
 
Andet Vidnet Stephen Endresen fremstoed, Soer med opragte Fingre 
_________________________________________________________________ 
 
Tingbøker for Lenvik år 1723-1800, bd. 2. side 180 



-181- 
_________________________________________________________________ 
 
paa Sandhed at siige, efter at hand og første Vidne hafde hørt 
Eedens oplæsning af Lovbogen inden Retten, i en anden Sag, som 
blev agéret nyligen forhen. Og forklarede Vidnet Stephen Endresen 
efter aflagt Eed, denne Sags beskaffenhed, fra begyndelse til 
ende, med de brugte Skiælds ord af Jacob Pedersen imod Sagsøger-
en, accurat i alle maader, ligesom første Vidnets Ole Olsens ud-
sagt er indført, saa der ved examen, ikke bliver nogen forskield 
paa disse tvende Vidners Forklaring, siden de vare sammen paa 
forhen nævnte Tiid og Stæd; Hvorfore da dette Vidne, efter til-
spørsel af Retten, ikke hafde andet om denne Sag at Vidne, end 
melt er, som hand Declarerede for Retten, blev hand afskeediget. 
 

Udi Sagen denne gang Eragtet: 
 
Indstevnte Jacob Pedersen forundes Rettens Lavdag i denne Sag, 
til almindelig Sommerting nestkommende aar, sit Tilsvar i Sagen 
at frembringe. Givet beskreven. 
 
 

For Retten indfandt sig følgende Mænd af dette Tinglav,            
som var Tingsvidne begierede at lade Hugge følgende, 

i Hans Majestæts alminding, neml.: 
 
Jesper Olsen, Troldvigen, 4re Tylter Saug-Tømmer. Edis Pedersen, 
Findsnes, 8 Tylter Tømmer. Gunder Larsen, Strømmen i Malangen, 6 
Tylter Tømmer. Størker Toersen, Findsnes, en Færrings Veed. Ole 
Olsen, Findløkelle, en Otrings-Veed. Flere indfandt sig ikke for 
Retten, om videre Skoug-hugst. 
 
 
I stæden for Størker Toersen, Findsnes, som nu ikke var ved Rett-
en som Laugrettesmænd, mødte Ole Jonsen, Findsnes; de andre Laug-
rettesmænd ere ligesom forhen. 
 
 
Fol. 6. Fogdens Sag Contra Kiergaard, for hand haver ladet de le-
verede Arrestantere bortrømme. Fogden Ryning Paaæskede Sagen til 
dens videre Paatale.  
 
Kiergaard mødte for Retten og hafde de tvende Tienere tilstæde, 
neml. Drængen Isak Michelsen og Tøsen Anna Pedersdr., hvilken 
Fogden begierede Eedtagen og examineret efter Stevnemaalet. For 
Vidnerne blev Eeden af Lovbogen oplæst og Formanet at Vidne Sand-
hed. 
 
Vidnet Isach Michelsen Soer da med opragte Fingre paa Sandheds 
udsiigende. Derefter Forklarede Vidnet paa tilspørsel: at Lens-
manden, hans Hosbonde, kom med Fangerne Povel Andersen Lap og 
Magnild Gundersdr. fra Dyrøen til sin gaard, Natten til en Løver-
dag i afvigte aars Sommer, og da om natten saae ikke Vidnet Arre-
stanterne, siden hand Sov, førend paa Løverdagen, og da siger 
Vidnet at Povel Andersen hafde Jern paa Fødderne, ligesaa om Liv-
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et og Halsen, men Hænderne var Fri; siger at liv Jærnet var ikke 
Fastslagen til noget. Lensmanden reiste samme dag af gaarden til 
Lendvigen, men lagde ingen Haand-Jern paa Povel Lap, ikke heller 
slog ham fast til noget, saa hand kunde gaae hvor hand vilde. 
Skulle ellers have sit tilhold paa Lensmandens Love. 
 
Søndags Morgen Reiste Vidnet til Kirke med Naboen Monsr. Lethes 
Folk, men Lensmandens Koene var allene hiemme, tilligemed en gl. 
Bergens Tøs som laae Syg. Vidnet siger hand saae Povel Lap Søn-
dags Morgen i samme Tilstand som dagen før. Samme Søndags aften 
kom baade Vidnet og hans Hosbonde fra Kirken, og da var Povel Lap 
afreist, med Jernene som hand hafde paa sig, siden Jernene ikke 
fandtes siden. Vidnet siger at hand og hans Hosbonde strax om 
Aftenen søgte efter Lappen omkring gaarden, og ligesaa dagen ef-
ter, var dem i de gaarde som ere sønder for Giibostad, for at 
leede efter Lappen, men fandtes ikke, men de fik høre at Povel 
Lap hafde været hos tvende Finner, som boer mellem Schougnes og 
Giiøen, samme Natt efter hand rømte. De søgte en Dag efter Lapp-
en. 
 
Delinqv. Magnild Gundersdr. hafde allene Jern paa Fødderne, og 
holt sig om Natten paa samme Værelse som Povel Lap, uden om dagen 
kunde hun være i Lensmandens Stue. Flyttede af Arresten Een Maan-
ets tiid efter Povel Lap, en aften stund, Klokken omtrent 7 slet, 
og under afrømmelsen hafde hun været hos de samme Finner, som 
Povel Lap. At hun kom paa Fri-Foed, skeede derfore at de tog Jer-
nene af Fødderne, for at hun skulle faae seende sine Koe mager, 
og Vidnet skulle Barbeere sin Hosbonde i samme tiid. Da de hafde 
arbeide for sig, Løb Magnild af Stuen, og som de saae til, var 
hun borte, og fandtes ikke ved eftersøgning. Vidnet nægter for, 
at hand ikke formærkede Povel Lap, at være der paa gaarden, siden 
hand rømte, hver Natt eller Dag, og heller ikke spurtes til hvor 
hand opholdte sig. Vidnet benægter fore, efter tilspørsel, at 
hand ikke veed, denne afrømmelse skulle være overlagt, hverken 
mellem Delinqventerne selv, eller andre, og ikke haver hørt om 
saadant. 
 
Spurt Vidnet: om Lensmanden ikke befalede nogen at bevogte Fang-
erne, mens hand var borte? Svarede Nei. Hans Hosbonde spurte ham, 
om hand, neml. Vidnet, skulle reise til Kirken, Søndagen, hvortil 
hand svarede ja, men blev ikke tilsagt at være hiemme, for at op-
passe Fangerne. Da Lensmanden afhændtet Fangerne fra Dyrøen, haf-
de hand en Mand til sig, men Vidnet var ikke med. Videre om denne 
Sag, kunde Vidnet ikke til oplysning frembringe, efter derom til-
spørsel, hvorfore hand blev afskeediget. 
 
Andet Vidne Anna Pedersdr., Soer med opragte Fingre paa Sandhed 
at siige; og paa tilspørsel af Retten til dette Vidne, blev hen-
des udsagn og forklaring, som forrige Vidne Isach Mikkelsen; be-
retter at hun saa Fangerne da hendes Hosbonde kom med dem fra 
Dyrøen, og da hafde de samme Jern paa sig som forhen, er Vidnet. 
Søndagen mens de andre Folk paa gaarden var til Kirke, var Vidnet 
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i Marken for at giæte Creaturerne, og ingen anden var hiemme, end 
Lensmandens Koene med en liden Piige. Vidnet siiger: hun hørte 
ikke at denne bortrømmelse var over lagt, af nogen og ikke haver 
hørt. Ikke heller hørte Vidnet at nogen blev satt af hendes Hos-
bonde til at bevogte Fangerne, mens de andre var borte, men efter 
de var bortrømt, leedte hendes Hosbonde efter Fangerne i nærmeste 
gaarder paa samme Land, dog hørde ikke Vidnet noget rygte om hvor 
de skulle opholde sig, efter bortrømmelsen, og Vidnet var ikke 
hiemme paa gaarden da disse Mennesker afrømte. Videre blev Vidnet 
ikke tilspurt, og ingen videre Forklaring vedste hun ikke at 
frembringe for Retten; Hvorfore hun blev afskeediget. 
 
Citanten sagde: at saavel de i rette førte skrivelser, som Vid-
nernes forklaring, udgiør at Lensmanden uagtsom og ubetænkt har 
forsørget de omstevnte Delinqventers Arrest fremholdet til Sagens 
udrag ved Dom. Til ydermere beviis derom Produceredes bekræftet 
gienpart af Lensmand Kiergaars qvittering for Fangernes annamm-
else den 30te July 1778, hvilken oplyser det som ellers, og kand 
beviises at begge fangerne var belagt med Forsvarlig Haand-Jern, 
som siden ikke har været benøttet; Hvilken Haandskrift, blev læst 
og i Acten indføres. 
 
Efter saadan Sagens tilstand, i Rettesatte Citanten saaleedes: at 
Lensmanden maae tilfindes ved Dom at udreede de paa Arrestanterne 
anvendte bekostninger, som efter her over indgivet bereigning til 
Hr. Amtmanden, udgiør 17 rd., at erstatte Sagens omkostning med 
Stevnings-Penge 1 mrk. og Rettens gebyhr samt Stemplet Papir, 
item hvad videre Mulcter som af den Søgtes Forhold bør bestemmes. 
 
Lensmanden Kiergaards tilsvar var denne: at hand modtog Fangerne 
fra Daniel Heitman med Jern til, men de hafde ingen Jern paa 
Hænderne da hand tog dem med sig, men Haand-Jernene fultes allene 
Løs med, uden at have dem paa sine Hænder; og Magnild kunde ingen 
Jern have paa Hænderne, formedelst hun hafde et lidet Spædt barn 
med sig at opagte; hans leilighed er ikke anderleedes, end hand 
maatte have Fangerne paa Laaven om Natten, hvor hans Tienere var, 
og naar hand have ikke flere Tienere end en Dræng og en Tøs, kun-
de hand ikke holde dem til at op Passe Fangerne. 
 
Citanten vente sig til sit forrige, efterdi forsvarlig Haand Jern 
til Fangerne var leveret og følgelig i hensigt at blive brugt, 
helst naar hand kun hafde faae el. mangel paa Folk at Vogte Fæng-
slingen. Herforuden var det foregivne ikke beviist at Fangerne 
var over leveret uden Fængsling paa Hænderne, stemmer òg ikke 
over et med Lensmandens egen qvittering, og saaleedes indlod hand 
som før Sagen under Dom.  
 
Retten tilspurte Lensmanden: om hafde videre til Sagen at sige? 
Sv.: Hand Refererede sig til sit forrige, og videre kunde hand 
ikke siige. 
 
 
_________________________________________________________________ 
 
Tingbøker for Lenvik år 1723-1800, bd. 2. side 183 



-184- 
_________________________________________________________________ 
 

Afsagt: 
 
 
Sagen udsettes til Doms Afsigelse den 20de Novembr. nest kommende 
paa Sorenskriverens gaard, som blev tilkiendegivet af Retten. 
 
 
Til Laugrettesmænd for tilkommende aar 1780, er opnævnt i dette 
Ting lav følgende: Johannes Sørensen, Vasjord, Joen Olsen, Ytter 
Løkelle, Jens Jensen, Stor Løkelle, Ole Mikkelsen, Viig, Olle Ol-
sen, Find Løkelle, Ole Nielsen, Skougnes, Joen Olsen, ibd., og 
Niels Larsen, Giiøen. 
 
 

De Forordninger og andre ordres som inden Retterne paa               
Høstetingene dette aar ere oplæste for Almuen, 

bestaar i disse Følgende: 
 

1. Forordning, anlangende, Hvis i overeenstemmelse med og i an-
leedning af de for Hertug-Dømmene og Danmark under 7de Marti    
1776 og 30te Novembr. 1778, ergangne anordninger imod Qvæg-  
Sygen, skal iagttages. Dat. Christiansborgs Slott d. 28de Ap.   
1779. 

2. Placat hvorved det under 15de Ap. 1775 udstæde Forbud om Fre-
mede Blik-Pladers Indførsel, igien ophæves. 

3. Amtets skrivelse af 21de Augusti d.a. hvorudi Communiceres 
Det Westindiske, Guineiske Rente og General-Told-Cammers 
skrivelse af 19de Juny nest forhen indeholdende omgang med at 
anlægge Sag mod de uprivelegerede Tobaks-Handlere. 

4. Dito skrivelse af 24de July dette aar, hvorved bekiendtgiøres   
Fogden Krogs og Sorenskriver Zieglers Forretninger over Fis-
ke-Væhrene i Wæsteraalens Fogderie, angaaende hvormange Roer-
Boder og Fiske-giælder et hvert Fiske-Væhr kand Rømme, til 
Fiskeriets Drift med Videre. 

 
 
Da der efter opraab, var ingen som hafde videre ved Retten at be-
stille, blev Tinget opsagt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kilde: Senjen og Tromsø Sorenskriveri Justitsprotokol No. 5,  
       1779-1782, side 33 b - 38 a. 
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Anno 1780 den 17de Juni blev holdet almindelig Sommerting paa 
gaarden Wang for Giisunds Tinglavs Almue. Paa Sorenskrivere Thom-
æsøns Veigne, blev Retten betient af hans Søn Thomas Thommæsøn, 
som Eedtagen Fuldmægtig; i overværelse af følgende Eedsoerne 
Laugrettesmænd, neml. Ole Gregusen, Læknes, Christen Joensen, 
Øyjorden, Erik Endresen, Øyjorden, Jens Jensen, Stor Løkhelle, 
Friderik Siursen, Troldviigen, Niels Larsen, Landøen, Johannes 
Sørensen, Vasjord, og gl. Edias Ediasen, Skougen. 
 
 
Læst Bøxelseddel til Edias Pedersen paa 12 mrkrs. Jord i gaarden 
Findsnes. Lev. til Tugth. 8 sk. 
 
Ligesaa til Michel Olsen paa 1 Punds Landskyld i gaarden Øjorden. 
Lev. til Tugth. 8 sk. 
 
 
Den 19de Dito, blev Retten atter betient, og overværende følgende 
Laugrettesmænd, neml. Gregus Joensen, Øyfiord, Ole Gregusen, Læk-
nes, Jens Jensen, Løkhelle, Friderik Siursen, Troldvigen, Peder 
Siursen, Øyfiord, Diderik Olsen, Nord Russevog, Niels Larsen, 
Landøen, og Johannes Sørensen, Vasjord. 
 
 
Fol. 33. Ole Jonsens Sag Contra Størker Toersen. Sagen blev paa-
raabt, men ingen af Parterne mødte i Dag, at tale paa Sagen. 
 
 
Fol. 34. Borgeren Hoffes Sag Contra Peder Nielsen, Mols Elven, 
for gield. Sagen blev paaraabt; Da berettes, at Sagsøgeren nu er 
Død for 2 Dager siden, og ingen Reigning blev fremlagt i Rette. 
Dog var den stevnte paa Tinget første Tingdag, men nu bortreist. 
Derover maatte Sagen stilles i beroe til Høste tinget til at be-
sørge Reigningen fremlagt i Rette. 
 
 
Fol. 34. Ole Gregersens Sag C. Jesper Olsen, Troldvigen. 
 
Citanten gik fra sit Laugrettes-Sæde ved Retten, og Lars Siursen, 
Øyfiord, blev sadt i hans stæd, som Laugrettesmand, mens denne 
Sag er under behandling. Citanten mødte med videre til denne Sags 
Paatale. 
 
Jesper Olsen mødte ogsaa for Retten, blev tilspurt: om hand haver 
den Copie af Stevnemaalet hand beraabte sig paa, nestl. Ting? 
Svarede: hand haver den Copie ikke nu med sig paa Tinget.  
 
Citanten fremlagde i Rette den Stevnings Seddel, som hand haver 
Varslet Jesper Olsen med i denne Sag, til første Ting, som blev 
læst og Acten inføres. 
 
Citanten Paastoed Dom i Sagen efter Loven, thi naar Jesper Olsen 
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har haft Vidner at føre, kunde hand længe siden have haft dem 
indstevnt for Retten, og at erholde sine udlagde omkostninger i 
Sagen, som er Stevnings Penger med Lavdags Forkyndelse 2 rd. 2 
mrk., Rettens gebyhr 5 mrk. 12 sk., Stemplet Papir til Lavdagen 
12 sk. og 6 sk. for Kaldseddelen, dermed indlod hand Sagen til 
Doms. 
 
Jesper Olsen sagde: at hand til Høstetinget vil indstevne de sam-
me Vidner, som Ole Gregersen haver fremført, til oplysning paa 
sin siide i Sagen; men til dette Ting haver hand ikke Stevnet 
dem, og derover maae begiere Sagen udsatt. 
 
Citanten Paastoed Dom efter Loven, da Sagen nu er ført i 3 Ting, 
og derfore ikke bør udsættes længere, men bør optages til Doms, 
den tiid Dommeren finder forgot. 
 
Jesper Olsen brugte adskillige udvedkommende Talemaader, med cho-
ser imod Sagsøgeren, og andre unøttige ord, hvorfore hand blev 
erindret om den Mulct hand forhen har været tilfunden, for sin 
ulyd inden Retten. Tilspurt Jesper Olsen om hand haver andet at 
siige i Sagen? Sv.: Hand holder ikke Vidnerne for Dygtig, førend 
de møeder Personlig for Retten at Vidne Videre i Sagen. 
 

Eragtet: 
 
At Jesper Olsen nu kommer paa 3die Ting, denne Sag er under be-
handling, og begierer atter udsettelse til at føre Vidner, kand 
ikke ansees for andet end udflugter, som efter Lovens 1te bogs 
5te Cap. 7de art. ikke bevilges ham. Allerhelst da hand til dette 
Ting ikke haver Stevnt sine Vidner, følgelig bliver det at ansees 
imod Lovens 1 bogs 13de Cap. 22de art.; Derfore optages Sagen til 
Doms efter Sagsøgerens Paastand den 14de Aug. dette aar, paa Sor-
enskriverens gaard som vedkommende Parter haver at rette sig eft-
er. 
 
 
Fol. 34. Skolemæster Berent Tønnesens Sag C. Karen Andersdr., Ol-
deren. Sagen paaraabt; da blev berettet: at Sagsøgeren er reist i 
afvigte Vaar til Findmarken og antaget Condition hos Sorenskriv-
eren, derfore er ikke Lavdagen bleven forkyndt til dette Ting. 
Lige saadan beskaffenhed har det sig med Sagen mod Eli Olsdr., 
Findsnes. 
 
 
Fol. 36. Jens Friderichsens Sag Contra Jacob Pedersen for Skield-
sord. Sagen paaraabt, da der berettedes at Parterne er blevne 
Forliigte.  
 
 
Anders Christensen, Forsaae paa Dyrøen, hafde til dette Ting lad-
et indstevne Michel Jensen, Furøen, for laandte Penger 6 rdr., 
som Michel Jensen skal have laant af Anders Christensens Formand 
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Jon Jonsen, Forsaae, hvilke 6 rdr. paa Skiftet efter Jon Jonsen 
er bleven udlagt til Kiøbmanden Staaman i Bergen, siden Boet haf-
de dem tilgoede hos Michel Jonsen; Men disse 6 rdr. har Kiøbmand-
en giort sig betalt af Anders Christensen, som den der tiltraade 
Boet, hvorfore hand nu søger sin Regres hos den Stevnte. 
 
Sagsøgeren mødte ikke selv, men hans skrivelse blev fremlagt, 
hvorudi hand begierer, at Sagen maatte blive incammineret. Den 
Stevnte blev paaraabt, men mødte ikke. Lensmanden Kiergaard be-
kræftede: at hand og Peder Thomesen, Hannes, har lovlig Stevnt i 
denne Sag. 
 

Altsaa i Sagen Eragtet: 
 
At den Stevnte Michel Jonsen Forundes Lavdag til Høstetinget 
denne sag at tilsvare. 
 
 
Læst inden Retten en Bøxelseddel til Stephen Endresen, Et Punds 
Landskyld i gaarden Øjorden, som Rasmus Christophersen har opgiv-
et. Lev. til Tugth. 8 sk. 
 
 

Følgende bleve i Dag betalte Skud-Penge for Biørner, neml.: 
 

Tollev Tisnes lod med Christen Mogensen, Andsnes, fremviise tven-
de Biørnskind, som blev betalt med 4 rdr. Ole Nielsen, Hæchingen, 
fremviiste en Voxen skind, som blev betalt med 2 rdr. Mathis Mat-
hiasen, Kierresnes, blev betalt for en fremviist Biørnskind 2 
rdr. Peder Siursen, Huusa, fremviiste Skind af 3 Voxne Biørner, 
som ham blev 2 rdr. for hver, er 6 rdr. og for 2 unger, blev ham 
betalt 1 rd. 4 mrk. 8 sk. for hver, er 3 rd. 8 sk. 
 
 
Til dette Ting var indstevnt for Tyveries Forseelse i afvigte 
Høst paa Sild-Fiorden i Malangen, disse trende, neml. Peder Niel-
sen, Molsnes, Ole Nielsen, ibd., og Peder Andersen, Molsnes. 
 
De tvende, neml. Peder Nielsen og Ole Nielsen, mødte for Retten, 
i deres Frihed uden Fængsling. Deres bekiendelse om Tyveriet var 
denne: at de tilligemed Peder Andersen, Molsnes, var reist ud i 
det Forsæt at stiæle, og foer til Nordfiorden i Malangen, hvor 
endeel Almue laae paa Sild-Fiskerie. Derved kom de til gaarden 
Aspenes der tog og 2 1/2 tønde Sild, som var løs i træerne slag-
en, og dette fandt de paa Marken liggende. Paa gaarden Nordby var 
de, og der tog de 2 Sildgarn paa Marken liggende. Dernest var de 
ved gaarden Mæstervigen, hvor de tog af en aaben Nøst-Svale 4re 
Sildgarn og en Kiste tog Peder Andersen af Lars Ingebrigtsens 
Nøst, paa den maade at hand tog Skiltrer af Nøstet for at faae 
Kisten ud. I denne Kiste var en halvkande-flaske med brænde Viin, 
en dito halv af brændeviin, noget Tobak, som de ikke veed hvor-
meget det var, 3 rdr. i Penge og et par Hoser. Nægter for, at de 
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ikke tog andre Ting end som melt er, og at de giorde ikke mere, 
end en reise; Men Peder Andersen var den, som disse angiver for 
at have forføret dem til denne Forseelse. 
 
Det staalne gods blev ført til deres hiemstæd og var der, til 
Ejemændene kom 2 Dager efter, og søgte efter det som var stiaalet 
fra dem, da de fandt det strax og tog sit tilbage igien, i samme 
stand, som det var taget, men for brænde viinet og noget Tobak, 
som de hafde fortæret, maatte de skaffe Ejemændene andre Ting, 
til Vedderlav igien. De bestaalne mænd var af Tromsøe Ting lav, 
dem de ikke vidste Deres Navne paa. Tilstaar: at de giorde dette 
Tyverie om Natten. 
 
Angaaende Peder Andersen, Molsnes, da mødte hand ikke for Retten, 
efter paaraab. Lensmanden Andreas Kiergaard og Peder Pedersen, 
Lanes, bekræftede at have Forkyndt Stevnemaal for Peder Andersen 
til dette Ting for denne Sag. De tvende Møedende, neml. Peder 
Nielsen og Ole Nielsen, tilstoed selv, at have faaet lovlig Stev-
nemaal for denne Sag. 
 
Fogden Hr. Ober Auditeur Ryning, som var ved Retten overværende, 
lod Sagen stille i beroe til videre lovlig Paatale. 
 
 
Anna Kirstina Lind i Malangen, var indstevnt for Fortiilig Sammen 
Leje med Helge Hansen. Den Stevnte mødte ikke efter paaraab. 
Lensmanden Kiergaard og Peder Pedersen, Skougnes, mødte og hiem-
lede Stevnemaal i Sagen.  
 

Derfore blev herom Eragtet: 
 
Den Stevnte Forundes Lavdag til neste Høsteting, denne Sag at 
Tilsvare. Giv. besk. 
 
 
Lars Christiansen, Botten, var indstevnt for Lejermaal i hans æg-
teskab, med Tøsen Anna Lampe. 
 
Den Stevnte Lars Christiansen mødte for Retten og tilstoed Stev-
nemaal. Efter tilspørsel af Retten tilstoed hand: at hand har 
haft et Barn med Tøsen Anna Lampe, som hand er Fader til, og at 
dette Barn blev Fød i afleeden Sommer 1779. Dette skeede mens 
hand hafde sin ægte Hustru i Live; og Anna Lampe tiente den tiid 
paa gaarden Wang, hvor den Stevnte var som oftest i arbeide; Men 
nu er Anna Lampe afreist til Heløe Tinglav i afleeden Høst, hvor-
fore hun ikke kunde Stevnes til dette Ting at svare. Er Lars 
Christiansens første Forseelse, og er ikke beslægtet med Anna 
Lampe. 
 
Lensmanden Kiergaard forklarede: at Lars Christiansens Koene Døe-
de nu i afleden Vaar, neml. d. 2den Ap. 1780, hvorfore hand har 
med trende Vurderingsmænd, Forrettet Registering og Vurdering 
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over Lars Christiansens Boes Tilstand, med videre, og indsendt 
samme Forretning til Skifte-Forvalterens behandling.  
 
Fogden Hr. Ober Auditeur Ryning Paastoed Dom over Lars Christian-
sen til Strafs Liidelse efter Lov og Forordninger, og at udreede 
Sagens omkostninger, indlod saa Sagen under Dom. 
 
Lensmandens tilkommende for Stevnemaalets forkyndelse, er anført 
paa Skifte-Forretningen. 
 
Lars Christiansen blev tilspurt: hvad hand haver til sin und-
skyldning at siige? Sv.: Hand haver ikke noget at siige, men hen-
skylder sig under Øvrighedens Naadige behandling.  
 

Thi blev Afsagt: 
 
At Sagen Optages til Doms Afsiigelse den 14de Aug. dette aar, paa 
Sorenskriverens gaard Sandnes. 
 
 

Følgende vare begierende om Tings Vidne                          
paa Skoughugst i Malangen, neml.: 

 
Gregus Jonsen, Øfiord, Een Otrings Veed. Peder Siursen, Huusa, 
Een Sexrings Veed. Niels Larsen, Strømmen, 3 Tylter Tømmer. Math-
is Mathiasen, Kierresnes, 3 Tylter Tømmer og en Sexrings Veed. 
Madame Berg en Færrings Veed. Christian Thomesen, Troldvigen, Een 
Sexrings Veed. Broks Ediasen, Furøen, en Sexrings Veed. Hr. Sche-
lderup i Lendvigen 15 Tylter Tømmer til sin gaards Forbedring, 
samt 2 Sexrings-baader. Skipper Stadt en Skibbaads Veed. Tron 
Larsen, Sultenvigen, 4 Tylter Tømmer. Flere indfandt sig ikke paa 
dette Ting. 
 
 
Læst inden Retten en Reigning af Lensmand Kiergaard forfattet, 
over de bestridet udgifter, Reise Omkostninger, Stevnemaals for-
kyndelse og Varetægt med underholdning, hand har haft over Delin-
qventerne Povel Andersen Lap og Magnild Gundersdr., dat. 29de 
December 1779, stor 18 rd. 5 mrk. 14 sk. Samme Reigning blev paa-
skreven og leveret Fogden tilbage. 
 
 
Da saa ingen efter opraab, hafde mere ved Retten at bestille, 
blev dette Ting opsagt. 
 
 
 
 
Kilde: Senjen og Tromsø Sorenskriveri Justitsprotokol No. 5, 

   1779-1782, side 94 b - 97 a. 
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Anno 1780 den 6te November holdet almindelig Høsteting, efter 
seeneste udstæd berammelse, paa gaarden Wang for Giisunds Ting-
lavs Almue. Paa Sorenskriver Thomæsøns Veigne, blev Retten be-
tient af Thomas Thommæsøn, i overværelse af følgende Laugrettes-
mænd, neml. Ole Olsen, Findløkhelle, Friderik Jørgensen, Find-
fiorden, Joen Olsen, Mellem Løkelle, Jakob Andersen, Jernslett, 
Ole Mikkelsen, Wiigen, Niels Larsen, Giiøen, Ole Nielsen, Skoug-
nes, og Joen Olsen, Skougnes. 
 
 
Efter at Retten var satt, blev læst de Kongelig Forordninger og 
andre ordres, som findes anteignede Fol. 129. 
 
 
Læst en Bøxelseddel til Jens Erichsen paa 15 Markers Jord i gaar-
den Inder Lysnes. Lev. til Tugth. 4 sk. 
 
En dito til Niels Thomesen paa 3 Marker Jord i gaarden Naveren 
med Kuris. Lev. til Tugth. 4 sk. 
 
Een Dito til Hans Stadt paa 18ten Markers Jord i gaarden Furøen. 
Lev. til Tugth. 4 sk. 
 
 
Læst et Pro Memoria af Fogden Ryning, af 4de November nest. leed-
en, at hand ikke selv møeder til Tinget denne gang, men overdrag-
er Opbørselen til hans Tiener Otte Dissinthun. Samme blev paa-
skreven og leveret tilbage igien. 
 
 
Klokker Jørgen Hendrichs. paa Fridrich Siursen, Troldvigens, vei-
gne; fremviiste et Skind af en Voxen Biørn, som hand har Skuddt; 
blev betalt 2 rdr. Skud Penge. 
 
Mathis Mathiasen, Kiærresnes, fremviiste Et dito Skind af en 
Skudt Biørn, som blev betalt 2 rd. 
 
 
Den 7de Dito blev Retten betient, som forhen. 
 
 
Fol. 96. Fogdens Sag imod Helge Hansen og Hustru Anna Kirstina 
Lind, for Fortilig Sannemleje. 
 
Den angiældende Helge Hansen blev paaraabt, men ikke mødte med 
noget Tilsvar. Lensmanden Andreas Kiergaard og Peder Thomesen, 
Hannes, Hiemlede med Eed for Retten, at have Forkyndt Varsel for 
Helge Hansen til dette Ting, for denne Sag. 
 
Sagen blev derpaa stillet i beroe til neste Ting, siden Sagsøger-
en Fogden Ryning, ei var paa Tinget denne Gang, at fremlægge Att-
est om Sagens rigtighed og at Paastaae Dom, hvor ved det beroer. 
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Fol. 95. Anders Christensens Sag imod Michel Jonsen. Denne Sag er 
afhandlet videre paa Dyrøe Høsteting nestl. 
 
 
Fogden Hr. O. Auditeur Ryning hafde til dette Ting ladet ind-
stevne Skoug Fogden Erich Hansen, Kierresnes, til dette Ting, at 
liide Dom for hans u Lovlige Forhold med Regenskabs aflæggelse 
for Skoug-Væsenet, og for Resterende Skatter af sin gaard med 
videre. 
 
Den angiældende Erich Hansen mødte for Retten og tilstoed Stevne-
maal. Foregiver at hand er bleven paalagt Skoug-Opsyns Væsenet 
imod sin Villie, og har ikke mindste Løn nydt derfore i Lang 
tiid, derover er hand nu geraadet i stor skyld og gield, som hand 
neppe bliver i stand at betale. 
 
Efter Sagsøgerens forlangende bliver Sagen stillet i beroe til 
neste Ting, for at fremlægge sine beviisligheder imod Søgte, 
hvilket blev Erich Hansen betydet til sin efterretning. 
 
 
Fogden Ryning hafde til dette Ting ladet indstevne Peder Hansen, 
Mellem Løchelle, for Resterende Skatter af sin Jord, og at fra-
viige Jorden til neste Fahr dag.  
 
Den Stevnte Peder Hansen mødte og vedgik Stevnemaal; men tilkien-
de giver, at for et aar siden er en god Hæst udpantet for Skatt-
erne; Hvilken Hæst hand har overdraget Fogden at Sælge og afhænde 
til afdrag paa Skatterne, som hand best synes, altsaa formoder 
hand, at ingen Dom overgaar ham, til Jordens fraviigelse;  
 
Sagen blev stillet i beroe til neste Sommerting, til afgiørelse 
med Fogden herom. 
 
 
Fol. 95. Angaaende de trende Personer paa Molsnes, som var ind-
kaldet paa nestl. Sommerting for begaaet Tyverie i Malangen af-
vigte Høst 1779 paa Sildvaagen. 
 
I Dag mødte for Retten, efter paaraab, den paa neste Ting ude-
blevne Peder Andersen, Molsnes, og fremstoed for Retten uden 
Fængsling. For hannem blev opreignet de Koster, som Peder Nielsen 
og Ole Nielsen har paa nestl. Sommerting tilstaaet at have stiaa-
len, da de var udreist paa deres Tyverie; Ved opreignelsen til-
stoed Peder Andersen det alt, som forhen er tilstaaet af de 
andre, at hand var med og stial det som nævnt er; Nægter for, de 
stial ikke videre, end det som opnævnt er. 
 
Spurt Peder Andersen hvem disse Koster var tilhørende? Hvortil 
hand Svarede: De 2 1/2 tønde Sild, tilhørte Sakarias Ravnefiord, 
i Tromsøe Meenighed. De 2de Sildgarn de stial ved Nordby, var Ole 
Olsen, Find Løchelle, tilhørende, i Giisund. De 4re Sildgarn de 
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stial ved Mestervigen, var Christen Larsen, Schiden Elv i Troms-
øe, tilhørende 3de, og det 4de var Christen Larsen, Mæstervigens. 
Den Kiste de stial, var tilhørende Hans Hendrik Olsens Søn, fra 
gaarden Bratrein i Carlsøe Meenighed. Nok tilstoed Peder Andersen 
at de stial en Dybs agn, samme gang, men hvem den hørte til, ved 
hand ikke at opgive. 
 
Peder Andersen foregiver: at De mænd af Tromsen som blev bestiaa-
let, var hos ham og de andre, og tog sit gods tilbage igien; 
Hvortil de enda tog for deres umage at søge efter godset: Een 
grindstaur, en Kiedel og en gryde; Hvorfore de skildtes forliigt 
med dennem. Ellers maatte Peder Andersen dog tilstaae ved over-
tydning af Ole Olsen, Findløkelle, at af Tobakken og brænde Viin-
et, var noget allereede opbrugt, da de bestiaalne kom at randsage 
efter sit borttagne gods. 
 
Den bestaalne Ole Olsen, Findløchelle, som er nævnt, var ved Ret-
ten som Laugrettet Mand, og efter tilspørsel af Retten Declarere-
de at hand var med de Mænd af Tromsen, hos disse trende Mænd paa 
Molsnes, for at søge efter de bortstaalne Ting, og fandt hand 
sine tvende garn igien, dem hand tog strax tilbage igien, efter-
som hans Mærke stoed paa Kavlerne, men hand tog ikke noget for 
sin umage at søge efter godset. Siiger òg at Peder Pedersen, 
Grimlund i Langesund, var ogsaa med at opsøge Kosterne. Ole Ol-
sen siger: at det ene garn de stial fra ham, var nyt, og er af 2 
rdrs. værdi, det andet var et Halv brugt garn, og kand være af 
værdi for 1 rdr. 
 
Den anden, Peder Nielsen, Molsnes, var ogsaa tilstæde for Retten, 
som tilligemed Peder Andersen, efter omspørsel, nægtede aldeeles 
for, at da de var udreist paa dette Tyverie, ikke hafde med sig 
hverken øx el. børse, eller andre Ting til Værge og ikke tænkte 
at giøre nogen noget overlast eller Skade, ifald de hafde blevet 
grebet paa gierningen; men deres Tyverie øvede de paa Nattens 
tiid, og ikke kunde nægte fore, at de jo var udreist i samme For-
sæt. 
 
Den 3die Person, Ole Nielsen, er bleven stærk angreeben af Spe-
dalsk Sygdom, og derfore lidet kand være blandt andre Mennesker.  
 
Sagen maatte denne Gang stilles i beroe, intil Fogden indhændter 
de bestiaalnes Eedelig Vidnesbyrd efter Loven og Forordningerne, 
samt Lovlig Stevnemaal udstæd for de skyldige. 
 
 
Til Laugrettesmænd for tilkommende aar 1781, at betiene Retten, 
blev opnævnt følgende: Ole Pedersen, Gavel, Jon Rasmusen, ibd., 
Anders Olsen, Sand, Rasmus Jansen, Baltestad, Rasmus Nielsen, 
Huusa, Søren Pedersen, Naveren, Niels Thomesen, ibd., og Edias 
Pedersen, Findsnes. 
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Følgende var begierende om Tilladelse at Hugge Tømmer i                  
Almindings-Skougen, neml.: 

 
Ole Olsen, Findløkelle, 2 Sexrings Veeder. Jon Olsen, Skougnes, 
Een Otrings Veed. Hemming Christensen, Skars Vog, Een Sexrings 
Veed. Ole Nielsen Stat Een Skibbaads Veed. Flere indfandt sig 
ikke om Skoughugst Tilladelse. 
 
 
De Forordninger og andre Kong. ordres, som ere oplæste paa alle    

Høstetinge i Senjen, inden Retten, til bekiendtgiørelse for              
samtl. Almue 1780, bestaar i følgende: 

 
1. Placat angaaende Handel med uforarbeidede Tobaks blade el. 

Blad Tobakker, samt uberettiget Tobaks Tilbereedning, med 
videre. Dat. 10de April 1780. 

2. Stiftamtmand von Ostens skrivelse af 21de Ap. nestl. inde-
holdende det Danske Cancellies skrivelse af 8de Ap., angaa-
ende Matroser som flygter fra Fremmede Nationers Skiibe, og 
søger Protection her i landet, med videre. 

3. Dito skrivelse af 14de Ap. nestl. med inddragen Stift Amtmand   
Hagerups anmeldelse og Lysning efter et Qvinde-Menneske ved   
Navn Anna Jonsdr., som er brudt ud af Arendals-Arrest-Huus,   
Natten til Første Paaske Dag dette aar. 

4. Amtmand Knagenhielms skrivelse af 5te Juny dette aar, med 
inddragen Cammer-Collegi skrivelse af 6te pass., at alle Saug   
Ejere skal til Fogden paa hvert aars Sommertinge, indlevere   
deres Saug angivelser for nest afvigte aar, med videre den   
Straf som der udinden er bestemt. 

5. Dito skrivelse af 1te Juni dette aar tilkiendegivende Genne-
ral Land-Oeconomie og Commerce Collegi Pro Memoria af 6te May 
nest forhen, at alle de som herefter vil søge om Concessioner 
til Tobaks-Handel, skal erlægge i dend Kongel. Cassa 6 rdr. 

6. Kongelig Rescript til Stift amtmand von Osten og Biskop-Bang,   
som Amtmand Knagenhielm under 9de September d.a. bekiendt-
giør, at Skoleholdere, Lensmænds Poster, Snud-Karle, ombuder 
og Skydskaffere med videre, ikke skal bruges af de smukke og   
Duelige Karle, men allene tages af de som i Roullerne ere an-
teignede til Artillerie-Kudske, med videre. 

 
Nok er bleven Læst Cancelliets Resolution paa deres ansøgning i 
Fuschevogs Tinglav, om befrielse for Brændeviins bøederne med 
videre. 
 
 
Da der saa ikke var noget mere ved Retten at bestille, efter ud-
raab, blev Tinget ophævet; Hvorved endes Høstetingene dette aar. 
 
 
Kilde: Senjen og Tromsø Sorenskriveri Justitsprotokol No. 5,  
       1779-1782, side 127 a - 129 a. 
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Anno 1781 den 26de Junii holdet almindelig Sommerting paa gaarden 
Wang for Giisunds Tinglavs Almue. Retten betient af den Constitu-
erede Sorenskriver Thomas Thommæsøn, i nærværelse af desse efter-
skrevne Eedsoerne Laugrettesmænd, neml. Jens Ravn Kiergaard, Gi-
bostad, Ole Gregusen, Læknes, Anders Olsen, Sand, Joen Rasmusen, 
Gavel, Niels Thomesen, Naveren, Rasmus Nielsen, Huusa, Rasmus    
Jansen, Baltestad, og Isak Rasmusen, Rogsfiord. 
 
 
Derefter blev Læst De Kongelig Forordninger og andre Høye ordres, 
som til oplæsning paa alle Sommertinge her i Fogderiet er frem-
kommet, og findes anteignede Fol. (?). 
 
 
Læst en Bøxelseddel til Torger Reinholtsen paa 1 pd. 6 mrkr. i 
gaarden Hemmingsjorden. Lev. til Tugth. 4 sk. 
 
 
Fol. 94. Hoffes Sag imod Peder Nielsen for gields Søgemaal. 
 
Citanten, Mad. Hof, loed ved sin Datter fremlægge i dag i Rette 
paa giælden som søges ved Dom, og hvorhos Paastand blev giort til 
Doms erholdelse over den Stevnte til gieldens betaling, og om-
kostninger i Sagen tilligemed. Bemelte Reigning af dato 25de 
Junii nestl. blev Læst og i Acten indføres. 
 
Den Stevnte Peder Nielsen mødte i Dag for Retten og efter omspør-
sel tilstoed at være lovlig indstevnt for denne gield, samt og at 
den krævede gield hos ham, 5 rd. 1 mrk. 10 sk., er rigtig, saa 
hand intet derimod har at indvende. Lensmanden Paastoed i Stevn-
ings Penger for tvende ganger 4 mrk. 8 sk. 
 

Afsagt: 
 
Sagen optages til Doms afsiigelse her paa Tinget. 
 
 
Den 27de Dito Continueret. 
 
 

I Mad. Hofses Sag imod Peder Nielsen, Molsnes, for gield, 
er Dømt: 

 
Da Peder Nielsen, Molsnes, intet haver imod den oplæste Reigning 
at indvende, men tilstaar at være Retmæssig skyldig de der til 
Debit anførte 5 rd. 1 mrk. 10 sk.; Saa tilkiendes hand samme 
gield at betale til Sagsøgeren Madame Hof, tilligemed denne Sags 
forvoldende omkostninger, neml. Rettens gebyhr 3 mrk. 12 sk., 
Stemplet Papir til Lavdagen 12 sk., Stevnings bekostning tvende 
gange 4 mrk. 8 sk., og Stemplet Papir til Dommen; Som alt Fuld-
byrdes inden Femten Dage efter denne Doms Lovlige Forkyndelse, 
under adfær efter Loven. 
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Følgende indfandt sig i Dag for Retten med forlangende om           
Tingsvidne til Skoughugst i Malangen, neml.: 

 
Ingebrigt Larsen, Sultenvigen, tilkiendegav at behøve 16 Tylter 
Tømmer til at opbygge den forfaldne gaard hand har Bygslet, og en 
Sexrings Veed. Ole Ingebrigtsen, Saugmæster i Malangen, forlang-
ende 10 Tylter Tømmer. Velærværdig Hr. Schelderup forlangende 12 
Tylter Tømmer, til at opbygge et Kirke Huus i Hillesøen og at 
Reparere Lensvigs Kirke med. Velærværdig Hr. Brandt i Torschen 
ved Hr. Schelderup begiere en Sexrings-Veed. Velærværdig Hr. Fri-
derichsen til Mæfiord, lod ved Gregus Jonsen begiere 8 Tylter 
Tømmer. Jon Hansen, Molsnes, begierer 4 Tylter Tømmer. Ole Siur-
sen, Mols Elven, en 1 Sexrings Veed?, 6 Tylter Tømmer. Lars Chri-
stiansen, Botten, 1 Tylter Tømmer. Jørgen Hendrichsen, Aarnes, 5 
Tylter Tømmer. Ole Jansen, Sandnes, 5 Tylter Tømmer. Rasmus Jan-
sen, Baltestad, 3 Tylter Tømmer. Flere indfandt sig ikke for Ret-
ten i denne henseende. 
 
 
Lensmanden Kiergaard fremstillet for Retten en Person Navnlig 
Povel Sørensen, til overhøring og Dom for Tyverie i Hillesøen al-
mindelig Bede dag da Tiensten Forrettes. 
 
Benævnte Person fremstoed, og efter tilspørsel tilstoed hand: at 
nævnte Dag ved Hillesøen, da Kirke Tienesten, den Dag blev For-
rettet, tog hand en Kiste som tilhørte Anders Thomesen, Giedske, 
og opbrækkede, hvor af hand tog noget Brød og Ost, som hand 
Spiste. Logget paa Kisten klivede i to med en steen, som skeede 
ved baaden, siden Kisten stoed i Baaden. Tilstaar: at Anders 
Thomesen kræver 3 Mark til erstatning for sin Skade, naar hand 
faar Kisten igien. Povel Sørensen siiger hand er 24 aar gammel og 
3 aar siden hand blev Confirmeret. Har nu faaet Tieneste hos Otte 
Olsen, Løchvigen, som skeede i Pindtze Hælgen. 
 

Herom blev da af Retten aflæst følgende Dom: 
 

Povel Sørensen som har begaaet dette Tilstaaede Tyverie, bør 
efter Det Høy Kongelig Rescript af 18de Marti 1773, til Straf for 
denne Forseelse, at Staae Een Time i Halsjernet for Prædiken og 
Een Time efter Prædiken, naar Kirke-Tienesten ved Hillesøen vord-
er Forrettet. Saa bør hans Hosbonde Otte Olsen erstatte Anders 
Thomesen sin Skade ved dette Tyverie, som Otte Olsen kand got-
giøre sig af Povel Sørensens Løn, tilligemed denne Executions om-
kostning. Hvilket alt Fuldbyrdes efter Lovens adfær. 
 
De andre Sager, som er nævnt paa afvigte Høsteting, kunde intet 
giøres veed, denne gang, siden ingen Foged Var paa dette til 
disse Sagers paatale. Da saa ingen ved Retten hafde at udrette, 
efter udraab, blev Tinget ophævet. 
 
Kilde: Senjen og Tromsø Sorenskriveri Justitsprotokol No. 5,  

1779-1782, side 143 b - 145 a. 
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Anno 1781 den 3die October holdet almindelig Høsteting paa gaard-
en Wang for Giisunds Tinglavs Almue. Retten betient af den Con-
stituerede Sorenskriver Thomas Thommæsøn, overværende ved Retten 
Kongelig Majestæts Foged Jens Holmboe, tilligemed følgende Eedso-
erne Laugrettesmænd, neml. Povel Guldbrandsen, Grundreis, Ole 
Christophersen, Hemmingsjord, Anders Olsen, Sand, Niels Thomesen, 
Naveren, Søren Pedersen, Naveren, Niels Larsen, Giiøen, Ole Greg-
usen, Læknes, og Peder Thomesen, Hanes. 
 
 
Efter Retten var satt, blev Læst De Kongelig Forordninger og 
andre Høye ordres, som findes anteignede Fol. 160 og Fol. 189. 
 
 
Læst Hr. Amtmand de Knagenhielms Pro Memoria af 28de Juli dette 
aar, angaaende det leedige Giestgiverie paa Røchenes, om nogen 
vil antage samme Krohold der i Districtet, med videre. 
 
Nok Dito skrivelse af 1te Augusti d.a. med inddragen Kammer Coll-
egi Pro. Memoria af 2den Junii h.a. angaaende Skoug-Fogden Erich 
Hansen i Malangen; hans Forargelig opførsel, til Straf med vide-
re. 
 
 

Dernest læst følgende Bøxel breve her for Retten, neml.: 
 
Til Sr. Simon Leth et Bøxel brev, paa 1/2 Vogs Landskyld i gaard-
en Giibostad. Lev. til Tugth. 1 mrk. 
 
Een dito til bemeldte Monsr. Leth paa 1/2 Vogs Landskyld i gaard-
en Bjor-Elven eller Bundjorden. Lev. til Tugth. 8 sk. 
 
Een dito til Søren Pedersen paa 6 mrkrs. Jord i gaarden Naveren 
med Kuris. Lev. til Tugth. 6 sk. 
 
Een Dito til Johannes Pedersen paa 9 mrkrs. Jord i gaarden Sult-
envigen. Lev. til Tugth. 8 sk. 
 
 
Den 4de Dito Retten betient i overværelse af følgende Laugrettes-
mænd, neml. Isak Rasmusen, Roksfiord, Joen Rasmusen, Gavel, And-
ers Olsen, Sand, Niels Thomesen, Naveren, Jakob Olsen, Sulten-
viigen, Ole Gregusen, Læknes, Søren Pedersen, Naveren, og Ole 
Joensen, Rogsfiord. 
 
 
Læst i Dag for Retten en Obligation udgiven af Sr. Ole Nielsen 
Stadt til afdøede Sorenskriver Thomæsøn for udlagde Penger paa 
hans Hustrues Jordegods den Summa 390 rd. 4 mrk. 12 sk., samme 
obligation er dateret Wang den 19de Junii 1780. 
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Fol. 95 og 128. Sagen imod Peder Andersen, Molsnes, og Peder 
Nielsen, ibd., for Tyveriet. 
 
Cit. Ober Auditeur Ryning hafde indstevnt til Heløe Ting dette 
aar, de bestaalnes Vidnes byrd om dette Tyverie; Men da samme 
Tingsvidne ikke paa dette aars Ting blev fuldført formedelst de 
indstevnte mødte ikke alle til Tinget og derfore maatte Forelægg-
es til nestkommende aars Sommerting, var Citanten, ved sin Fuld-
mægtig Monsr. Dissinthun, begerende at Sagen maatte stilles i 
beroe til meldte Tingsvidne bliver fulført for Heløe Ting. Hvil-
ken udsættelse blev Bevilget. 
 
 
Fol. 127. Rynings Sag imod Erich Hansen.  
 
Citanten Ober Auditeur som ei selv kunde møede, lod ved sin Fuld-
mægtig Monsr. Dissenthun, begiere Sagen udsatt for at fremføre 
beviisligheder over den Stevntes Forhold, fore hand er indstevnt. 
 
Den Stevnte Erich Hansen var tilstæde for Retten, og vedgik, at 
hand i Ivrighed over, hand ikke kunde blive qvit med opsynds Væs-
enet, formedelst hand blev ofte truet paa sit Liv, af Folk, naar 
hand vilde oversee deres Tømmer-Flatte, tog hand paa afvigte aars 
Sommerting, nogle Skoug-Sedler og kastede paa Ilden; andet ondt 
har hand ikke giort. Sagen blev derfore udsatt at Sagsøgeren kand 
fremføre videre beviis i Sagen. 
 
 
Fol. 127. Rynings Sag imod Helge Hansen for Fortiilig Sammen 
Leje. Sagen blev paaraabt men ingen mødte at Svare til Sagen og 
den Reqvirerede Præste-Attest blev heller ikke fremlagt. 
 
Endelig fremlagde Monsr. Dissenthun paa sin Principals Veigne, 
Velærværdig Hr. Schelderups Attest om det paastevntes rigtighed, 
dat. denne Dags Dato, hvilken blev læst og Acten indføres. 
 
Lensmanden Kiergaard Paastoed for Stevnemaals forkyndelse tvende 
gange for sig og mændene 5 mrk. Dissenthun paastoed Dom i Sagen 
til Bøedernes udreedelse efter Loven og Sagens omkostninger.  
 
Den Stevnte Helge mødte ikke paa dette Ting, efter paaraab, men 
siiges, at hand nu har begivet sig af dette Tinglav. 
 

Thi blev udi Sagen saaleedes Dømt: 
 
Det paastevnte Fortilig Sammenleje af Helge Hansen og hans Hus-
tru, er beviist med den i Rette Producerede Attest af Ministerial 
Bogen ved Lenvigs Kirke, i hvilket Sogn samme er begaaet; Derfore 
bør Helge Hansen efter Lovens 6te bogs 13de Cap. 1te art. Bøede 4 
1/2 Lod Sølv og hans Hustru halv saa meget, som udgiør i Penger 3 
rd. 2 mrk. 4 sk.; Dernest udreede denne Sags omkostning, med 
Stevnings-Penge 5 mrk., Rettens gebyhr 3 mrk. 12 sk., og Stemplet 
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Papir Lavdag til Doms-Actens beskrivelse 2 mrk. 4 sk.; Som alt 
bør udreedes inden Femten Dage efter denne Soms Lovlige Forkynd-
else, under adfær efter Loven. 
 
Den 5te Dito Retten som forhen er nævnt. Da i Dag blev aflæst 
forestaaende Dom imod Helge Hansen for Fortiilig sammenleje. 
 
 
Ole Sørensen, Grundvog, hafde til dette Ting ladet indstevne Hans 
Jensen, fordi hand haver gaaet af sin Tieneste hos Citanten uden 
Lovlig opsiigelse; Ligesaa fordi denne Dræng haver Solt af Auvl-
ingen, neml. Fisk, Rogn og Lever, som hand ingen reede haver af-
lagt fore til sin Hosbund. Sagsøgeren var Sagen begierende i Ret-
te. 
 
Den Stevnte blev paaraabt, men mødte ikke. Lensmanden Kiergaard 
og Ole Gregusen, Læchnes, bekræftede med Eed, at bemeldte Hans 
Jensen er Lovlig Stevnt for denne Sag.  
 

Thi blev Eragtet: 
 
Den Stevnte Hans Jensen forundes Lavdag til neste aars Ting denne 
Sag at Tilsvare. 
 
 
Iver Hallesen, Tenschier, var af Lensmanden Kiergaard indstevnt 
fordi hand skal have truet Lensmanden, med Hug, fordi Lensmanden 
hafde efter Fogdens Rynings ordre exeqveret Kongelig Skatter hos 
den Stevnte. Fogden Holmboe begierede Sagen i Rette paa Justit-
iens Veigne. Kiergaard og Ole Gregusen, Læchnes, bekræftede lov-
lig Stevnemaal. Den Stevnte blev paaraabt, men mødte ikke. 
 
Ellers tilkiendegav Lensmanden, at begge Sag Mæsterne i Malangen 
ere Vidner, men ikke Stevnte, siden de Lovede Godvillig at møede 
uden Stevnemaal; altsaa kunde de ikke Forelægges af Retten, siden 
de ikke denne gang mødte, og heller ikke Stevnte som Vidner; Thi 
blev Sagen udsatt til Lovlige Vidner bliver indkaldet, at Vidne i 
Sagen. Derimod den Stevnte Iver Hallesen Forundes Lavdag til 
neste aars Ting, denne Sag at Tilsvare. Giv. besk. 
 
 
Følgende indfandt sig for Retten om Tilladelse til Skoughugst i              

Almindingen, neml.: 
 
Morten Sørensen, Hannes, Een Sexrings-Veed. Thomes Mathiasen, 
Kragnes, 8 tylter Tømmer. Niels Thomesen, Naveren, Een Sexrings 
Veed. Søren Pedersen, Naveren, Een Sex Rings Veed. Flere indfandt 
sig ikke. 
 
 
Læst en Bøxelseddel til Ole Olsen paa gaarden Læchnes, skyldende 
1 v. 1 pd. 12 mrk., som Ole Gregusen haver afstaaet. Lev. til 
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Tugth. 8 sk. 
 
Een dito til Jens Friderichsen paa gaarden Græsmyhr, skyldende 1 
V. 2 pd. 12 mrkr., siden hand har ægtet Ole Andersens Enke. Lev. 
til Tugth. 8 sk. 
 
 
Til Laugrettesmænd for tilkommende aar 1782 at sidde med Retten, 
er opnævnt følgende: Johannes Pedersen, Sultenvigen, Ole Olsen, 
Læknes, Hans Stat, Furøen, Jens Frideriksen, Græsmyhr, Anders Ol-
sen, Naveren, Ole Larsen, Naveren, Niels Larsen, Strømmen i Mal-
angen, og Stephen Endresen, Øjorden. 
 
 
Edis Pedersen, Findsnes, som var opnævnt dette aar at besidde 
Retten som Laugrettesmand, og ikke mødte hverken paa Sommertinget 
eller Høstetinget og ikke heller lejet anden for sig eller meldt 
sit lovlige Forfald. Fogden Holmboe Paastoed denne udeblivende 
Laugrettes mand Mulcteret efter Loven. 
 

Herom afsagt: 
 
Da Edias Pedersen, Findsnes, ikke har efter kommet sin Pligt som 
Laugrettesmand eller Eeds aflæggelse, bør efter Lovens 1te bogs 
7de Cap. 3die art. bøde til Kongen 3 lod Sølv, som er 1 rd. 3 
mrk., og lige fult moede at aflægge sin Laugrettes Eed. Dernest 
betale til den som har siddet for hannem ved Retten i tvende Ting 
4 mrk. Som hand alt bør udreede inden Femten Dage efter denne 
Doms Lovlige Forkyndelse, under adfær efter Loven. 
 
 
Da der saa ikke videre ved Retten var at bestille, efter derom 
udraab, blev Retten ophævet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kilde: Senjen og Tromsø Sorenskriveri Justitsprotokol No. 5,  
       1779-1782, side 192 a - 194 b. 
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Oplæst endeel Forordninger som ere hidkomne til Publication og        

bliver Læste paa alle efterstaaende Tinge Fogderiet                 
igiennem i denne Høst, neml.: 

 
 
1. Forordning hvorved det nærmere bestemmes, hvorleedes med 

Braate-Brænden i Norge skal forholdes. Dat. 4de Ap. 1781. 
2. Placat angaaende Kongelig Told-Tegn, som vorder uddeelte til 

visse betiente ved Told-Væsenet i Danmark og Norge. Dat. 5te 
Feb. 1781. 

3. Placat hvorved Rappels- og General-Pardons-Patentet af 13de 
Januari 1777 for alle de af Kongeriget Norge undvigte og med 
eller uden Tilladelse udeblevne Søe-Folk, baade forlænges til 
1781 aars udgang, og extenderes ei allene til Danmark og Hol-
steen, men endog til det af begge Rigerne og Holsteen undvig-
te og udeblevne Mandskab, hvad enten samme er af Søe- eller 
Land-Cimitterne(?), Dirisions- eller Holmens faste Stoks 
Mandskab, hvilke alle Fritages for Straf, og maae antages til 
Søe-Tieneste her, naar de inden dette aars udgang indfinde  
sig. Dat. 5te Februari 1781. 

4. Fornyet Anordning for Bogtrykkere og dem som for sig udgive 
Portraiter eller Tegninger stokne i Kaaber, at aflevere visse      
exemplarer deraf til det store Kongelig Bibliotheqve. Dat. 
10de Januari 1781. 

5. Placat anlangende, at de Islandske, Grønlanske, Findmarske og 
Færøeske Sager, med hvad dertil hører, skal herefter for-
lægges fra det Westindiske-Guineiske Rente og General Told-
Kammer til Rente-Cammeret. Dat. 1te May 1781. 

6. Forordning angaaende Paabud af en Fierdedeel Procent af 
Capitaler udi Huuse og andre Faste-Ejendomme i Norge, fra 1te 
Juli 1781 og intil videre. Dat. 31te May 1781. 

 
Amtets skrivelse af 1te Augusti d.a., anmeldende Cancelliets Pro 
Memoria, af 2den Junii nestl., at ingen i de Norske Fahrvande be-
findende Kappere skal tillades at indløbe i nogen udhavn, men med 
deres Priser at søge nærmeste Kiøbstæd, med videre. 
 
Amtets Pro Memoria af 1te Augusti d.a., indeholdende det West-
indiske Guineiske Rente og General-Told-Kammers Pro M., angaaende 
Forbud mod Russerne at sælge deres medbringende Tobak til andre, 
end de privilegerede Giestgivere, imod at disse aflægger Told 
deraf til Fogderne, med videre. 
 
Amtets Pro Memoria af 19de July d.a., indeholdende Kongel. Re-
script, at ingen Trondhiems-Borger maa understaae sig at lade 
giøre Brændeviins Kiedeler for Almuen her i Landet, under Straf 
efter Forordningen af 8de Marti 1757, med videre. 
 
Amtets skrivelse af 19de July d.a., indeholdende Cancelliets 
ordre, angaaende en armeret-Engelsk Kapper, som har været ved ud- 
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havnen af Mandal uden Commis og søgt at bort tage et Hollandsk  
Kof-Skib, samme forbydes at komme her i Havnerne, med videre. 
 
Amtet Pro Memoria af 18de July dette a., indeholdende General 
Land-oeconnomie og Commerce-Collegi skrivelse, at om nogen Frem-
met Kapper kommer her paa Kysterne og øver nogen slags Voldsomme 
gierninger, og giernings manden ikke kand faaes, skal Tingsvidne 
tages om saadanne ugierninger, og indsende samme til Amtet med 
videre besværing derom.  
 
Videre er ikke indkommen til almindelig Publication her i Fogde-
riet. 
 
Dernest Læst paa de tvende Tinge i Tromsen, Amtets Pro Memoria af 
28de December 1780, hvorved befales, paa grund af Wasmuts andrag-
ende, at holdes udsættelses Tinge i Tromsens Fogderie for de Sag-
ers skyld, som ved de ordinaire Ting ei kand over tages, med vid-
ere. 
 
Læst Ober Auditeur Rynings Pro Memoria af 31te Aug. d.a., angaa-
ende, at Dessinthun er udsendt paa hans Veigne, at indfordre Re-
stancer af Kongelig Skatter og derover at forfatte Register, med 
videre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kilde: Senjen og Tromsø Sorenskriveri Justitsprotokol, No. 5, 

1779-1782, side 160 a - 161 a. 
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Anno 1782 den 17de Junii holdet almindelig Sommerting paa gaarden 
Wang, for Giisunds Tinglavs Almue. Retten betiente den Constitue-
rede Sorenskriver Thomas Thommasøn i overværelse af følgende Eed-
soerne Laugrettesmænd, neml. Ole Gregusen, Læknes, Iver Kiær, 
Gottesjord, Stephen Endresen, Øyjorden, Ole Larsen, Naveren, And-
ers Olsen, Naveren, Isak Rasmusen, Rogsfiorden, Niels Larsen, 
Strømmen i Rogsfiorden, og Hans Stat, Furøen. Ved Retten var 
overværende Kongelig Majestæts Foged Jens Holmboe; og efter at 
Retten saaleedes var satt, blev Læst og Kundgiort for Almuen De 
Kongelig Forordninger og andre Høye ordres som findes Specificer-
ede i Forrige Tingbog Fol. 236. 
 
 
Dernest Læst en Obligation udgivet af Borgeren Elias Matz Hof til 
hans Søster Maren Margrethe Hoff for Laandte Penger 600 rdr.; 
dat. Trondhiem den 11te Januari 1782. 
 
 
Een Bøxelseddel til Ole Olsen paa en Jorde part i gaarden Hem-
mingsjorden, som gl. Ole Christophersens Enke forhen har beboet. 
Lev. til Tugth. 4 sk. 
 
Een dito til Erich Erichsen paa 18ten Markers Jord i gaarden 
Molsnes. Lev. til Tugth. 8 sk. 
 
Een Dito til Ole Pedersen paa 6 mrkrs. Jord i gaarden Hollænder-
nesset, af Hans Majestæts Jorder. Lev. til Tugth. 6 sk. 
 
Dito Gregus Olsen paa 1 pd. 6 mrkrs. Jord i gaarden Rogsfiorden. 
Lev. til Tugth. 8 sk. 
 
 
Forrige Tingbog Fol. 192. Justitz-Sagen imod de 3de Tyve paa 
Molsnes, Peder Andersen, Peder Nielsen og Ole Nielsen. 
 
Fogden Holmboe, efter Embeds Medfør paa Justitiens Veigne, hafde 
til dette Ting med skriftlig Continuations Stevnemaal, dat. 27de 
Marti d. aar, indstevnet bemelte trende Delinqventere til Doms 
Liidelse, for deres begangne Tyverie, som meldte Stevnemaal for-
melder der blev Læst og Acten indtages. Lensmanden Kiergaard og 
Ole Gregusen fremstoed og bekræftede med Eed, at det oplæste 
Stevnemaal og Lovlig oplæst for de benævnte trende Delinqventere. 
 
Af de indstevnte Malificantene var tilstæde for Retten Peder 
Nielsen og Ole Nielsen, som fremkom i deres Frihed uden Fængsel-
Jern. Den tredie, neml. Peder Andersen, var ikke at finde paa 
Tinget. 
 
Det i Stevnemaalet meldte Vidne Christopher Larsen, Mæstervigen, 
mødte for Retten efter Stevnemaalet. Blev forholdet Eedens betyd-
enhed og formanet at Vidne sin Sandhed. Soer da med opragte Fing-
re paa Sandhed at Vidne; Forklarede: at hand ogsaa mistede et nyt 
_________________________________________________________________ 
 
Tingbøker for Lenvik år 1723-1800, bd. 2. side 202 



-203- 
_________________________________________________________________ 
 
Sildgarn den samme gang dette Tyverie skeede af de indstevnte, 
hvilket Sildgarn hang ude paa Marken ved gaarden Mæstervigen, 
hvor Vidnet hafde sit Tilhold hos sin Fader, og dette Tyverie 
skeede om Natten da de Sov, saa at det var ham baade u Viidendes 
og imod hans Villie. 
 
Det bortstiaallne Sild-garn fik Vidnet tilbage nogle dager der-
efter, da hand med de andre bestiaalne, var paa de skyldiges 
Hiemstæd for at Randsage efter det borttagne gods, gik Peder 
Nielsen strax til bekiendelse, og dernest de andre, neml. Peder 
Andersen og Ole Nielsen; og kom de skyldige da selv godvillig og 
leverede tilbage baade dette garn, som Vidnet hafde mist tillige 
med de andre Tyve Koster, som tilhørende de andre bestiaalne Mænd 
i Tromsen. Dette garn som Vidnet hafde mist, var et nyt garn, som 
kuns eengang tilforn hafde været i Søen, kunde ikke være af min-
dre Værdi end 1 rd. 1 mrk., som samtlig Laugrettesmænd bekræfte-
de: at være det mindste det kunde Taxeres fore. Videre hafde Vid-
net ikke at forklare om denne Sag, blev derfore afskeediget. 
 
Peder Nielsen kunde ikke modsiige Vidnets forklaring om dette 
borttagne Sildgarn, at jo samme er sandfærdig. 
 
Fogden Holmboe, efter den Myndighed Fogde-Embedet hafde fra Amt-
et, beskikkede Lensmand Andreas Kiergaard til Defensor for de 
indstevnte Delinqventere, paa Lovlig maade at fremføre i Rette 
alt hvad som kand tiene til de skyldiges Forsvar og Strafs for-
mildelse ved under og Ober-Retterne, saaleedes som hand i sin 
tiid agter at Forsvare.  
 
Lensmanden Kiergaard sagde da dette nu uventelig blev hannem paa-
lagt inden Retten at være Defensor for de indstevnte, er hand 
ubetænkt denne gang paa sit Tilsvar for dem; men udbad om Sagens 
henstand til neste Høsteting, at fremkomme med sit Forsvar i 
denne Sag. 
 
Fogden sagde: at hand ikke denne gang hafde den behøvende og 
efter Forordningen befalede Præste Attest, angaaende de indstevn-
tes Kundskab og Moralske fremfart i Meeningheden, bad hand ogsaa 
om Sagens henstand til Høstetinget.  
 

Herom Eragtet: 
 
Formedelst den Manglende Præste Attest, udsættes Sagen til neste 
Høste Ting, at samme da kand Produceres i Rette, hvor paa Dom i 
Sagen skal grundes, til hvilken Tiid Kiergaard betænker sig paa 
sit Tilsvar paa Delinqventernes veigne. 
 
 
Forrige Tingbogs Fol. 193. Fogden Rynings Sag C. den afsatte 
Skoug-Foged Erich Hansen, Kierresnes. 
 
Fogden Holmboe, efter ordre fra Amtet, antog sig denne Sag til 
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forfølgning ved Dom; Hafde derfore til dette Ting paa nyt ladet 
den skyldige indstevne Muntlig til at anhøre Vidner og lide dom 
for sin skammelig opførsel. Lensmanden Kiergaard og Ole Gregersen 
bekræftede eenstemmig, at de efter Fogdens ordre har Mundtlig 
forkyndt Stevnemaal til dette Ting at anhøre Vidner og Liide Dom 
i den Sag. 
 
Erich Hansen er vel paa Tinget, men var ei tilstæde nu; hvorfore 
hans Broder Hans Hansen fremstoed for Retten, at svare for sin 
Broder. 
 
Fogden beraabte sig paa Vidnes byrd i Sagen, men af Lensmand 
Kiergaard og dernest Velærværdig Hr. Rasmus Schelderups Forklar-
inger i Sagen. 
 
Lensmand Kiergaard var tilstæde, som blev formenet at Vidne sin 
Sandhed. Soer da med opragte Fingre paa Sandhed at forklare; 
Sagde: at hand tilligemed Fogden Rynings Skriver-Carl Dissenthun, 
paa 1780 aars Sommerting, som holdtes her paa Wang for Giisunds 
Tinglav, stoed en Dag i Kiøkkenet en liden stund, og som de da 
saaledes med hverandre, kom Erich Hansen i Kiøkkenet og hafde en-
deel gl. Sedler i sin haand, dem hand kastede paa Ilden som da 
brandt i Skorsteenen; og da Kiergaard talede Erich til, for 
dette, sagde Erich: Gud naade ham, hans Koene og Børn lever ikke 
af disse gamle Sedler, men maae Sulte ihiel alligevel, naar hand 
ikke kand faae sin Løn. Kiergaard saae ogsaa strax forud, at 
Erich Hansen stoed ude paa gaarden med Sedlerne i haanden og tal-
ede med Velærværdig Hr. Schelderup, men hvad som blev taltes om, 
vidste hand ikke. Kiergaard beviidnede ogsaa dette: at Erich 
Hansen frasagde sig Skoug-Foged-Tienesten, men kunde ikke blive 
entleediget dermed. Kiergaard vidste ikke at forklare om Erich 
Hansen hafde den hand paa Tinget, været hos afdøede Ryning, for 
at begiængne ham med u-Vittighed i nogen maade, hvor om hand int-
et kunde siige. Vidnet hafde saa ikke andet at forklare om Sagen 
end at Erich Hansen ingen Løn hafde bekommet, og derfore altiid 
vilde være skildt med denne Tieneste; blev derfore afskeediget. 
 
Angaaende Velærværdige Hr. Schelrup, som er nævnt i Sagen, da 
siden hand ikke var nu paa dette Ting tilstæde, og Fogden fandt 
fornøden at Producere hans forklaring i Sagen; blev Sagen derfore 
stillet i beroe til neste Høste Ting.  
 
Under denne Sags forhandling fremkom Erich Hansen leverede i 
Rette den ham af Sal. Ober Auditeur Ryning givne bestaldning og 
instrux i henseende til Skoug Væsenet, dat. Wang den 16de Junii 
1777, som bliver her i Acten ordlydende indført. Fremlagde ogsaa 
Amtets P.M. af 4de Aug. 1772, indeholdende Kammerets skrivelse af 
23de Ap. nest forhen, angaaende hvad der skal iagttages ved al-
mindings Skouvene i Amtet, med videre. Ligesaa fremlagde hand i 
Rette Pro M. fra Amtet af 6te May 1777, indeholdende Taxten for 
Skoug Recognitionen af det Hugne i Kongens Almindings Skouve; med 
videre. Hvilke tvende sidste Documenter ikke ansaaes nødvændig at 
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indføres her i Acten.  
 

Herom Eragtet: 
 
at Sagen udsættes til Høste tinget for at faae Velærværdig Hr. 
Schelderups forklaring i Rette Produceret til oplysning. 
 
 

Følgende indfandt sig i Dag for Retten og begierende om         
Tilladelse at Hugge i almindings Skouven, neml.: 

 
Sr. Jon Nordman paa 8 tylter Tømmer. Velærværdig Hr. Friderichsen 
til sin gaards Forbedring, 10 Tylter Tømmer. Christopher Larsen, 
Mæstervigen, begierede at Hugge 2 Tylter Tømmer. Erich Erichsen, 
Molsnes, paa 6 tylter Tømmer. Guldbrand Taralsen for Ole Larsen, 
Strømmen, Een tre rums baad. Ole Jonsen, Rogsfiord, 4 Tylter Tøm-
mer. Sr. Ole Nielsen Stadt forlangede en Kaabrum baads Veed til 
Postens førsel. Peder Siursen, Huusa, Een Sexrings Veed. Hendrik 
Siursen, Huusa, en otrings Veed. Ole Larsen, Naveren, Een Sex-
rings-Veed. Anders Olsen, Naveren, ligesaa en Sexrings-Veed. Ni-
els Siursen, Øyfiorden, Een Sexrings-Veed. Videre indfandt sig 
ikke i denne begivenhed. 
 
 
Den 18de Dito blev Retten atter betient, som forhen er nævnt den 
forrige Dag. 
 
 
Læst en Bøxelseddel til Peter Hendrichsen paa 1 pds. Landskyld i 
gaarden Gavel, som Ole Pedersens Enke har for hannem godvillig 
opgivet. Lev. til Tugth. 6 sk. 
 
 
Forrige Tingbogs Fol. 193. Kiergaards Sag imod Iver Hallesen. 
 
Den paa neste Ting falden udstæde Lavdag for den Søgte til dette 
Ting, blev nu fremlagt i Rette af Kiergaard. Til Vidner i Sagen 
hafde Kiergaard tilstæde disse tvende mænd, neml. Ingebrigt Lar-
sen, Sultenvigen, og Ole Ingebrigtsen, sammestæds; Hvilke blev 
formanet at Vidne deres Sandhed i Sagen. Soer med opragte Fingre 
paa Sige; Forklarede: at i afvigte Sommer udpaa Høsten, var Iver 
Hallesen og hans Koene i Sultenvigen i Jacob Olsens Huus, for at 
tage nogle geeder tilbage som paa afvigte aars Sommerting var 
solt efter udpantning af Lensmanden, hos Iver Hallesen; og da 
Vidnet hørte at disse indstevnte var kommet til Sultenvigen i 
dette ærinde, talede Vidnet dem til for dette og forestillede dem 
at de derved kom i Fortræd hos Fogden ved at tage sig saaleedes  
til rette; men Kiergaard var ikke der tilstæde. Hvortil Iver Hal-
lesen sagde: at Lensmanden hafde urettelig exeqveret disse geeder 
fra ham, men hand var borte, derfore lovede hand, at naar hand 
træffede Lensmanden, skulle hand vel belønne ham for dette, som 
skulde bestaae i at banke ham for sin umage. 
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Iver Hallesens Koene lovede, eller sagde ogsaa dette: at naar hun 
træffede Lensmanden, skulde hun slaae eller banke ham derfore. 
Videre hafde Vidnet ikke at forklare i denne Sag. 
 
Andet Vidne Ole Ingebrigtsen, Soer med opragte Fingre paa at Vid-
ne Sandhed. Forklaret samme gang forrige Vidne Ingebrigt Larsen 
har forklaret, hørte ogsaa dette vidne, at Iver Hallesen og hans 
Koene, truede Lensmanden Kiergaard med dette: at naar hand træff-
ede Kiergaard, skulde hand banke Kiergaard, fordi hand exeqverede 
disse geeder fra ham. Andre ord hørte hand ikke af Iver Hallesen 
dengang, og Iver tog da heller ingen geeder derfra, ved den rei-
se, men Vidnet siiger: at siden efter har Iver Hallesen taget en 
geed tilbage igien, Viidnet uviidendes. Andet hafde ikke Vidnet 
at forklare i denne Sag. Blev derfore afskeediget. 
 
Lensmand Kiergaard sagde: at hand efter ordre fra Fogden Ryning 
har uexeqveret hos Iver Hallesen, om Høsten 1780, for Kongelig 
Skatter og Bøeder for Skyds nægtelse, endeel Creaturer, som i 
afvigte aar paa Sommertinget blev bort Solt til Ole Ingebrigtsen, 
der bestoed i en Koe og tvende geeder. 
 
Iver Hallesen fremstoed for Retten og sagde: at hand ikke vidste 
af hverken Executionen hos ham, siden baade hand og hans Koene 
var ikke hiemme, ei heller Vidste hand at Creaturerne blev solt 
paa afvigte Sommerting; Da hand siiger: at de tvende geeder ikke 
hørte ham selv til, men hans Moeder var dennem Ejendes. 
 
Lensmand Kiergaard sagde: Hand over-giver nu Sagen i Fogdens hæn-
der, til dens Paatale efter Embeds Medfør. Siden Fogden Holmboe 
ikke i Dag var ved Tinget, men afreist, bad hans Fuldmægtig Sr. 
Wærdahl at Sagen kunde henstaae til Høste tinget, selv at Proce-
dere det fornødne i Sagen; Hvilken udsættelse blev Bevilget. 
 
 
Efter ordre fra Fogden Holmboe var Ole Nielsen, Huusmand i Hæch-
ingen, til dette Ting indstevnt for Skields ord eller uvittig be-
giængnelse imod Lensmanden, i afvigte Høst, da Lensmanden hafde 
exeqveret Resterende Kong. Skatter hos den Søgte.  
 
Fogden Holmboes Fuldmægtig Sr. Wærdale begierede denne Sag i 
Rette. Den Stevnte Ole Nielsen blev paaraabt, men mødte ikke. 
Lensmand Kiergaard og Ole Gregusen, Lechnes, bekræftede med Eed 
lovlig Stevnemaal i Sagen.  
 
Vidnet Ole Gregusen, Læknes, fremstoed for Retten til at Vidne i 
Sagen; blev formanet at Vidnet Sandhed. Soer da med opragte Fing-
re og Forklarede: at hand og Ingebrigt Jønsberg var med Lensmand 
Kiergaard i Hæchingen i afvigte Høst for at udpandte Skatter af 
omtrent til 2 rd.; og da de om aftenen ikke fik Ole Nielsen i 
Tale, blev en gang-Vad og noget i en Stue-gamme udlagt for Skatt-
erne. Der stoed vel en stor ny Børse i Nøstet, men den tog de 
ikke. De maatte da om Natten ligge der paa gaarden; Men om Mor-
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genen tiilig da de skulle reise derfra og var veed deres Baad, 
kom Ole Nielsen til dem og talede til Ingebrigt Jønsberg disse 
ord: Hvorfore tog du ikke min Børse som stoed i Nøstet, thi om du 
har taget den, hafde jeg enda en til, at Hilse dig Farvel med, 
jeg har kuns et Liv, og jeg giver diævelen om Livet, naar det 
gaar paa den maade. Andre ord hørte ikke Vidnet af Ole Nielsen 
den gang, thi de reiste strax af Landet, kunde ikke forklare 
videre i denne Sag. 
 
Den anden Mand som var med Lensmanden, neml. Ingebrigt Jønsberg, 
var ikke nu tilstæde paa Tinget efter paaraab.  
 

Thi blev herom i Sagen Eragtet: 
 
Den indstevnte Ole Nielsen forundes Lavdag i denne Sag til Høste-
tinget dette aar, at møede med sit Tilsvar. 
 
 
Forrige Tingbogs Fol. 193. Ole Sørensens Sag imod Hans Jensen, 
Sletnes. 
 
Sagsøgerne fremlagde i Rette den paa neste Ting udstæde Lavdag 
for den Søgte, til dette Ting. Den Stevnte Hans Jensen mødte og-
saa og tog til giensvar i Sagen. 
 
Sagsøgeren siiger, at Hans Jensen reiste just af Tienesten den 
samme tiid hans aar var ude, som skeede ved Helgemiss tiider, for 
2 aar siden, men Hans Jensen hafde ikke opsagt Tienesten, saae 
hand ikke vidste af hans afreise førend det skeede, og der ved 
satte ham i den største forlegenhed. 
 
Hans Jensen sagde: at hand var nødt til at reise af Tienesten 
siden hand leed Mangel paa adskillige Ting, hos Ole Sørensen og 
siiger vel, at hand ikke selv opsagde Tienesten, men paaskyder at 
Madame Berg har giort det paa hans Veigne. 
 
Citanten modsagde: at hun heller ikke har opsagt Tienesten. Cit-
anten siiger: at have lidt Skade ved Hans Jensen, naar hand har 
været i Fiskerie for ham, over hvilket Tab ikke nu, hafde nogen 
Reigning at fremlægge i Rette. Citanten begierede Sagen udsatt 
til Høstetinget, for at Producere i Rette en Specificeret Reig-
ning paa den Tab hand har lidt ved Hans Jensen; Hvilken udsætt-
else blev hannem Bevilget. 
 
 
Ole Gregusen, Lechnes, hafde her til Tinget ladet indstevne Jes-
per Olsen, Troldvigen, at anhøre Fornyelses Dom fra Retten, i den 
Sag som er paa Dømt for Skiælds ordene den 14de Augusti 1780. 
 
Sagsøgeren mødte og fremlagde i Rette den paastevnte Doms Act til 
Fornyelse, hvis afsigt som er Dømt den 14de Augusti 1780, blev nu 
inden Retten ordlydende oplæst i et og alt med sin Paateigning, 
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og følger her ved denne Fornyelses Dom vedhæftet under Forseig-
ling. Lensmanden Andreas Kiergaard og Gregus Olsen, Rogsfiord, 
fremstoed og bekræftede med Eed, at de har været og indvarslet 
Jepser Olsen til dette Ting at anhøre Fornyelses-Dom. Den Stevnte 
Jesper blev paaraabt og fremkom allene med den begiering: at Sag-
søgeren skulde indstevne Vidnerne paa nyt igien, og dermed gik 
hand ud af Ting Stuen. Citanten Paastoed Fornyelses-Dom efter 
Stevnemaalet. 
 

Herom afsagt: 
 
Den over Jesper Olsen afsagde Dom den 14de Augusti 1780, som nu 
her inden Retten er oplæst og følger med denne Fornyelses Act, 
hoshæftet under Forseigling; Fornyelses herved i alle dets Punct-
er og Clausuler, saa den i et og alt bør nyde executions Fremgang 
efter Loven. Der fornøden tilkommer Jesper Olsen at betale til 
Sagsøgeren for denne Varsels Forkyndelse 2 mrk. 8 sk. Rettens 
gebyher 3 mrk. 4 sk. og Stemplet Papir til denne Fornøyelses Dom 
1 mrk. 8 sk. Som alt udreedes under samme Forbindelse som forrige 
Dom.  
 
 
Klokkeren Jørgen Hendrichsen, Aarnes, hafde til dette Ting ladet 
indstevne Gregus Olsen, nu boende paa gaarden Rochsfiord for 
under Noget paa eendeel Langer, den Stevnte hafde under sin Førr-
ing for Sagsøgeren, første Stevne 1780. Sagsøgeren var sagen be-
gierende i Retten. 
 
Den Stevnte Gregus Olsen mødte og Svarede til Sagen dette: at da 
Fisken blev opvejet for Sagsøgeren, som bestoed i Langer, blev 
kuns giort under Vægt 1/2 Vog og paa Biælken var skreven 11 1/2 
Vog da Fisken blev op Vejet, og der efter blev dette Saaleedes 
anført i Fragt-Registeret af Styrmanden Christen Hansen strax paa 
stædet. Dette at være saaleedes Passeret i Bergen paa Jægten, ved 
Fiskens opveigning, vil Gregus Olsen med sin Saligheds Eed be-
kræfte for Retten naar det bliver paakrævet. Men hvorleedes Ge-
hallen siden har teignet det i sin Bog og angivet det for Kiøb-
manden, kand hand ikke tilsvare. 
 
Sagsøgeren fremlagde i Rette Styrmanden Christen Hansens skrift-
lige Vidnes byrd i denne Sag under hans Eed, dat. Wang den 29de 
Ap. nestl. som blev læst inden Retten og her i Acten indtages. 
Sagsøgeren begierede dernest det Passerede beskreven fra Retten 
under Forseigling, for at tilsende Kiøbmanden Tanke derved at 
faae sin Skade Erstattet; Hvilket blev Sagsøgeren af Retten be-
vilget. 
 
 
Læst en Bøxelseddel til Anders Olsen paa 18 mrkrs. Jord i gaarden 
Sand i Hillesøe Meenighed, som Friderich Amundsen er fradød. Lev. 
til Tught. 6 sk. 
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Een Dræng Navnlig Jacob Pedersen, Findfiorden, var til dette Ting 
indstevnt, for at gotgiøre eller beviise, at hand var saa Fattig, 
at hand ikke formaaer at betale den paalagde Consumption og Selv 
Foster Skatt 4 rd., eller i mangel deraf at liide Dom til sammes 
betaling. Fogden Holmboe Loed ved sin Fuldmægtig Sr. Værdahl, be-
giere denne Sag i Rette. 
 
Den Stevnte Jacob Pedersen blev paaraabt, mødte ikke. Lensmanden 
Kiergaard og Ole Gregusen, Læchnes, bekræftede Lovlig Stevnemaal 
i Sagen.  
 

Altsaa blev herom af Retten Eragtet: 
 

Indstevnte Jacob Pedersen, som ikke denne gang mødte, forundes 
Lavdag til almindelig Høsteting dette aar, at møede med sit Til-
svar i Sagen. 
 
 
Christopher Olsen, Sandvigen, hafde til dette Ting indstevnt sin 
Naboe Peder Olsen, Schougen, for en Buk, den Stevnte har tilegnet 
sig og taget af gaarden hos Christopher Olsen. Til dette at be-
viise, at den Buk, Peder Olsen har taget, tilhørte ham egentlig, 
eller i mangel af saadan beviis, at lide Dom for denne ulovlige 
gierning. 
 
Den Stevnte Peder Olsen blev paaraabt, men mødte ikke. Ole Gregu-
sen, Lechnes, og Gregus Olsen, Bochschind, fremstoed og bekræft-
ede med Eed Lovlig Stevnemaal i denne Sag. 
 

Thi blev i Sagen Eragtet: 
 
Den Stevnte Peder Olsen for inden Lavdag i denne Sag til alminde-
lig Høsteting dette aar, at møede med sit Tilsvar i denne Sag. 
 
 
Da saa ingen flere Sager var indstevnt og ingen heller hafde 
videre ved Retten at bestille, efter udraab, blev Tinget ophævet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kilde: Senjen og Tromsø Sorenskriveri Justitsprotokol No. 6,  
       1782-1785, side 6 a - 11 a. 
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De af Fogden Holmboe paa Schiervøe Ting fremlagde Publications   
Documenter, som bliver oplæste inden Retten paa alle Sommer-           

tinge dette aar 1782, Fogderiet igiennem; 
bestaar allene i følgende: 

 
 
1.  Placat, hvorved adskillige anordninger, angaaende Brænde-

viins Brænden og Brug med videre i Kongeriget Norge, 
igientages paa ny indskiærpes. Dat. Fredensborg Slott den 
9de Aug. 1781. 

2.  Placat angaaende een Præmie for inden-Landsk Havres og Havre 
meels, samt Bygs indførsel udi de Søndenfieldske Stifter i 
Norge, intil Junii Maanets udgang, med Videre. Dat. Rente-
Kammeret den 6te Feb. 1782. 

3.  Placat hvorved Forbudet af 2den October 1772 imod Hæstes ud-
førsel fra Norge til Sverrig ophæves. 

4.  Et Kong. Rescript til Amtmand Knagenhielm, dat. Christians-
borg-Slott den 30te Januari 1782, angaaende Lensmændenes 
Løns Forbedring i Amtet, med videre des angaaende. 

5te. Dito Rescript til Stift-Amtmand Von Osten, angaaende Acters 
udstædelse i Told-Boed Sager, paa u Stemplet Papir, med vid-
ere. 

6.  Et Pro Memoria fra Amtet, dat. 11te December 1781, hvor udi 
Lyses efter en afrømt Lappe Dræng kaldet Spilter-Niels, som 
har rømt af Jern i afv. Sept. fra Vævelstads Arrest Huus. 

7.  Et Pro Memoria fra Amtet, dat. 31te December 1781, hvor udi       
indeholdes en Delinqvent-Reigning, som Amtets Almue skal ud-
reede for dette aar, og hvor af Senjens og Tromsøe Fogderie    
skal svare 51 Rdl.; Hvorhos ogsaa fulgte Fogden Holmboes 
Rep-artition for omnævnte 51 rdl.; Dat. Tromsen den 7de 
Marti 1782. 

 
Endelig blev Læst paa Hillesøe Ting og siden fremdeeles Et Pro 
Memoria fra Amtet, dat. 27de April nestl., angaaende: at Almuen 
er Tilladt at forskaffe sig selv Raae-Veed eller Fiske-giælder 
til at Tørre sin Fisk paa i De almindelig Fiske-Væhr med videre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kilde: Senjen og Tromsø Sorenskriveri Justitsprotokol No. 6,             
1782-1785, side 236 a - 236 b. 
 
_________________________________________________________________ 
 
Tingbøker for Lenvik år 1723-1800, bd. 2. side 210 



-211- 
_________________________________________________________________ 
 
Anno 1782 d. 4 October blev holdet almindelig Høste-Ting paa 
gaarden Vang for Giisunds Tinglavs Almue. Retten blev betient af 
den til Stædet nyelig ankomne Sorenskriver Ole Bornemann Heiberg 
i Overværelse af følgende Laugrettesmænd, nemlig: Niels Erichsen, 
Furøe, i stæden for Hans Stat, Ole Andersen, Tømmervig, Ole Ol-
sen, Hemmingsjord, i stæden for Stephen Endresen, Øyjord, Niels 
Pedersen, Grundreis, Jacob Vinter, Norstrømmen, Reinholt Nielsen, 
Furøe, Jens Friderichsen, Gresmyhr, Ole Olsen, Lechnæs. Ved Rett-
en var nærværende Kongelig Majts. Foged Jens Holmboe. 
 
 
Efter at Retten var sat blev oplæst og kundgiort for Almuen den 
Fol. 35 ommældte Ordres. 
 
 

Dernæst blev oplæst følgende Bøxel-Sedler: 
 
Til Anders Baronsen 1 Pd. Fiskes Landskyld i gaarden Tømmervigen, 
som Erich Jonsen for hannem haver opsagt imod at nyde fornøden 
Huus-bolig paa gaarden, græsning til 2de Kjør og Ager til 1 vog 
Byg og 1 Pd. Rug. Lev. til Tugt Huuset 8 sk. 
 
Ditto til Thomas Iversen 18 mrk. Fiskes Landskyld i gaarden Fur-
øen, som Ole Andersen tilforn har beboet. Lev. til Tugthuuset 4 
sk. 
 
Ditto til Rasmus Friderichsen 1/2 Vog Fiskes Landskyld i gaarden 
Findfiorden, som Hans Fader Friderich Jørgensen for ham opladt 
haver. Lev. til Tugthuuset 8 sk. 
 
Ditto til Niels Larsen 9 mrk. Fiskes Landskyld udi gaarden Land-
øen, som Hans Knudsen Knudsen for hannem haver opsagt imod at han 
huuser sine gamle Sviiger Forældre og tilseer at de ei liide nog-
en Mangel i deres Alderdom. Lev. til Tugthuuset 8 sk. 
 
Ditto til Anders Arendsen 12 mrk. Fiskes Landskyld udi gaarden 
Tendssciær, som hans Moder Barbra Monsdatter for hannem haver op-
sagt. Lev. til Tugthuuset 8 sk. 
 
Ditto til Ole Larsen 18 mrk. Fiskes Landskyld i gaarden Kragnæs, 
som Joen Corneliusen er fradød. Lev. til Tugthuuset 8 sk. 
 
Ditto til Gunder Larsen 12 mrk. Fiskes Landskyld i gaarden Strøm-
næs, som hans Fader Lars Olsen for hannem haver opladt imod at 
han tager al førlig Omsorg for sin gamle Fader. Lev. til Tugt-
huuset 8 sk. 
 
Ditto til Niels Erichsen 6 mrk. Fiskes Landskyld i Jorden Jelvig-
en under Tenssciær, som Iver Hallesen for hannem haver opladt. 
Lev. til Tugthuuset 8 sk. 
 
Ditto til Jacob Pedersen 12 mrk. Fiskes Landskyld i gaarden 
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Findsnæs, som Edias Pedersen for Hannem haver afstaaet. Lev. til 
Tugthuuset 8 sk. 
 
 
Fol. 6. Justitz Sagen imod de 3de Tyve paa Molsnes, Peder Ander-
sen, Peder Nielsen og Ole Nielsen.  
 
Fogden Holmboe fremlagde i Retten 3de af Stædets Præst, Provsten 
Hr. Schielderup, udstædde Attester om disse 3de Delinqventers 
Kundskab og moralske Forhold, som bleve oplæste under Retten og 
Acten tilføres. Dernæst paastod paa Justitiens Vegne dette: Da 
disse 3de forbemeldte Tyve saavel ved egen Tilstaaelse som til-
strekkelig Vidnesbyrd ere overtydede om at have begaaet qvalifi-
ceret Tyverie, de da derfor alle 3de maatte af Dommeren blive 
tilkiendt at Kagstryges, brændmærkes og Arbejde i Jern sin Leve 
Tiid og sin Boes Lod forbrudt til Kongens Casse og saaledes ind-
gav Sagen til Dom.  
 
Lehnsmanden Andreas Kiergaard som beskikket Defensor for disse 
3de Malificantere fremkom for Retten og indleverede et Forsvars 
Skrift for disse, som blev oplæst og acten tilføres. Sagen blev 
derpaa optaget til Doms Afsiigelse. 
 
 
Fol. 8. Kiergaards Sag imod Iver Hallesen. 
 
Citanten mødte for Retten og declarerede at han havde tilgivet 
Sagvolderen Hans Forseelse. 
 
 
Fol. 9. Ole Sørensens Sag imod Hans Jensen, Sletnes. 
 
Paa Citantens Vegne mødte Hans Hustrue Ingebor Arnesdatter og 
forlangede Dom i Sagen tilligemed Erstatning for de paaførte Be-
kostninger, som beløber med Stevnings Omkostninger og Rettens Ge-
bhyr til 1 rd. 5 mrk., foruden det stemplede Papiir til actens 
Beskrivelse. Sagvolderen blev opaaraabt men mødte ikke. 
 

Eragtet: 
 
Sagen optages til Doms Afsiigelse paa Bensjorden, naar Ting-
Rejserne ere endte. 
 
 
Fol. 10. Klokkeren Jørgen Henrichsen, Aarnes, contra Gregus Ol-
sen, Rochsfiord. 
 
Citanten mødte for Retten og udbad at denne Sag maatte indsættes 
til førstkommende Sommerting, da Han haabede inden den Tiid at 
faae den Efterretning fra Kjøbmanden i Bergen som Ham endnu mang-
ler til Sagens Oplysning, hvilken Udsættelse Hannem bevilges. 
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Fol. 10. Justitz Sagen contra Jacob Pedersen, Findfiorden.  
 
Sagen blev afgiort i Mindelighed saa den ikke viidere paatales. 
 
 
Fol. 11. Christopher Olsen, Sandvigen, contra Peder Olsen, Schou-
gen. 
 
Sagsøgeren mødte for Retten og declarerede at Han ikke agter 
viidere at paatale denne Sag siden Sagvolderen er ved Døden af-
gaaen. 
 
 
Den 5te October blev Retten atter betient i Overværelse af de 
samme Laugrettesmænd.  
 
 
Læst en Bøxel Seddel til Morten Sørensen paa 2 Pd. Fiskes Land-
skyld i gaarden Hannæs, som Hans Thommesen for Ham haver opladt. 
Lev. til Tugthuuset 8 sk. 
 
Ditto en Contract oprettet mellem Ole Gregusen, Leiknæss, og Ole 
Olsen, dateret Lenvig d. 13 Aug. 1781, hvorved den første afstaa-
er gaarden Leiknes skyldende 1 vog 1 Pd. 12 mrk. til den sidste, 
ham forbinder sig at svare fornøden Foer til 3 Mælke-Kjør og 10 
Smaler, Brænde Veed til Fornødenhed, samt frievillig at oplade 
den halve Deel af Jorden til Ole Gregusens Datter Jacobine, naar 
hun bliver gift og i Stand til at bruge Jorden tilligemed den 
fornødne Jord følgende Huuse. End viidere haver Ole Gregusen be-
tinget sig 2de Tønders Udsæd aarlig. 
 
 
Paa Justitiens Vegne var af Fogden til dette Ting ved mundtlig 
Varsel bleven indstevnt Ole Jamte af Furøe til Doms Liidelse 
fordi Han imod Ordre har taget sin Søn af den Tieniste Han af 
Fogden var sat udi hos Jørgen Erichsen, Sortvig, saa og at er-
statte Sagens Omkostninger skadesløs. 
 
Lehnsmanden Andreas Kiergaard og Niels Larsen, Giiøen, bekræftede 
med Eed Stevningens Lovlige Forkyndelse for den indstevnte Ole 
Jamte, som ikke selv mødte, men ved sin Hustrue Kirsten Olufs-
datter lod svare i Sagen.  
 
Som Vidne i Sagen er bleven indstævnt Iver Kiær, Gottisjord, som 
mødte for Retten, soer med oprakte Fingre paa at Vidne sin Sand-
hed og tilkiendegav: At Sagvolderen Ole Jamte i Vidnets Huus hav-
ede nægtet at lade sin Søn efter Fogdens Ordre gaae i Tieniste 
til Sortvigen. 
 
Fogden begiærede den indstævnte Ole Jamte som ikke selv mødte, 
Laugdaget til næste Sommerting. 
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Eragtet: 
 
Den indstevnte, men udeblivende Sagvolder Ole Jamte af Furøe, 
bliver af Dommeren forelagt at møde med sit Tilsvar i Sagen til 
førstkommende Sommerting. Giv. besk. 
 
 
Fol. 7. Fogden Rynnings Sag contra den afsatte Skov-Foged Erich 
Hansen, Kierresnes. 
 
Sagvolderen blev paaraabt, men mødte ikke. 
 
Fogden Holmboe som paa Justitiens Vegne paatalede denne Sag frem-
lagde i Retten en af Provsten Hr. Schielderup indhændtet skrift-
lig forklaring dateret Tromsøe d. 28 Sept. 1782, som i Retten 
blev oplæst og Acten tilføres og dernæst paastod: Da det er til-
strækkelig beviist saa vel ved Vidnesbyrd som ved Erich Hansens 
Tilstaaelse at Han paa Tinget har øvet saa uanstændig og Lov-
striidig Giærning imod Sal. Over-Auditeur Rønning som da værende 
Foged og Øvrigheds Person, Han derfor maatte blive tilkiendt af 
Retten en corporlig Straf som i det mindste formodedes at blive 
Gabestokken. Og da Han for det øvrige Selv er fra veget sin Jord 
fandtes ufornøden at giøre nogen Paastand der om. Sagens Omkost-
ninger paastaaes Ham at blive tilkiendt til Udreedning med 1 rd. 
2 mrk. foruden det stemplede Papiir og Rettens Gebhyr og saaledes 
indgav Sagen til Doms fra Justitiens Siide. 
 

Eragtet: 
  
Sagen optages til Doms Afsiigelse paa Bensjorden efter at Ting 
Rejserne ere endte. 
 
 
Fol. 9. Ole Nielsen, Huusmand i Hæchingen, for uvittig Begiægn-
else imod Lehnsmanden. 
 
Den paagiældende blev paaraabt, men mødte ikke. 
 
Fogden Holmboe som paa Justitiens Vegne paatalede denne Sag, 
fremstillede for Retten Ingebricht Jonsberg for at aflegge sin 
Eedelige Forklaring i Sagen. Bemeldte Ingebricht Jonsberg blev 
der paa formanet at vidne Sandhed, soer med oprakte Fingre og 
forklarede Ord til andet det samme som Ole Gregusen, Lechnæs, 
forhen paa sidste Sommerting havde vidnet. Siden den paa sidste 
Sommerting udstædde Laugdag for Ole Nielsen ikke til rette Tiid 
var fremkommen, forlangede Fogden at Ham, nemlig Ole Nielsen, 
maatte forundes nye Lavdag til næste Sommerting for at svare i 
Sagen. 
 

Eragtet: 
 
Sagvolderen Ole Nielsen, Hæchingen, bliver af Dommeren forelagt 
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at møde med sit Tilsvar i Sagen til næste Sommerting. 
 
 
Udi Tyvs Sagen contra Delinqventerne Peder Nielsen, Ole Nielsen  
og Peder Andersen, Molsnæs, er i Dag inden Retten bleven afsagt              

følgende Dom: 
 
Delinqventerne Peder Nielsen, Ole Nielsen og Peder Andersen, 
Molsnæs, have efter Actens udviis, ej allene godvillig tilstaaet 
det af dennem ved Silde Fiskeriet udi Malanger forøvede grove 
Tyverie, da Inqvisitionen skeede i deres Huuse og Tyver-Kosterne 
blev fundne af dem som vare bleven bestiaalne, men end og siden 
her for Retten utrungen igientaget samme bekiendelse om bemeldte 
Tyverie, som er bleven vurderet og efter de bestiaalnes inden 
Retten eedeligen aflagde Forklaring beløber til den Summa 15 Rdr. 
1 mrk. 8 sk., hvilket saa vel Acten som det her hos hæftede 
Tingsvidne nærmere udviiser følgelig giort sig skyldige i den 
Straf, som Lovens 6 Bogs 17 Cap. 37 art. og Forordningen af 27. 
April 1771 bestemmer for stort Tyverie. 
 
Thi kiendes for Ret: at bemeldte Delinqventere Peder Nielsen, Ole 
Nielsen og Peder Andersen, Molsnæs, bør til en velfortient Straf 
for dette deres grove Tyverie stryges til Kagen og arbejde udi 
Jern i nærmeste-Fæstning deres Livs Tiid og desuden have deres 
Hoved Lod forbrudt til Kongen. 
 
Henseende Igielden, da har den beskadigede faaet den fram dem 
borttagne Sager igien, undtagen Zacharias Larsen, Ravnefiord, som 
for 1/2 Tønde Sild med Træet indberegnet mangler 3 mrk., som bør 
erstattes Ham af Delinqventernes Boe. Hvad Tvigielden, som be-
drager sig til 30 Rdr. 3 mrk., derimod angaaer, da beregnes denne 
Kongens Casse til Indtægt, eftersom Sagen af Fogden paa Justit-
iens Vegne er bleven forfulgt. Saaledes dømt og afsagt af Soren-
skriveren og Meddomsmændene. 
 
 

Følgende indfandt sig for Retten og forlangede Tilladelse at              
Hugge i Almindings Skoven, neml.: 

 
Edias Ediasen, Schogen, Veed til 2 Sexringer og 1 Ottring, 2 Tyl-
ter Tømmer. Niels Pedersen, Grundreis, 8 Tylter Tømmer. Christen 
Erichsen, Gottesjorden, Veed til 1 Sexring. Erich Endresen, Øy-
jord, Veed til 1 Ottring. Peder Larsen, Strømmen, 4 Tylter Tømm-
er. Gregus Jonsen, Øyfiorden, Veed til en 5 Børing. Hr. Mathias 
Bonsach Krog Veed til 1 Ottring og 1 Sexring, samt 6 Tylter Tømm-
er. Skipper Brochs 3 Tylter Tømmer. Enken Siri Olsdatter, Schars-
vog, 1 Sexrings Veed. Videre indfandt sig ikke i denne Begiven-
hed. 
 
 
Til Laugrettesmænd for tilkommende Aar blev udnævnt: Hemming 
Nielsen, Findsnæs, Jacob Pedersen, Findsnæs, Niels Pedersen,  
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Sandvigen, Erich Larsen, Øyjorden, Gregus Olsen, Rogsfiorden, Ole 
Hansen, Giiøen, Ole Pedersen, Hollændernæsset, Rasmus Friderich-
sen, Findfiorden. 
 
 
Da ingen havde noget viidere ved Tinget at forrette, efter derom 
skeede Udraab, blev Retten ophævet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kilde: Senjen og Tromsø Sorenskriveri Justitsprotokol No. 6, 
       1782-1785, side 46 b - 48 b. 
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Efter at Retten var sadt blev oplæst følgende: 
 
1. Sorenskriverens bestalling af 21. November 1781. 
2. Placat angaaende Præmie for indenlandsk Bygs Havres og Havre-  

meels Indførsel udi de Søndenfieldske Stifter i Norge af 21. 
Junii 1782. 

3. Her. Amtmand de Knagenhielms Pro Memoria af 14de Aug. 1782, 
angaaende Haandværkere udi enhver Fierding eller Bøygd med       
videre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kilde: Senjen og Tromsø Sorenskriveri Justitsprotokol No. 6, 
       1782-1785, side 35 a. 
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Anno 1783 d. 16. Junii blev holdet almindelig Sommer- og Leding-
bergs Ting paa Gaarden Vang for Giisunds Tinglav av Sorenskriver 
Ole Bornemann Heiberg i Overværelse af Kongelig Majts. Foged Jens 
Holmboe og efterskrevne Laugrettesmænd, nemlig: Friderich Jørgen-
sen, Findfiord, Jens Friderichsen, Gresmyhr, Gregus Olsen, Rochs-
fiord, Erich Larsen, Nordstrøm, Ole Pedersen, Hollændernes, And-
ers Olsen, Naveren, Jacob Pedersen, Findsnæs, og Jacob Andersen, 
Jernslæt. 
 
 
Efter at Retten var sat blev oplæst og kundgiort for Almuen de 
fol. 64 anførte Ordres. 
 
 
Læst et Proclama fra Sorenskriveren udi Helgelands Fogderie Hr. 
Justice Raad Brodtkoph dateret Tjøtøen d. 17 Dec. 1782, hvorved 
Lorentz Pedersens efterladte Børn med de fødde Værger indkaldes 
for at modtage den Arv som dennem er tilfalden efter deres Far-
fader og Farmoder som boede paa Gaarden Nødøen udi Alstahoug 
Præstegield. 
 
 
Læst en Obligation udstæd af Jacob Jacobsen Vinter dateret Nord 
Strømmen d. 10 Oct. 1782 til Skipper Sr. Jens Rasmusen Trane paa 
den Summa 390 rd. 4 mrk. 12 sk., for hvilket Penge Laan Debitor 
har pandsadt de Jorder og Jordeparter bestaaende i 27 Vogers 
Landskyld, som er bleven Debitor og Hans Hustrue Hedevig Elisa-
beth Tønder tillodnet paa Skiftet efter deres afdøde Forældre 
Peder Tønder og Hustrue Anna Tønder paa Vang. 
 
 
Fogden Holmboe anmældte inden Retten, at der udi Mæfiorbotten her 
i Tinglavet var bleven funden og bierget een Deel Vrag Gods be-
staaende i nogle gl. Segl, gl. Touger med blokker, 6 Voger 1 Pd. 
og 20 mrkr. Jern og nogle smaae Toug, hvilke biergede Sager Han 
begiærede at maatte ved offentlig Auction bortsælges til den 
Høystbydende imod at denne selv erlægger saavel Finde Lønnen som 
de medgaaende Omkostninger til disse Sager at frembringe her til 
Ting-Stædet. 
 
Bemeldte Vrag-Gods blev derpaa af Lensmanden Andreas Tønder Kier-
gaard, Jørgen Henrichsen, Aarnes, og Guldbrand Taraldsen, Grøn-
jord, taxerede til 13 Rdr. 2 mrk. og der efter opraabt, samt 
efter efter(!) Bud og Overbud tilslagen Trundhiems Borgeren Sr. 
Jon Nordmand for den Summa 21 Rdr. 1 mrk. 
 
 
Fol. 47. Klokkeren Jørgen Henrichsen, Aarnæs, contra Gregus Ol-
sen, Rochsfiord. Citanten mødte for Retten og declarerede at Han 
frafaldt Sagen. 
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Fol. 47. Justitz Sagen contra Ole Jamte af Furøe. Sagvolderen er 
siden Høste-Tinget ved Døden afgaaen, hvorfore Sagen ej viidere 
paatales. 
 
 
Fol. 47. Sagen contra Ole Nielsen, Huusmand i Hæchingen. Sagen 
blev declareret at være afgiort i Mindelighed. 
 
 

Følgende indfandt sig for Retten og forlangede Tilladelse at           
hugge i den Kongelige Almindings Skove, nemlig: 

 
Monsr. Simon Leth 6 Tylter Sage-Tømmer og Veed til en Kobrums 
Baad i Malangen. Sognepræsten til Lenvigen Hr. Mathies Bonsach 
Krogh, 20 Tylter Bygnings Tømmer og 2 Tylter Sag-Tømmer. Monsr. 
Elias Hof 6 Tylter Bygnings Tømmer. Friderich Jørgensen, Find-
fiord, 2 Tylter Sag Tømmer. Thomas Amundsen, Naveren, Veed til en 
Sexrings Baad. Samuel Rasmusen, Botten, Veed til en Sexrings 
Baad. Sogne-Præsten til Qvæfiorden Hr. Burchard, 7 Tylter Byg-
nings Tømmer. Jon Povelsen, Botten, 4 Tylter Bygnings Tømmer. 
Guldbrand Taraldsen, Grønjord, en Ottrings Veed og en Sexrings 
Veed. Niels Thommæsøn, Naveren, 2 Sexrings Veed. Erich Larsen, 
Strømmen, 6 Tylter Bygnings Tømmer. Ole Pedersen, Hollændernes, 2 
Tylter Bygnings Tømmer. Da ingen havde noget viidere ved dette 
Ting at bestille, efter derom skeede Udraab fra Retten, blev 
Tinget ophævet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kilde: Senjen og Tromsø Sorenskriveri Justitsprotokol No. 6,  
       1782-1785, side 79 b - 80 a. 
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Efter at Retten var bleven sadt blev oplæst og kundgiort for               
Almuen følgende Ordres og Befalinger: 

 
 

1. Forordning angaaende Overdaadigheds Indskrænkning for Dan-
mark, Norge og Hertugdømmene. Dateret Christiansborg Slot d.      
20. Jan. 1783. 

2. Forordning, anlangende hvorledes for Fremtiden skal forholdes      
med Troelovelser. Dateret Christiansborg Slot d. 19. Febr. 
1783. 

3. Placat anlangende at Bogtrykkerne skal ikkun levere 2 ex. paa      
Skriv Papier af de Skrifter som trykkes i Stæden for 3 til 
det Kongelige Biblioteqve. 

4. Placat at ingen af Berg Staden Kongsberg maa rejse ud af 
Landet uden Pas. Dateret Christiansborg Slot d. 12. Febr. 
1783. 

5. Placat anlangende Ejere af Bogtrykkerier, uden for..(?)... 
maa erklære deres udlovte Drenge for Svende. Dateret Christ-
iansborg Slot d. 3. Jan. 1783. 

 
Placat angaaende Opdagelse og Anmeldelse af de Midler og Effecter 
som maatte tilhøre Foged Adrian Kiøbke. Dateret Rente Kammeret d. 
31. Jan. 1783. 
 
Placat angaaende Arve Prindsens aarl. Gaver, som af det norske 
Videnskabers Sælskab udsættes for Bonde Standen i Norge pro Ao. 
1783.  
 
Instrux for Russe Handelen i Nordland. Dateret Told Kammeret d. 
27. Jul. 1782. 
 
Pro Memoria fra Amtet, hvorved communiceres Cancelliets Resolu-
tion, som forbyder Giestgiverne ved Kirke Stæderne i Nordlandene 
at falholde Brændeviin til nogen fra Løverdags Eftermiddag til 
Mandags Morgen under deres Bevillings Fortabelse. Dateret Boedøe-
gaard d. 26. April 1783. 
 
Amtets Pro Memoria af 13de Martii 1783, angaaende Delinqvent Om-
kostninger, som beløber for Senjens og Tromsøe Fogderie til 88 
mrk. tilligemed Fogdens Repartition af 28. April 1783. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kilde: Senjen og Tromsø Sorenskriveri Justitsprotokol No. 6,  
       1782-1785, side 64 a - 64 b. 
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Anno 1783 d. 3. October blev holdet almindelig Høste Ting paa 
Gaarden Vang for Giisunds Tinglavs Almue. Retten betiente Soren-
skriver Heiberg med efterskrevne Eedsoerne Laugrettes mænd, nem-
lig: 1, Hemming Nielsen, Findsnæs. 2, Jens Friderichsen, Græs-
myhr. 3, Rasmus Friderichsen, Findfiord. 4, Jacob Pedersen, 
Findsnæs. 5, Niels Pedersen, Sandvig. 6, Ole Olsen, Hemmingsjord. 
7, Størker Toressen, Findsnæs, og 8, Povel Guldbrandsen, Grund-
reis. Ved Retten var nærværende paa Hr. Foged Holmboes Vegne, 
Hans Fuldmægtig Monsr. Otte Dissingthun. 
 
 
Efter at Retten saaledes var bleven sadt blev oplæst for Almuen 
de fol. 87 ommældte Kongel. Ordres og Befalinger. 
 
 
Læst en Bøxel Seddel til Peder Larsen Fos paa 12 mrkr. Fiskes 
Landskyld udi Kongens Gaard Strømsnes, som Opsidderen selv har 
oprøddet. Givet til Tugth-Huuset 6 sk. 
 
 
Skipper Ole Nielsen Stadt havde til dette Ting ved mundtlig Var-
sel ladet indstævne Iver Hallesen, Teinskier, til at liide Dom 
fordi Han ikke haver opfyldet de Løfter, som Han for 4re Aar si-
den havde giort inden Retten, nemlig: for de hos 16 Rdr. som Han 
da skyldte Citanten enten at arbejde aarlig om Sommeren 4re Uger 
eller og at betale aarlig 4 Rdr. i Penge indtil Giælden blev af- 
betalt. Citanten begiærede Sagen i Retten.  
 
Den indstævnte mødte for Retten og vedtoeg at være lovlig varslet 
i denne Sag, samt tilkiendegav at Han ikke havde havt Leylighed 
til at efterkomme sit Løfte. 
 
Sagsøgeren declarerede at Han til Afdrag paa denne Gield havde 
erholdet af den Søgte 4 Ugers Arbejde for 1 Aar, men havde ikke 
denne Gang tilstæde Udtoget af Protocollen over den Foreening som 
for 4re Aar siden blev sluttet imellem dem, hvilket Udtog Han 
lovede at fremlægge i Retten til næste Ting og til den Ende 
begiærede Sagen udsat til Sommertinget. 
 

Eragtet: 
 
Den begiorte Anstand til Sommertinget bevilges. 
 
 
Hr. Krog til Lenvigen begiærede om Tilladelse at maatte hugge i 
Malangens Alminding, veed til en halv tredie Rømmings Baad. Isach 
Rasmusen, Roxfiord, begiærede 8 Tylter Tømmer. Hans Hansen, 
Strømmen, 10 Tylter Bygnings Tømmer. 
 
 
Til Laugrettesmænd for tilkommende Aar blev udnævnt følgende: 1, 
Michel Olsen, Øyjorden. 2, Anders Baronsen, Tømmervig. 3, Morten 
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Sørensen, Hannæs. 4, Ole Sørensen, Grundvog. 5, Jørgen Tostensen, 
Lysnæs. 6, Anders Tostensen, Mellem Lysnæs. 7, Rasmus Jansen, 
Baltestad, og 8, Rasmus Nielsen, Huusa. 
 
 
Da Ingen havde noget videre ved dette Ting at forrette blev Rett-
en ophævet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kilde: Senjen og Tromsø Sorenskriveri Justitsprotokol No. 6,  
       1782-1785, side 88 a. 
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Efter at Retten var sat blev oplæst følgende                       
Ordres og Befalinger: 

 
 
1. Rescript til Den Constituerede Stift befalings mand over      

Trundhiems Stift angaaende: At Delinqvent og Justitz-Sager i   
Norge skal gaae Ober Hof Retten forbi og indstævnes lige til      
Høyeste Ret med viidere. Dateret Christiansborg Slot d. 30.   
April 1783. 

2.  Placat anlangende, hvorledes Skifte-acter og andre af 
Rettens Betiente for Penge udstædende Breve i Rettergangs 
Sager skal      gives beskrevne. Dateret Christiansborg Slot 
d. 9. April 1783. 

3.  Placat angaaende Kongelig Consumptions Tegn, som gives visse      
Betiente ved Consumptions Væsenet i Norge. Dateret Christi-
ansborg Slot d. 19. Maji 1783. 

4. Placat angaaende visse Bestemmelser ved Tiende Væsenet i 
Norge. Dateret General Told Kammeret d. 27. Maji 1783. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kilde: Senjen og Tromsø Sorenskriveri Justitsprotokol No. 6,  
       1782-1785, side 87 b. 
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Ao. 1784 d. 16 Junii blev holdet almindelig Sommer Skatte og Sage 
Ting paa Gaarden Vang for Giisunds Tinglavs Almue af Sorenskriver 
Ole Bornemann Heiberg med efterskrevne 8 Eedsoerne Laugrettes-
mænd, neml. 1, Anders Tostensen, Mellem Lysnes. 2, Michel Olsen, 
Øyjord. 3, Jørgen Tostensen, Lysnes. 4, Peder Sivertsen, Huusa, i 
Stæden for Anders Baronsen, Tømmervig. 5, Michel Christensen, 
Bukskind, i stæden for Ole Sørensen, Grundvog. 6, Rasmus Jansen, 
Baltestad. 7, Morten Sørensen, Hannes, og 8, Rasmus Nielsen, Huu-
sa. Ved Retten var nærværende Kongel. Majts. Foged Jens Holmboe. 
 
 
Efter at Retten var bleven saaledes sadt blev oplæst og kundgiort 
for Almuen de fol. 92 og 99 anførte Kongel. Ordres og andre Be-
falinger. 
 
 
Læst en Bøxel Seddel til Peder Christensen paa 2 Pd. Fiskes Land-
skyld i Gaarden Scharsvog. Givet til Tugt Huuset 8 sk. 
 
Læst en Pante Obligation udstæd af Ole Ingebrigtsen, Kiæresnes, 
til Tollev Ediæsen, Tisnæs, for den Summa 25 rd. Hvorfore Credi-
tor har faaet Pant alle Dibitors Kreature med øvrige Boeskab, 
dateret Kiæresnæs d. 10 Maji 1784. 
 
Læst en Bøxel Seddel til Lars Andorsen paa 18 mrkr. Fiskes Land-
skyld i Grønjorden, som Lars Larsen har opsagt imod at holde paa 
Gaarden 1 Koe, 8 Smaler og at faae 1/2 td. Korn, til Tugt Huuset 
8 sk. 
 
Ditto til Hans Ingebrigt Christophersen paa 18 mrkr. Fiskes Land-
skyld udi Gaarden Olderen, som Faderen Christopher Olsen har op-
sagt. Givet til Tugt-Huuset 12 sk. 
 
Ditto til Hans Hansen paa 2 pund 12 mrk. Fiskes Landskyld udi 
Gaarden Strømmen som Hans Fader Hans Hansen for Hannem haver op-
sagt imod at nyde hos bemte. sin Søn en sømmelig og klækkelig 
Underholdning. 
 
 
Fol. 88. Skipper Ole Nielsens Sag contra Iver Hallesen, Tein-
schier. Citanten mødte til Sagens viidere Paatale.  
 
Den Søgte Iver Hallesen mødte ligeledes og forbandt sig til, i 
fald Sagen maatte blive Ham eftergivet, at arbejde i dette Aar 
til Afdrag paa Gielden i dette Aar 3 Uger og for den følgende 
Tiid 14 Dage aarlig indtil saavel Gielden, som de paa denne Sag 
anvendte Omkostninger, der beløber til 9 mrk. 4 sk., er bleven 
afklareret, hvor med Citanten declarerede sig fornøyet og blev 
saaledes Sagen i Mindelighed afgiort. 
 
 
Fogden Holmboe havde til dette Ting ved mundtlig Varsel ladet 
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indstævne Povel Guldbrandsen, Grundreis, til at anhøre Vidner og 
liide Dom fordi Han paa Hemmingsjorden skal have opbrækket en 
Boe, som var Enken Dorthe Sophia tilhørende. 
 
Til Vidner i Sagen havde Fogden ladet indstævne Ole Olsen, Hem-
mingsjord, med Hustrue Synneve Guldbrandsdatter og Lensmand 
Andreas Tønder Kiergaard. Saavel den Søgte, som de indstævnte 
Vidner bleve alle paaraabte, men ingen mødte undtagen Lensmand 
Kiergaard, som tilbød sig efter Fogdens Forlangende at møde til 
Høste Tinget uden Forelægelse. Lensmand Kiergaard og Michel Chri-
stensen, Bukskind, afhiemlede for Retten med Eed at de lovligen 
havde indstævnt saa vel Sagvolderen som de 2de Vidner, Ole Olsen, 
Hemmingsjord, og Hustrue Synneve Guldbrandsdatter; Hvorpaa Fogden 
begiærede at baade Den Søgte og Vidnerne maatte blive forelagt 
til Høste Tinget. 
 

Eragtet: 
 
Den Indstævnte, men ikke mødende Povel Guldbrandsen, Grundreis, 
forundes Laugdag til Høste Tinget til den Tiid og Stæd som ved 
Ting Brevet bliver bekiendtgiort; til samme Tiid bliver de 2de 
udeblevne Vidner, nemlig Ole Olsen, Hemmingsjord, og Hustrue 
Synneve Guldbrandsdatter, her ved af Dommeren forelagt under 
Lovens Faldsmaal at møde for Retten for at aflægge deres eedelige 
Forklaring i denne Sag. 
 
 
Sr. Jon Normand havde til dette Ting ved mundtlig Varsel ladet 
indstævne Ole Andersen, Furøe, for Giæld. Citanten begiærede Sag-
en i Rette. 
 
Den Indstævnte blev paaraabt, men mødte ikke. Lensmand Andreas 
Kiergaard og Michel Christensen, Bukskind, afhiemlede med Eed at 
denne Stævning var bleven lovligen forkyndt for den søgte, som 
Citanten anmodede maatte blive Laugdaget til næste Ting. 
 

Eragtet: 
 
Den Indstævnte, men ikke mødende Sagvolder Ole Andersen, Furøe, 
bliver herved af Dommeren forlagt at møde med sit Tilsvar i denne 
Giælds Sag til næste Ting til den Tiid og Stæd som ved Ting Brev-
et nærmere blive bekiendtgiort, hvilken Forelæggelse Citanten 
haver paa lovlig Maade at lade forkynde. 
 
 

Udi den Kongel. Alminding i Malangen begiærede følgende om                
Tilladelse at hugge, nemlig: 

 
Sr. Christian Kildal 2 Ottrings Veed. Sognepræsten for Lendvigen 
Hr. Krog 1 halv femte Rømmings Veed, 1 Kaabrums og 2 Sexrings 
Veed, samt til Kirkens og Præstegaardens Istandsættelse 22 Tylter 
Bygnings Tømmer og 4 Tylter Saug-Tømmer. Sognepræsten for Mæfior-
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den Hr. Friderichsen, 8 Tylter Tømmer til Mæfiords Kirke. Gregus 
Olsen, Roxfiord, 6 Tylter Bygnings Tømmer. Lars Andersen, Grøn-
jorden, 5 Tylter Bygnings Tømmer. Enken paa Baltestad Elen Ped-
ersdatter, en Ottrings Veed. Klokkeren Jørgen Henrichsen 10 Tylt-
er Bygnings Tømmer. Jon Povelsen, Stønnesbotten, en Sexrings 
Veed. Sr. Simon Leth 6 Tylter Bygnings Tømmer. Lensmand Kiergaard 
6 Tylter Bygnings Tømmer. 
 
 
Hans Hansen, Strømmen, som den yngste Bøxelmand, blev inden Ret-
ten udnævnt til Bøygde Vægter for dette Aar. 
 
 
Da Ingen havde noget viidere ved Retten at bestille, blev Tinget 
ophævet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kilde: Senjen og Tromsø Sorenskriveri Justitsprotokol No. 6,  

      1782-1785, side 110 b - 111 b. 
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Efter at Retten var sat blev oplæst og bekiendtgiort 
for Almuen følgende: 

 
 
1. Forordning angaaende Ophævelse af Siette-Penge Afgiften af 

Arve Capitaler, som udføres fra Dannemark og Norge til Sver-
rig. Dateret Fredensborg Slot d. 18. Sept. 1783. 

2. Placat angaaende Forbud paa at skyde eller fange Elsdyr i     
Norge udi 4 Aar. Dateret Christiansborg Slot d. 12. Jan.  
1784. 

3. Placat, anlangende at ingen Execution efter de Domme, som i 
Følge Forordningen af 17de Febr. 1774 afsiges, maa skee før-
end den udi samme til Høyeste Rets Stevnings Forkyndelse be-
stemte Tiid er udløben. Dateret Christiansborg Slot d. 26. 
Nov. 1783. 

4. Skrivelse fra Amtet af 23. Febr. 1784 til Foged Holmboe om at 
advare alle og Eenhver at endtholde sig fra al ulovlig Sniig-    
handel med de Findmarkske Field Finner, hvis de ikke vil 
underkaste sig Confiscation og Bøder efter Forordningen af 
20. Aug. 1778. 

 
Ditto fra Amtet til Her. Foged Holmboe af 23. Febr. 1789, Angaa-
ende at tilholde Jægte Skipperne udi Districtet at de ej medtager 
og hidbringer fra Kjøbstæderne eller under vejs ubepassede Per-
soner m.v. 
 
Ditto fra Amtet til Her. Foged Holmboe, dateret Bodøe d. 30. Dec. 
1783, indeholdende en Repartition paa heele Amtet for forskudte 
Delinqvent Omkostninger, som beløber til 297 rdl. 22 sk., til-
ligemed Foged Holmboes Repartition paa Senjens og Tromsø Fogde-
rie, som af Amtet under 12te sidte Martii er bleven approberet 
for de 57 rdl. som det tilkommer Senjens og Tromsøe Fogderie at 
udreede. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kilde: Senjen og Tromsø Sorenskriveri Justitsprotokol No. 6, 
       1782-1785, side 92 b. 
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Efter at Retten saaledes var bleven sadt blev for Almuen oplæst 
de paa Hamnæs Tingstæd Fol. 92 anførte Ordres. Viidere blev op-
læst Anordning om ædle Metallers Friegivelse uden for Sølv Verk-
ets District med tilføyet Ertz Taxt Dateret Christiansborg d. 29. 
Dec. 1783. 
 
Placat, hvorved bekiendtgiøres at ingen Søefarende kan vente med 
Vished herefter at finde Søemærkerne ved Dragøe, Castrups Knær 
etc. længere end til Mortens Dag d. 11. Nov. Dateret Christians-
borg d. 11. Februarii 1784. 
 
Forordning anlangende, at Brændeveed, som føris til Kjøbstæderne 
i Norge og falholdes skal være af en Alens Længde. Dateret Chri-
stiansborg d. 10. Martii 1784. 
 
Placat angaaende hvad Dragt alle og Eenhver, som ikke ere af 
Bondestanden maa give deres Døttre den Dag de staae til Confirma-
tion. Dateret Det Danske Cancellie d. 27. Febr. 1784. 
 
Placat, som forbyder Beslag at giøres i de Kongelige Betienteres 
Gage, saa velsom i Consumtions og Told Betienternes tillagde pro-
center. Dateret Christiansborg d. 7. Jan. 1784. 
 
Interims Placat angaaende Straffen for dem som stiæle Kobber ved 
Kobber Værkerne i Norge m.v. Dateret Christiansborg d. 5. Jan. 
1784. 
 
Placat angaaende Arve Prinds Friderichs aarlige Gave for Bonde 
Standen i Norge som af det Kongel. Norske Videnskabers Sælskab 
udsættes for Bonde Standen i Norge. Dateret Trondhiem d. 12. Jan. 
1784. 
 
Skrivelse til Foged Holmboe fra Amtet af 22. April 1784, Angaa-
ende Bøxel Breve tilligemed den imellem Aftræderen og Fæsteren 
oprettede Contract skal foreviises Amtmanden til Approbation 
efter Rente Kammerets Ordre af 24. Jan. d.a. 
 
Ditto fra Amtet hvor ved communiceres et Kongeligt Rescript af 
23. Jan. 1784, som befaler at ingen Foged maa her efter enten i 
Mindelighed eller ved Stevning indkræve Lejermaals Bøder hos 
noget ungt Mandskab forinden Han først haver tilstillet vedkomm-
ende Amtmand Fortegnelse paa Forbryderne og erhvervet Hans Paa-
tegning om de ere militaire eller ikke og ligesaa at ingen Dommer 
maa uden saadan Attests fremleggelse optage saadan Sag til Doms, 
med videre. 
 
Ditto af 8. Maji 1784, hvorved communiceres at de Ansøgninger som 
angaaer Gratialer og Benaadninger henseende den paabudne Rang og 
procento Skatters Eftergivelse skal herefter henføre til Finantz  
Collegium. 
 
Ditto af 17. April 1784, hvorved communiceres et Kongel. Rescript 
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af 4. Febr. d.a., som eftergiver ..(?).. Forbryderne de idømte  
Bøder og Penge Summer og tillige befaler at dem mod dem anlagde 
action skal aldeeles ophøre. 
 
Ditto af 17. April 1784, hvorved communiceres et Kongel. Rescript 
af 4. Febr. d.a., som befaler at de for hen priviligerede Sæde 
Gaarde i Norge, som i Følge Skatte Forordningen betale alle Skat-
ter og rettigheder skal liige med andre Bønder Gaarder tage Deel 
i de publiques Byrder saasom frie Skyds, Vagthold og sidde Laug 
Ret m.v. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kilde: Senjen og Tromsø Sorenskriveri Justitsprotokol No. 6, 
       1782-1795, side 99 b - 100 a. 
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Anno 1785 den 24 Maii blev holdet almindelig Sommer Skatte og 
Sage Ting paa Gaarden Wang for Giisunds Tinglavs Almue af Soren-
skriver Ole Bornemann Heiberg Med efterskrevne Eedsvorne Laug-
rettesmænd: Peder Larsen, Strømmen, Lars Christian, Botten, Hans 
Hansen, Strømmen, Peder Christensen, Scharsvog, Hans Thomasen, 
Fiordbotten, Samuel Rasmusen, Botten, Jon Poulsen, Botten, Peter 
Henrichsen, Gaveln. Ved Retten var nærværende Kongel. Majts. Fog-
ed Hr. Jens Holmboe.  
 
 
Efterat Retten saaledes var sadt, blev for Almuen oplæst og kund-
giort de folio 128 anførte Ordres og Befalinger. 
 
 
Fogden Holmboe lod inden Retten opbyde til bortbyxling og bruug, 
det udi Torskens Tinglav beliggende og Hans Majts. tilhørende Øde 
Gods, neml. udi Gaarden Ørigen, 2 Voger, Gaarden Indre Holmen 
skyldende 1 1/2 Vog og Gaarden Yttre Holmen skyldende 1 Vog. 
 
 
Den 25 Maii blev Retten atter betient af de samme Personer som i 
gaar. 
 
 
Læst en bevilling for Gregus Jonsen paa et Giestgiverie samt 
Bondehandel ved Gaarden Øyfiord i Lendvigs Sogn, dateret Christi-
ansborg Slot d. 26 Martii 1784. 
 
 
Læst en Pante Obligation udstædt af Jacob Winter, Nordstrømmen, 
til Gregus Jonsen, Øyfiorden, for laante Penge 399 rd., for hvil-
ken Summa Debitor har Pantsadt til denne sin Creditor sit udi 
Senjens og Tromsøe Fogderie eiende Jordegods skyldende i alt 27 
Vogers Landskyld. Dateret Nordstrømmen d. 15 Octobr. 1783. 
 
 
Folio 122. Fogden Holmboes Sag Contra Poul Guldbrandsen, Grund-
reis. Fogden Holmboe declarerede for Retten, at han frafaldt 
denne Sag af Mangel paa beviis. 
 
 
Folio 122. Hr. Krogs Sag paa Sr. Christian Kildals Vegne, Contra 
Hans Jensen, Wang, for Lejermaal. Sagen blev declareret at være 
afgiort i Mindelighed. 
 
 
Folio 122. Christen Olsen, Wangs, Sag Contra Jens Borch, Buch-
schind. Sagen blev paaraabt, men Citanten mødte ikke. 
 
 
Fogden Holmboe havde til dette Ting til et lovskikket Tings vid-
nes Erhvervelse, ladet ved mundtlig Varsel indstevne Christen 
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Olsen nu værende paa Lechnes, til at anhøre Vidner angaaende en 
Sølv Portage Øse af det afg. Hans Johannesen tilhørende Tøy, som 
den afdøde bragte med sig fra Bergen, da han paa Skipper Broks 
Jægt faldt overbord og druknede. Fogden begierede denne Tingsvid-
ne Sag i Rette. 
 
Den paagieldende Christen Olsen blev paaraabt, men mødte ikke. At 
Stevningen var bleven lovligen forkyndt i det Huus hvor Christen 
Olsen for nærværende Tiid opholder sig, neml. hos Ole Gregusen, 
Lechnes, afhiemlede med Eed for Retten de 2de Stevne Vidner Lens-
mand Andreas Tønder Kiergaard og Peder Nielsen, Troldvigen. Fog-
den Holmboe tilkiendegav end videre, at han til denne Sags Oplys-
ning havde under Lovens Falsmaal indstevnet følgende Vidner hc. 
Rasmus Faber, Edøen, Mads Rasmusen, Edøen, Rasmus Rasmusen, Tus-
øen, og Jens Borch, Buchskind. Af disse Vidner mødte for Retten 
Rasmus Faber, Edøen, Mads Rasmusen, ibdm., og Jens Borch, Buch-
skind, men Rasmus Rasmusen, Tusøen, var ikke tilstæde, men af-
reist til Finmarchen. 
 
De 3de mødende Vidner blev af Retten formanet at vidne deres 
Sandhed og soer med Opragte Fingere paa Sandheds Udsigende, hvor-
paa Fogden lod Protocollen tilføre følgende Qvæstioner som han 
begierede Vidnerne forelagt:  
 
1. Om de ei var viidende om, at afdøde Hans Johannesen førte med    

sig fra Bergen 1783 sidste Stevne, en Sølv Portage Øse, nogle     
Cattuner, noget Perle Sand og andet meere som han havde i 
sine Kister? 

2. Om de ei veed at disse Ting siden efter enten er bleven solgt     
af Christen Olsen eller har seet det i hans Værge? 

3. Om de er viidende om, at Hans Johannesen har haft fleere Ting    
med sig fra Bergen samme Stevne, som ei her Speciel kand an-
føres, men som Vidnerne maaske kand have bedre Oplysning om,     
end de her under Qvæstioner kand anføres til besvarelse? 

 
Vidnet Jens Borch, Buchskind, svarede til 1te Qvæstion: at han 
saae i Bergen førend de reiste derfra, at den afdøde Hans Johann-
esen nedlagde i Christen Olsen, Lechnesses Kiste, en Deel af hans 
Klæder, hc. 1 boxe af blaat Skiæg, 1 rød nye overlastes brøstdug, 
en blaae nye Klædes Vest og en blaae Klædes Kioel nyelig vendt. 
Hvad angaar den anspurte Sølv Øse, da forklarede Vidnet, at han 
saae denne hos Christen Olsen, Lechnes, da han var kommen tilbage 
igien fra Bergen med Jægten til Dyrøen og vidste meget vel, at 
denne Øse, hvorpaa fandtes Kiøbmand Jesper Bechs Navn med Bog-
staver saavidt hand mindes J.B., tilhørte bemte. Kiøbmand paa 
Loppen, til hvilken bemte. Øse var bleven sendt fra Kiøbmandens 
Fader Christian Bech, med den afdøde Hans Johannesen. Samme Tiid 
saae han hos Christen Olsen i hans Kiste nedlagt en Paqve, hvoraf 
den yderste Deel bestod af Sirtz-Cattun som Christen Olsen sagde 
skulle tilhøre Kiøbmand Christian Wissendahl i Finmarken. Hen-
seende Perle Sanden kunde han ingen Forklaring give, derimod gav 
han af sig selv tilkiende, at han hos Christen Olsen saae 3de 
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store Socat Kager. 
 
End videre forklarede Vidnet, at han havde seet hos Christen Ol-
sen følgende Sager som han vidste havde tilhørt den afdøde Hans 
Johansen, hc. 1 Hatt som kostet 1 rd., 1 tønde Meel, 1 Anker 
brendeviin og 1 Russepeltz som den afdøde selv havde sagt, skulle 
have kostet ham i Finmarken, neml. Russe Peltzen 3 1/2 Rdr. Meel-
tønden tilligemed brendevinet saae ikke alleneste Vidnet at Hans 
Johannesen fik hos sin Kiøbmand Jørgen Grip, men var selv med den 
afdøde da han førte disse 2de Ting ombord. Meeltønden sagde Vid-
net at Christen Olsen havde overladt til ham avvigte aars Høst 
for Kaast og Tilhold i Vidnets Huus. Viidere veed han ikke at 
Christen Olsen har afhændet. 
 
Nogen Particulair besvaring paa de 2de andre Qvæstioner holdt 
Fogden ufornøden at affordre af dette Vidne, siden disse under 
den 1te Qvæstions besvarelse var bleven oplyste. Hvorpaa dette 
Vidne fra Retten blev demitteret. 
 
Det andet mødende Vidne hc. Rasmus Faber, Edøen, kunde ingen Op-
lysning give om den 1te Qvæstion. Til 2den Qvæstion svarede Vid-
net: Da Christen Olsen efter sin Hiemkomst fra Bergen var hos ham 
paa Edøen, saae han at han havde med sig en Sølv Øse som Vidnet 
spurte ham hvad den skulle koste i Bergen, hvortil Christen Olsen 
svarede en 9 á 10 rd. Sammetiid saae han at Christen Olsen havde 
med sig i en Paqve Kniplinger, baand, Hæste Ringe, Naalbreve og 
Syle, samt Guldbaand og Cattun, af hvilket sidste Slags hans Kone 
kiøbte noget, men hvormeget vidste han ikke. Derimod fik Vidnets 
Kone af Christen Olsen en Russe Peltz som Vidnet vidste, forhen 
havde tilhørt den afdøde Hans Johannesen. Viidere vidste ikke 
Vidnet at svare til enten denne eller 3die Qvæstion, uden allene 
dette, at han saae hos Christen Olsen 3de Peber Kager af hvilke 
der var taget noget af den ene. Dette Vidne blev derpaa fra Rett-
en demitteret. 
 
Det 3 Vidne Mads Rasmusen, Edøens Forklaring paa alle 3de Spørgs-
maale, var overenstemmende med det andet Vidnes, uden alleneste 
at Russe-Peltzen vidste han ikke havde forhen tilhørt den afdøde 
Hans Johannesen, uden efter Christen Olsen eget Sigende, og at 
der paa den omspurte Sølv Øse stod de 2de Bogstaver J.B. Dette 
Vidne havde ikke Fogden noget videre at tilspørge, hvorpaa samme 
fra Retten blev afskeediget. 
 
Derefter fremstillede Fogden for Retten 2de godvillig mødende 
Vidner hc. Monsr. Simon Leth, Gibustad, og Ingebrigt Jønsberg, 
Mille, som han begierede forelagt til besvarelse for bemte. Qvæ-
stioner. 
 
Disse 2de godvillig mødende Vidner blev derpaa af Retten tagne i 
Eed og giorde følgende Forklaring hc. Sr. Simon Leth, Gibustad: 
at Christen Olsen har været i hans Huus og der falbuden ham Guld 
og Sølv Kniplinger tilligemed endeel Messing-Tobaks Daaser. Hvor-
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af Vidnet tilforhandlede sig 4 stk. Tobaks Daaserne, udlod Chri-
sten Olsen sig for Vidnet, at han havde kiøbt udi i Bergen i 
Fælleskab med den afdøde Hans Johannesen for at sælge udi Fin-
marken. Desuden kiøbte Vidnet af Christen Olsen noget Perle Sand 
for 1 mrk. 8 sk. Denne Handel med det videre, gik for sig Høsten 
efterat Christen Olsen var hiemkommen fra Bergen 1783. Dette Vid-
ne blev fra Retten demitteret. 
 
Det andet godvillig mødende Vidne, Ingebrigt Jønsberg, Mielle, 
besvarede de ham forelagde 3de Qv. under at saaledes: At Sølv 
Øsen havde han ikke seet, men da han var i Edøen om Vinteren 
eller Vaaren 1784, saa han hos Rasmus Faber, Edøens Kone, Sølv og 
Guldbaand, Kniplinger og Cattun, som hun, hc. Rasmus Fabers Kone 
Berret Madsdtr. Drejer, sagde at hun havde imodtaget til Forhand-
ling af Christen Olsen, Lechnes. Af Cattunet sagde Vidnet, at 
hans Kone havde syet en Trøye og et Skiørt til Rasmus Fabers Dat-
ter Sina Birgitta. En blaae Klædes Kioel vidste han at Christen 
Olsen havde solgt til Mads Rasmusen, Edøen, og et pr. sorte fløy-
els buxer til Rasmus Rasmusen, Tusøen. Desuden har han seet en 
Russe Peltz hos Rasmus Fabers Kone. Videre vidste dette Vidne 
ikke at forklare. 
 
Det forhen afhørte Vidne Mads Rasmusen, Edøen, var tilstæde for 
Retten, og tilstod at han havde kiøbt af Christen Olsen en blaae 
Kioel og ligesaa at han vidste, at hans broder Rasmus Rasmusen, 
Tusøen, havde kiøbt af bemte. Christen Olsen et pr. sorte veve-
luns Boxer. At den ommelte blaae Kioel skulle forhen have tilhørt 
Hans Johannesen, declarerede Mads Rasmusen at han vel har hørt af 
andre, men vidste det ikke selv. 
 
Fogden Holmboe begierede at dette maatte blive ham udi Tingsvidne 
som meddeeles, som blev ham af Retten tilstaaet. Givet beskreven. 
 
 
Sr. Christen Kildal, Sørsand, havde paa Kiøbmand Sr. Christian 
Amelns Vegne i Bergen, ved mundtlig Varsel ladet indstevne Fride-
rich Siursen, Trolvig, til at erstatte Sr. Ameln det Udlæg som 
den søgte haver modtaget efter afg. Jon Ediæsen, Kløven, med 30 
rd. 3 mrk. 9 sk., samt de paa denne Sag anvendende Omkostninger 
skadesløs. Sogne Præsten for Lendvigen Hr. Mathias Bonsach Krogh, 
begierede Sagen i Rette. 
 
Den søgte Friderich Siursen, Trolvig, mødte selv Personlig for 
Retten og vedtog at være bleven lovlig varslet i denne Sag, og 
leverede i Retten et Indlæg som skulle Oplyse Sammenhængen i 
denne Sag. Bemte Indlæg uden Dato blev læst til Indlemmelse i 
Acten.  
 
Den udi forestaaende Indlæg af Sagvolderen forlangte Udsettelse i 
Sagen, havde Hr. Krog paa Citantens Vegne intet at indvende imod, 
allerhelst Sagsøgeren ikke denne gang havde tilstæde de Beviiser 
som kand gotgiøre Kravets Rigtighed. 
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Eragtet: 
 
Den forlangte Udsettelse i Sagen bevilges til Høste Tinget. 
 
 
Sr. Christian Kildal, Sørsand, havde til dette Ting paa Kiøbmand 
Sr. Christen Amelns Vegne i Bergen, ladet ved mundtlig Varsel 
indstevne Otto Olsen, Løchvigen, for giæld til hans Handels Stue 
stor 16 rd. 1 mrk. 12 sk. efter Regning af 1772, og derhos at 
erstatte ham de paa denne Sag anvendende Bekostninger. 
 
Da Sagen blev begieret i Rette ved Hr. Krog i Lendvigen, mødte 
den Søgte og tilbød sig i Mindelighed at ville afgiøre denne Gi-
æld med Kiøbmanden, til hvilken Ende han strax leverede i Rett-en 
til Afdrag paa Giælden 7 rd. og lovede at betale de resterende 9 
rd. 1 mrk. 12 sk. i de 3de nestpaafølgende Aaringer saaledes at 
han hvert Aar ville erlegge 3 rd. og det sidste Aar 3 rd. 1 mrk. 
12 sk. 
 
Med dette Tilbud declarerede Hr. Krog, som paa Sagsøgerens Vegne 
modtog de i Retten leverede 7 rd., sig fornøyet og blev saaledes 
denne Sag i Mindelighed afgiort. 
 
 
Sr. Christian Kildal, Sørsand, som Forpagter af Leiermaals Bøder-
ne udi Senjen, havde til dette Ting ved Mundtlig Varsel ladet 
indstevne Karen Marie Nielsdtr., Teinskier, til at lide Dom for 
begangne Lejermaal med Drengen Peder Davidsen, Teinskier, som er 
inroulleret i Kongens Tieneste og tillige at betale de paa Sagen 
Anvendende Omkostninger. Paa Sagsøgerens Vegne begierede Hr. Krog 
i Lendvigen Sagen i Rette. 
 
Den søgte blev paaraabt, men mødte ikke. Til at afhiemle denne 
Stevnings lovlige Forkyndelse for den paagieldende, fremstod for 
Retten Lensmand Andreas Tønder Kiergaard og Peder Nielsen, Trold-
vigen, som begge med Eed bekræftede at have mundtlig indkaldet 
den Søgte til at svare i denne Sag, hvorpaa Hr. Krog begierede 
paa Sagsøgerens Vegne Rettens Laugdag for den indstevnte til 
Høste Tinget. 
 

Eragtet: 
 
Den indstevnte, men ikke mødende Karen Maria Nielsdtr., Tein-
skier, bliver herved af Dommeren forelagt at møde med sit Tilsvar 
i denne Lejermaals Sag til Høste Tinget til den Tiid og Stæd som 
nærmere ved Ting brevet bliver bekiendtgiort. Hvilken Forelægg-
else Citanten haver paa lovlig Maade at lade forkynde. 
 
 
Sr. Christian Kildal, Sørsand, som Forpagter af Lejermaals Bøder-
ne udi Senjen, havde til dette Ting ved mundtlig Varsel ladet 
indstevne Pigen Ane Chatrine Nielsdtr., Teinskier, til at lide 
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Dom for 2de Gange begaaet Lejermaal med Drengen Hans Jensen, 
Wang. Hr. Krog i Lendvigen begierede paa Citantens Vegne Sagen i 
Rette. 
 
Den søgte mødte Selv Personlig for Retten og tilstod at hun i 
Aaret 1782 blev første Gang besvangret af Drængen Hans Jensen, 
Wang, paa Gaarden Sletnes og fødde til Verden et dødfød Piigebarn 
hiemme hos sine Forældre som boer paa Gaarden Teinskier. Det and-
et barn som hun har født til Verden og hvortil bemte. Hans Jen-
sen, Wang, er Barnefaderen, er et Drengebarn som hun ligeledes 
tilstod at have fød til Verden afvigte Aars Sommer hiemme hos 
sine Forældre. 
 
Hr. Krog giorde derpaa paa Citantens Vegne følgende paastand og 
Irettesettelse, hc. at Lejermaals Begiengersken Ane Chatrine 
Nielsdtr., Teinskier, maatte for ethvert af disse 2de begangne 
Lejermaale tilfindes at betale de i Loven dicterede bøder, for-
uden de paa Sagen anvendte omkostninger med 1 rd. 2 mrk. 12 sk. 
og saaledes indlod Sagen til Doms. 
 

Eragtet: 
 
Sagen Optages til Doms Afsigelse paa min Hiemstæd Lilleskov Man-
dagen d. 3 Julii førstkommende, som tiener Parterne til Efterret-
ning. 
 
 
Sr. Christian Kildal, Sørsand, som Forpagter af Lejermaals Bøder-
ne i Seniens Fogderie, havde til dette Ting ved Mundtlig Varsel 
ladet indstevne Pigen Dorthe Olsdtr., Troldvig, for begangne 
Lejermaal. Hr. Krog i Lendvigen begierede Sagen i Rette. 
 
Den søgte blev paaraabt, men mødte ikke, hvorpaa Sagsøgeren be-
gierede hende Laugdaget til næste Ting. De 2de Stevne Vidner, 
Lensmand Andreas Tønder Kiergaard og Peder Nielsen, Troldvigen, 
afhiemlede med Eed for Retten, at denne Stevning var bleven lov-
ligen forkyndt for den søgte. 
 

Eragtet: 
 
Den indstevnte, men ikke mødende Dorte Olsdtr., Troldvig, bliver 
af Dommeren forelagt at møde med sit Tilsvar i denne Sag til 
Høste Tinget til den Tiid og Stæd som ved Tingbrevet bekiendt-
giøres, hvilken Forelæggelse Citanten haver at lade forkynde. 
 
 
Sogne Præsten for Lendvigen, Hr. Mathias Bonsach Krog, paa sin 
Farbroders, afg. Hans Hagerup Krogs, Vegne som Enkens Laugværge, 
ladet ved mundtlig Varsel til dette Ting indstevne Leylændingen 
paa Gaarden Sultenvig i Malangen, som er Sands Kirke og Præst 
benificeret, Tron Larsen, for resterende 7 Aars Landskyld og 
Jorddrotlige Rettigheder, tilsammen 5 rd. 2 mrk. 6 sk. Citanten 
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begierede Sagen i Rette. 
 
Den søgte blev paaraabt, men mødte ikke. Til at afhiemle denne 
Stevnings lovlige Forkyndelse for den paagiældende, fremstod for 
Retten de 2de Stevne Vidner Lensmand Andreas Tønder Kiergaard og 
Peder Nielsen, Troldvigen, og soer med opragte Fingre paa at Sag-
volderen var bleven lovligen indstevnt, hvorpaa Sagsøgeren frem-
lagde i Retten en Regning over Søgsmaalet som blev læst til Ind-
lemmelse i Acten. Citanten begierede derpaa at den søgte maatte 
blive forelagt at møde til næste Ting. 
 

Eragtet: 
 
Den indstevnte, men ikke mødende Tron Larsen, Sultenvig, forundes 
Laugdag til Høste Tinget, for da at møde med sit Tilsvar i denne 
Sag til den Tiid og Stæd som nærmere ved Tingbrevet bliver be-
kiendtgiort, hvilken Forelæggelse Citanten behager paa lovlig 
Maade at lade bekiendtgiøre. 
 
 
Sogne Præsten for Lendvigen Hr. Mathias Bonsach Krog, som Laug-
værge for Enken efter hans Farbroder, afg. Hr. Hans Hagerup Krog, 
havde til dette Ting ved mundtlig Varsel ladet indstevne Leylænd-
ingen Erich Sivertsen, boende paa Gaarden Molsnes i Malangen, som 
er Sands Kirke og Præst benificeret, for 8 Aars Resterende Land-
skyld og Jorddrotlige Rettigheder, tilsammen 6 rd. 1 mrk. Citant-
en begierede Sagen i Rette. 
 
Den søgte mødte selv personlig for Retten, og tilkiendegav at han 
formeente, at der paa denne Fordring var af ham bleven betalt til 
Provsten Hr. Schielderup i Tromsen tre Aars Landskyld og Rettig-
hed, men havde intet beviis derom at fremlegge denne Gang for 
Retten, men lovede til næste Ting at forskaffe samme. I hvilken 
Anledning han begierede at Sagen til den Tiid maatte udsettes. 
 
Citanten havde for sin Deel intet at indvende imod denne for-
lengte Udsettelse, og fremlagde i Retten en Regning over Gielden, 
som blev læst til Indlemmelse i Acten. 
 

Eragtet: 
 
Den forlangte Udsettelse bevilges Sagvolderen til næste Høste 
Ting, paa det hand midlertiid kand have leilighed til at erhverve 
sig det paaskydende Beviis fra Provsten Hr. Schielderup. 
 
 
Sr. Simon Leth, Gibustad, havde til dette Ting ved mundtlig Var-
sel ladet indstevne Iver Hallesen, Teinskier, for Giæld stor 2 
rd. 4 mrk. Citanten begierede Sagen i Rette.  
 
Den søgte blev paaraabt, men mødte ikke. De 2de Stevne-Vidner, 
Lensmand Andreas Tønder Kiergaard og Peder Nielsen, Troldvigen, 
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afhiemlede med Eed for Retten, at denne Stevning var bleven lov-
ligen forkyndt for Sagvolderen, hvorpaa Sagsøgeren fremlagde i 
Retten en Regning over Gielden som blev læst til Indlemmelse i 
Acten, og begierede at den søgte maatte blive Laugdaget til næste 
Ting. 
 

Eragtet: 
 
Den indstevnte, men ikke mødende Sagvolder Iver Hallesen, Tein-
skier, bliver herved af Dommeren forelagt at møde med sit svar i 
denne Sag til Høste Tinget, til den Tiid og Stæd som nærmere ved 
Tingbrevet bliver bekiendtgiort. 
 
 
Tronhiems borger Sr. Jon Normann, Løchvigen, havde til dette Ting 
ved mundtlig Varsel ladet indstevne Ole Olsen, Stor Løchelle, til 
at lide Dom for Resterende Giæld 25 rd. 4 mrk. 10 sk., og desuden 
at erstatte ham de paa denne Sag anvendende Omkostninger. Citant-
en begierede Sagen i Rette.  
 
Den søgte blev paaraabt, men mødte ikke. De 2de Stevne Vidner 
Andreas Tønder Kiergaard og Peder Nielsen, Troldvigen, afhiemlede 
med Eed for Retten, at denne Stevning var bleven lovligen for-
kyndt for den søgte. Sagsøgeren fremlagde derpaa i Retten en Reg-
ning paa Søgsmaalet, som blev læst til Indlemmelse i Acten og be-
gierede at den ind-stevnte maatte blive forelagt til næste Ting. 
 

Eragtet: 
 
Da den indstevnte Ole Olsen, Storløchelle, ikke denne Gang møder 
med noget Tilsvar i Sagen, saa forundes ham Laugdag til Høste 
Tinget at møde til den Tiid og Stæd som nærmere ved Tingbrevet 
bliver bekiendtgiort, hvilken Forelæggelse Citanten haver paa 
lovlig maade at lade forkynde. 
 
 
Hans Samuelsen, Katfiord, havde til dette Ting ved mundtlig Var-
sel ladet indstevne Jon Johannesen, Wasjord, til at erstatte ham 
for endeel Virgine blad Tobak som han som Citantens Føringsmand 
har bortkommet. Lensmand Kiergaard begierede paa Citantens Vegne 
Sagen i Rette.  
 
Den søgte blev paaraabt, men mødte ikke. De 2de Stevne Vidner, 
Lensmand Andreas Tønder Kiergaard og Peder Nielsen, Troldvigen, 
afhiemlede med Eed for Retten at denne Stevning var bleven lov-
ligen forkyndt for Sagvolderen, som Lensmanden begierede maatte 
blive forelagt til næste Ting. 
 

Eragtet: 
 
Siden den søgte ikke møder denne Gang med noget Tilsvar, saa 
bliver han herved af Dommeren forelagt at møde med sit Tilsvar i 
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denne Sag til næste Ting, thi den Tiid og Stæd som ved Tingbrevet 
bliver bekiendtgiort. Givet Laugdag. 
 
 
Thomas Hansen, Forstrand, havde til dette Ting ved mundtlig Var-
sel ladet indstevne Sivert Olsen, Molsnes, Erich Siversen, Mols-
nes, Ole Siversen, Molsnes, og Jacob Olsen, Sultenvig, til at er-
statte ham med 8 rd., en Nodt som disse for nogle Aar siden skal 
have bekommet hos Sagsøgeren, men ikke er at formaa til i Minde-
lighed at erstatte ham, og desuden at betale ham skadesløs de paa 
denne Sag anvendende Bekostninger. Citanten lod ved Lensmand 
Kiergaard begiere Sagen i Rette.  
 
Af de søgte mødte for Retten Sigvert Olsen, Erich Sigvertsen og 
Ole Sigvertsen, Molsnes, som tilstod at være bleven lovligen 
stevnet udi denne Sag, men Jacob Olsen, Sultenvig, blev paaraabt 
men mødte ikke. De 3de mødende Sagvoldere vedtog her for Retten, 
baade paa egne og den fraværende Jacob Olsen, Sultenvigs Vegne at 
ville inden Høste Tinget i stædet for den bekomne Nodt, forskaffe 
Sagsøgeren en fuldkommen og forsvarlig Roer Ottring bygget og 
færdiggiort, samt afleveret til Sogne Præsten Hr. Krog i Lend-
vigen, alt efter den aftale som de for mange Aar siden har giort 
med Manden, og desuden at levere til velbemte. Hr. Krog de paa 
denne Sag til Dato anvendte Omkostninger med 2 rd. 1 mrk. 4 sk. 
Ifald de ikke til den bestemte Tiid opfylder dette deres her for 
Retten givne Løfter, forbinder de sig til, uden noget foregaaende 
Lovmaal at taale udpantning ved Lensmand og Mænd i deres Boe, for 
ikke alleneste Nodtens Værdie 8 rd., men og for Omkostningerne de 
ommelte 2 rd. 1 mrk. 4 sk.  
 
Med dette Tilbud declarerede Lensmand Kiergaard paa Sagsøgerens 
Vegne sig fornøyet, og blev saaledes Sagen i Mindelighed afgiort. 
 
 
Jens Andersen, Wadstrand, havde til dette Ting ved mundtlig Var-
sel ladet indstevne Jesper Olsen, Trolvigen, for en Buk eller 
baad hvælve som han skal have nedslaget for ham i Øyfiorden. Sag-
søgeren begierede Sagen i Rette.  
 
Den søgte mødte ikke for Retten efter Paaraab. De 2de Stevne Vid-
ner, Lensmand Andreas Tønder Kiergaard og Peder Nielsen, Trolvig-
en, afhiemlede med Eed for Retten, at denne Stevning var bleven 
lovligen forkyndt for den paagieldende, som Sagsøgeren begierte 
maatte blive Lavdaget til næste Ting. 
 

Eragtet: 
 
Siden den søgte ikke denne Gang indfinder sig for Retten med nog-
et Tilsvar, saa bliver han herved af Dommeren Forelagt at møde 
til høste Tinget til den Tiid og Sted som nærmere ved Tingbrevet 
bliver bekiendtgiort, hvilken Forelæggelse Citanten haver paa 
lovlig maade at lade bekiendtgiøre. 
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Jens Andersen, Wadstrand, havde til dette Ting ved mundtlig Var-
sel ladet indstevne Ole Jespersen, Troldvig, for en Furre Stok 
hand skal have bemægtiget sig som var Citanten tilhørende, samt 
derom at høre Beviiser og lide Dom til skadesløs Erstatning, saa 
vel for den omtvistede Tømmerstok som denne Sags paagaaende Om-
kostninger. Citanten begierede Sagen i Rette.  
 
Den søgte blev paaraabt, men mødte ikke. Hvorpaa Sagsøgeren be-
gierede at den indstevnte maatte Laugdages til næste Ting. De 2de 
stevne Vidner, Lensmand Andreas Tønder Kiergaard og Peder Niel-
sen, bekræftede med Lovens Eed at de lovligen her til Retten hav-
de indvarslet Sagvolderen. 
 

Eragtet: 
 
Den indstevnte, men ikke mødende Ole Jespersen, Troldvigen, bliv-
er herved af Dommeren forelagt at møde med sit Tilsvar i Sagen 
til næste Ting til den Tiid og Stæd som ved Tingbrevet bekiendt-
giøres. Denne Foreleggelse haver Citanten paa lovlig Maade for 
den indstevnte at lade forkynde. 
 
 

Følgende begierede Tilladelse at hugge udi den 
Kongel. Almindings Skov i Malangen, hc.: 

 
Sognepræsten Hr. Krog i Lendvigen, 6 tylter Tømmer og Baad Veed 
til 6 Sexringer. Sr. Christian Kildal 5 Tylter Tømmer. Sr. Simon 
Leth, Gibustad, 1 Sexrings Baadveed og Mathias Mathiasen, Kier-
resnes, aatte 8 tylter Tømmer. Gregus Jonsen, Øyfiorden, 3 Sex-
rings baadved. Klokkeren Jørgen Henrichsen 2 Sexrings Veed. Jacob 
Winter 4 Tylter Tømmer. 
 
 
Da ingen havde noget videre ved Tinget at bestille, blev Retten 
ophævet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kilde: Senjen og Tromsø Sorenskriveri Justitsprotokol No. 6,  

1782-1785, side 136 b - 141 a. 
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Efterat Retten saaledes var bleven sadt, 
blev for den tilstædeværende Almue oplæst og kundgiort følgende 

Anordninger og befalinger: 
 

 
1. Forordning hvorved de imod Hverving udi Norge til de Gevor-

bene Regimenter udi Dannemark og Hertugdømene ergangne For- 
bud igientages. Dateret Christiansborg Slott den 29. Oct-obr. 
1784. 

2. Amtets Ligning paa de forskudte Delinqvent Omkostninger for       
afvigte Aar 1784, som i dette Aar skal inddrives, dateret  
Bodøegaard d. 31te Decbr. 1784, tilligemed Hr. Foged Holm- 
boes Repartition, dat. Selsetter d. 17. Martii 1785, paa de  
54 rdl. 30 sk., som deraf tilfalder Senjens og Tromsøe Fogde-
rie at udreede. 

3. Skrivelse fra Hr. Amtmand de Knagenhielm til Hr. Foged Holm-
boe, dateret Bodøegaard den 7. Martii 1785, hvorved Communi-
ceres Rente Kammerets Foranstaltning ang. at Jægte Skipperne,      
naar de i en og samme Stevne afsender flere end en Jægt, skal      
foruden den simple Jægte Skipper Skatt 2 rdl., betale for 
hver af de øvrige Jægter 1 rdl. 

4. Do. fra Amtet til Hr. Foged Holmboe, hvorved Communiceres 
Rente Kammerets Resolution af 25. Decbr. f.a., angaaende at 
den Mulct som ved Rescript af 2. April 1777, er ansadt for 
Proprietairers Efterladenhed i at lade Reversaler af Fæste-
breve Tinglyse, bør at tilfalde den Nordenfieldske Vei Casse 
med videre. Dateret Boedøegrd. d. 7. Martii 1785. 

5. Dito af 7. Martii 1785 til Hr. Foged Holmboe ang. at de pri-
vate Sigt og Sagefalds Eiere bør at bruge stemplet Papiir i 
de Sager hvor de finder fornøden ved Søgsmaal at indtale 
deres Rettigheder. 

6. Dito af 7de Martii 1785 til Hr. Foged Holmboe, hvorved Commu-
niceres Cancelliets Foranstaltning: at en Chirurgus eller Re-    
giments Feldtskiær, naar Han af den Civile Øvrighed reqvire-
res til Obductions Forretninger, skal ikke alleneste dertil 
være forbunden at lade sig bruge, men endog lade sig nøye med 
den Belønning som Cancelliets Skrivelse til Stiftamtmand Lev-
etzau(?) under 19. Junii 1779 bestemmer, neml. for Forret-
ningen og Attesten 4 rdl. og i Diet Penge daglig 2 rdl. for-
uden frie Befordring. 

7. Anmeldelse fra Prosessor Smith i Tronhiem over de Præmier som 
af det Kongel. Norske Videnskabers Sælskab udsættes for Bon- 
destanden i Norge for aaret 1785, af Hans Kongel. Høyhed Arve 
Printz Friderichs aarlige Gave. Dat. Trundhiem d. 17. Januar-
ii 1785. 

8. Ved sluttet Skifte af 3. Janu. 1785 efter afg. Skipper Søren 
Michelsen Hass paa Gaarden Ibbestad, er dette Stervboes til-
hørende Jordegods, bestaaende udi 1 Vog 2 Pd.(?) Fiskes Land-
skyld udi Gaarden Øvre Ibbestad kaldet, bleven udlagt til 
Hans Eftermand i Ægteskabet, Skipper Jens Nielsen, som prio- 
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riteret Creditor i dette Stervboe, for den ved Boets Regi-
strering taxerede Summa 50 rdl. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kilde: Senjen og Tromsø Sorenskriveri Justitsprotokol No. 6,  

1782-1785, side 128 a - 128 b. 
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Anno 1785 den 28 Septbr. blev holdet almindelig Høste Skatte og 
Sage Ting paa Gaarden Wang for Giisunds Tinglavs Almue, af Soren-
skriver Ole Bornemann Heiberg i Overværelse af Kongel. Majts. 
Foged Hr. Jens Holmboe med efterskrevne 8 Eedsvorne Laugrettes-
mænd: 1. Niels Pedersen, Olderen, i Stædet for Peder Larsen, 
Strømmen, 2. Samuel Rasmusen, Botten, 3. Siur Olsen, Botten, i 
Stædet for Lars Christian, ibdm., 4. Jon Poulsen, Fiordbotten, 5. 
Jesper Olsen, Troldvigen, i Stædet for Hans Hansen, Strømmen, 6. 
Peder Christensen, Scharsvog, 7. Hans Thomasen, Botten, og 8. 
Peter Henrichsen, Gavln. 
 
 
Efterat Retten saaledes var sadt, blev for Almuen Oplæst og Kund-
giort de folio 175 anførte Ordres. 
 
 
Folio 137. Christen Olsen, Wangs, Sag Contra Jens Borch, Buch-
schind. Sagen blev paaraabt, men Citanten mødte ikke. 
 
 
Folio 138. Sr. Christen Kildals Sag paa Sr. Amelns Vegne contra 
Friderich Siursen, Troldvigen. 
 
Sogne Præsten for Lændvigen Hr. Krogh, mødte for Retten paa Cit-
antens Vegne, og anmeldede at der endnu ikke fra Sr. Amelns i 
Bergen var indløben nogen Special Regning over Søgsmaalet, hvor-
fore han begierede denne Sag udsadt til næste Ting. Sagvolderen 
blev paaraabt for at anviise i Retten det paa forrige Ting belov-
ede, men mødte ikke. 
 

Eragtet: 
 
Den forlangte Udsettelse bevilges. 
 
 
Folio 139. Sr. Christian Kildals Sag Contra Karen Maria Niels-
dtr., Teinskier, for Lejermaal. Sagen blev declareret at være af-
giort i Mindelighed. 
 
 
Folio 139. Dito Contra Pigen Dorthe Olsdtr., Troldvig, for Lejer-
maal. Denne Sag blev ligeledes declareret at være afgiort i 
Mindelighed. 
 
 
Folio 139. Hr. Krogs Sag Contra Leilendingen Tron Larsen, Sulten-
vigen, for resterende jorddrotlige Rettigheder.  
 
Citanten mødte for Retten og tilkiendegav, at han af Mangel paa 
stemplet Papiir, som ikke har været at bekomme, ei har kundet 
tage den paa forrige Sommerting faldne Eragtning beskreven, hvor-
fore han begierede af Retten, at den Søgte som ikke mødte efter 
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Paaraab, maatte paa nyt igien blive laugdaget til næste Ting. 
 

Eragtet: 
 
Den indstevnte, men ikke mødende Sagvolder Tron Larsen, Sulten-
vig, forelægges herved af Dommeren at møde med sit Tilsvar i 
denne Sag til næste Ting, thi den Tiid og Stæd som ved Tingbrevet 
bekiendtgiøres; Hvilken Foreleggelse Citanten behager at tage 
beskreven og for Sagvolderen lovlig lade forkynde. Giv. besk. 
 
 
Folio 139. Hr. Krogs Sag Contra Erich Sivertzen, Maalsnes, for 8 
Aars resterende Jorddrotlig Rettighed. 
 
Sagsøgeren mødte til denne Sags videre Paatale og fremlagde i 
Retten en Regning over Søgsmaalet, som blev læst til Indlemmelse 
i Acten. 
 
Den søgte mødte for Retten godvillig og havde intet at indvende 
imod den oplæste Regning, samt desuden tilstoed, at han ikke kun-
de anskaffe fra Provsten Hr. Schielderup det paa forrige Ting an-
budne beviis om at 3 af de paastevnte Aars Landskyld skulle til 
Hannem være betalt; Hvorpaa Citanten nedlagde følgende Paastand, 
hc.: At den Søgte Erich Sivertzen maatte ved Dom tilfindes at be-
tale de Resterende 8 Aars jorddrotlige Rettigheder tilligemed de 
paa Sagen anvendte Omkostninger 1 rd. 5 mrk. 12 sk., samt desuden 
som en modvillig betaler at have sin Bøxel forbrudt. Og saaledes 
fra sin Side indloed Sagen til Doms.  
 
Den Søgte havde paa Tilspørgsel intet videre at fremføre til sit 
Forsvar; Hvorpaa af Retten blev saaledes Eragtet: Sagen optages 
til Doms Afsigelse paa min Hiemstæd Lilleskov Mandagen den 7 
Novbr. førstkommende. 
 
 
Folio 140. Sr. Simon Leth, Gibustads, Sag Contra Iver Hallesen, 
Teinskier, for Giæld. 
 
Citanten mødte for Retten og anmelte at han ikke har kundet tage 
den paa forrige Sommerting faldne Eragtning beskreven af Mangel 
paa stemplet papiir, og siden den søgte ikke godvillig møder med 
noget Tilsvar i Sagen, saa begierede han at Retten paa nyt igien 
ville forelægge Ham et møde til næste Ting. 
 

Eragtet: 
 
Den stevnte, men ikke mødende Sagvolder Iver Hallesen, Teinskier, 
bliver herved af Dommeren forelagt at møde til næste Ting med sit 
Tilsvar i denne Sag, den Tiid og Stæd som ved Tingbrevet bliver 
bekiendtgiort; Denne Eragtning tager Citanten beskreven og lov-
ligen for Sagvolderen lader forkynde. 
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Folio 140. Sr. Jon Normanns Sag Contra Ole Olsen, Store Løchelle, 
for Giæld. Sogne Præsten for Lendvigen mødte for Retten og an-
melte paa Citantens Vegne at denne Sag var bleven afgiort i Min-
delighed. 
 
 
Folio 140. Hans Samuelsen, Katfiords Sag Contra Jon Johannesen, 
Wasjord, for noget Virgine blad-Tobak som den søgte skal have 
forkommet for ham. 
 
Lensmand Andreas Tønder Kiergaard mødte for Retten paa Citantens 
Vegne og begierede at Sagen maatte blive udsadt til næste Sommer-
ting siden den søgtes Forældre har lovet at ville i Mindelighed 
afgiøre denne Sag paa deres Søns Vegne, som ikke selv mødte for 
Retten med noget Tilsvar. 
 

Eragtet: 
 
Den forlangte Anstand i Sagen bevilges. 
 
 
Folio 141. Jens Andersen, Wadstrands Sag Contra Jesper Olsen, 
Troldvigen, for en buk eller baad Hvælve som den søgte skal have 
nedslaget for Citanten i Øfiorden. 
 
Citanten mødte for Retten til denne Sags videre Paatale, og lige-
saa Sagvolderen Jesper Olsen, Troldvigen. Efter adskillige Wenti-
lationer imellem Parterne, Henseende den omtvistede baadhvelve, 
blev Sagen saaledes bielagt imellem Parterne; Jesper Olsen, 
Troldvigen, tilbød Citanten Jens Andersen, at han for denne Vint-
er maatte beholde Bukken staaende paa sit Stæd og betiene sig af 
samme, men for Eftertiden maatte han være betænkt paa at flytte 
den til et andet Stæd hvor den ikke staar ham til nogen Fornærm-
else, og paa det der kand være Leilighed for Jens Andersen til at 
faae sig en Baadhvælve Opsadt, vil han fra sin Side af overlade 
Ham et stk. af Pladsen, naar Han i lige Maade kand faae de 2de 
andre Grund-Eiere, hc. Hans Mogensen, Mielle, og Edias Ediasen, 
Schogen, til at giøre det samme. Saaledes blev denne Sag i Minde-
lighed afgiort. 
 
 
Læst en Bøxel Sædel til Edias Haagensen paa 18 mrk. Fiskes Land-
skyld udi Gaarden Sandvigen, som er Sands Kirke og Præst benefi-
ceret. Giv. til Tugth. 9 sk. 
 
Do. til Ole Arntzen paa 1 Pd. F. Landskyld i Gaarden Buchschind, 
som er Trones Præst beneficeret, hvilken Jorde Part Moderen 
Marith Olsdtr. haver opgivet af sin brugende Gaard. Givet til 
Tugthuuset 8 sk. 
 
Do. til Christian Thomasen paa 18 mrk. Fiskes Landskyld i Gaarden 
Schougen, som Enken af forrige Opsidder for hannem godvillig hav-
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er Opgivet med Vilkaar at nyde af Gaarden Føde for 2de Kiør og 8 
Smaler. Givet til Tugthuuset 8 sk. 
 
 
Læst en Kongel. Allernaadigst Bevilling for Ole Nielsen Stat paa 
Giæstgiverie, samt Bonde Handel ved Gaarden Wang i Lendvigs Sogn 
og Senjens Fogderie. Dat. Christiansborg Slott d. 14 Maii 1785. 
Dito Concision for Giestgiver Ole Nielsen Stat, til at drive Han-
del med Tobak paa Gaarden Wang. Dat. Christiansborg Slott den 20 
Maii 1785. 
 
 
Den 29. Septbr. blev Retten Continueret ved de samme Personer som 
i Gaar, undtagen at i Stædet for Jesper Olsen, Troldvigen, var 
ved Retten som udnævnt Lavrettesmand Hans Hansen, Strømmen, og i 
Stædet for Jon Poulsen, Christopher Olsen, Older. 
 
 
Folio 141. Jens Andersen, Wadstrands Sag contra Ole Jespersen, 
Troldvig, om en Furre Stok. Citanten mødte for Retten til denne 
Sags videre Paatale og ligesaa den paagieldende Ole Jespersen, 
Troldvigen. 
 
Sagsøgeren anmelte for Retten, at han til denne Sags Oplysning 
havde indstevnet følgende Vidner: hc.: Jon Andersen, Setsøen, 
Hans Kieldsen, Rechvig, Anders Gudmundsen, Wadstrand, Magnus 
Madsen, Ertzfiorden, og Jens Olsen, samme Stæd. Disse mødte alle 
for Retten undtagen Jon Andersen, Setzøen.  
 
De 4 Mødende Vidner begierede Sagsøgeren maatte blive Eedtagen og 
derpaa for Retten afhørte. Disse 4 Vidner bleve derpaa tagne i 
Eed af Retten efterat de forveis vare bleven formanede til at 
vidne Sandhed, soer med oprakte Fingre paa Sandheds udsigende og 
derpaa forklarede, hc. 1te. Vidne, Hans Kielsen, Rechvig: At i 
aaret 1783 ved Maria besøgelses Tider, var han tilstæde i Uers-
fiorden da Jens Andersen, Wadstrand, kiøbte en Furrestok af And-
ers Olsen, Uersfiorden, hvilken Stok Vidnet var med at bringe til 
Øefiorden; Paa Stokken fandtes et Mærke med de 2de bogstaver 
A.U., men da denne var blevet opbragt til Jens Andersens Skiaae i 
Øefiorden, blev den paa nyt igien mærket med et dobbel W. Stokken 
blev i Retten anviist og paa denne fantes de 2de Opgivne Mærker, 
hvorefter Vidnet tilkiendegav at det var den selvsamme Stok som 
han bragte til Øefiorden og tilhører Jens Andersen, Wadstrand. 
Videre hafde ikke dette Vidne at forklare, hvorfore samme fra 
Retten blev afskeediget. 
 
Det 2det Vidne, Anders Gudmundsen, Wadstrand, forklarede: At han 
var med Jens Andersen, Wadstrand, og bragte med ham en Furre Stok 
fra hans Hiemstæd til Øfiorden. Denne Furre Stok fantes paa den 
Tiid mærket med de 2de bogstaver A.U., men da den var kommen til 
Øefiorden og oplagt ved Jens Andersens Skiaae, blev den atter 
igien mærket med W. Af disse 2de mærker som endnu findes paa 
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Stokken der er bleven fremviist i Retten, kiendte Vidnet grand-
giveligen at det er den samme Stok som tilhører Jens Andersen, 
Wadstrand. Dette Vidne blev derpaa fra Retten demitteret. 
 
Det 3die Vidne, Magnus Madsen, Ertzfiorden, tilligemed de 2de 
øvrige Vidner, frafaldt Sagsøgeren eftersom Parterne bleve i 
Mindelighed forenede og Sagvolderen Ole Jespersen iligemaade fra 
sin Side frafaldt den mod Jens Andersen, Wadstrand, for Hillesøe 
Ting anlagde Skields-Ords Sag. 
 
 
Hr. Foged Homboe anmeldte for Retten at han efter Hr. Amtmand de 
Knagenhielms Ordre havde ved mundtlig Varsel til dette Ting ladet 
indstevne Christian Thomasen, Schogen, til at lide Dom fordie han 
afvigte Vinter har brugt Liiner før den Tiid som var tilladt til 
sammes brug. 
 
Fogden begierede Sagen i Rette, og fremlagde et paa Gregorii Ting 
indeværende Aar tagen Tingsvidne som Oplyser at denne Søgte har 
paa den forbudne Tiid blandt flere Forbydere betient sig af 
Liinebruget. 
 
For Sagvolderen som mødte for Retten og vedtog lovlig Varsel, 
blev efter Fogdens Forlangende oplæst af det anmelte Tingsvidne, 
det som under No. 13 findes anført ham betreffende; Hvilket Sag-
volderen tilkiendegav at være ganske rigtig, men undskyldte sig 
med at han ikke var vidende om Forbudet, og saasnart dette blev 
forkyndt af Lensmanden i Vaagens indeholdt han strax med at ud-
sette sine Liiner. 
 
Efter Tilspørgsel af Actor, tilstoed den søgte Christian Thomasen 
at den Bøyel med de 200 Angler som han betiente sig af, var gam-
mel, og kunde være værd 1 rd. Den gl. Ottringsbaad kunde han ikke 
taxere for meere end 2 rd. og de 40 Sper Fisk for 4 sk. Sperret. 
 
Fogden Holmboe nedlagde derpaa fra Justitiens Side følgende Paa-
stand, hc.: at Liine-Forbryderen Christian Thomasen maatte ved 
Dom tilfindes at udreede de Bøder som Foranstalningen om util-
ladelig Liinebrug dicterer, og derhos tillige at erstatte De paa 
denne Sag anvendte Omkostninger med 1 rd. 3 mrk. 4 sk. og saa-
ledes fra sin Side indlod Sagen til Doms. 
 
Sagvolderen havde paa Tilspørgsel intet videre at tilføre, hvor-
paa af Dommeren blev saaledes Eragtet: Sagen optages til Doms Af-
sigelse paa min Hiemstæd Lilleskov Mandagen d. 7 Novbr. først-
kommende, hvilket tiener Parterne til Efterretning. 
 
 
Fogden Holmboe anmeldte for Retten, at han efter Hr. Amtmand de 
Knagenhielms Ordre havde ladet ved mundtlig Varsel til dette Ting 
indstevne Poul Guldbrandsen, Grundreis, til at lide Dom, fordie 
han paa den forbudne Tiid afvigte Vinter har betient sig af Liin-
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erne udi Fiskeværene i Vaagen. Fogden begierede Sagen i Rette. 
 
Det paa Gregorii Ting indeværende aar holdte Forhør og tagne 
Tingsvidne, hvor den søgte findes anført under No. 8 blant andre 
Liine Forbydere, fremlagde Fogden i Retten til denne Sags Oplys-
ning og begierede derpaa, at den indstevnte som ikke mødte efter 
Paaraab, maatte blive Lavdaget til næste Ting. 
 
De 2de Stevne Vidner, Lensmand Kiergaard og Christopher Olsen, 
Oldern, fremstode for Retten og afhiemlede med deres Saligheds 
Eed, at Stevningen er bleven lovligen forkyndt for den ind-
stevnte.  
 

Eragtet: 
 
Den indstevnte, men ikke mødende Poul Guldbrandsen, Grundreis, 
bliver herved af Dommeren forelagt at møde med sit Tilsvar i 
denne Sag til næste Ting, den Tiid og Stæd som ved Tingbrevet be-
kiendtgiøre; Hvilken Forelæggelse Actor behager at tage beskreven 
og for Sagvolderen lovlig lade forkynde. Giv. besk. 
 
 
Hr. Foged Holmboe havde til dette Ting paa Justitiens Vegne ved 
mundtlig Varsel ladet indstevne Jon Poulsen, Botten, til at an-
høre Vidner og lide Dom for sit begangne Slagsmaal med Sigvart 
Olsen, Botten. Fogden begierede Sagen i Rette.  
 
Den søgte blev paaraabt, men mødte ikke. De 2de Stevne Vidner, 
Lensmand Kiergaard og Christopher Olsen, Oldern, afhiemlede under 
Lovens Eed for Retten at de lovligen haver indvarslet Sagvolderen 
i denne Sag. 
 
Citanten anmeldte derpaa, at han til denne Sags Oplysning havde 
ladet indstevne som Vidne Samuel Rasmusen, Botten, som han be-
gierede maatte blive Eedtagen for derefter at giøre sin Forklar-
ing om dette Slagsmaal. 
 
Bemte. Samuel Rasmusen, Botten, fremstod derpaa for Retten og 
efterat han var bleven formanet at vidne sin Sandhed, soer med 
Opragte Fingre og Aflagde følgende Forklaring: I dette Foraar, da 
Vidnet var med begge Parterne paa Sej-Fiskerie paa Gaarden Balte-
stad, og de sad nede paa Berget tilsammen for at opgiøre Fisken, 
hørte han at der imellem Jon Poulsen, Botten, og Sigvart Olsen, 
Botten, og kom en Trett om Nodt Parten, og at Jon Poulsen først 
truede Sigvart Olsen med at han ville spenne ham ud for Berget og 
siden saae han at Jon Poulsen greb Sigvart Olsen om Munden og 
Hagen saaledes at 2 (?) af Kinden fuldte med hans Haand. Viidere 
vidste ikke Vidnet at forklare om denne Handel, hvorfore han fra 
Retten blev demitteret. 
 
Siden den indstevnte Jon Poulsen ikke denne gang fandt for got at 
møde med noget Tilsvar i Sagen, forlangede Citanten at han af  
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Retten maatte blive forelagt til næste Ting. 
 

Eragtet: 
 
Den indstevnte, men udeblivende Jon Poulsen, Botten, forelægges 
herved af Dommeren at møde med sit Tilsvar i denne Sag til næste 
Ting den Tiid og Stæd som ved Tingbrevet bekiendtgiøres; Hvilket 
Forelæggelse Sagsøgeren tager beskreven og for den paagieldende 
lovlig lader forkynde. Giv. besk. 
 
 
Lensmand Andreas Tønder Kiergaard havde til dette Ting ved mundt-
lig Varsel ladet indstevne Jon Olsen, Schognes, tilligemed sine 
2de medhavende Baadskibere hc. Ole Nielsens Datter af Schognes, 
Rebekke Olsdtr. og Anders Nielsen Find samme stæd, til at anhøre 
Paastand og derefter lide Dom fordie de paa hans fredlyste Øe 
Giiøen kaldet skal i Sommer have borttaget nogle æg. Sagsøgeren 
begierede Sagen i Rette.  
 
De søgte blev paaraabt, men mødte ikke. Som Stevne Vidner frem-
stoed for Retten Christopher Olsen, Oldern, og Peder Nielsen, 
Troldvigen, som ved Lovens Eed bekræftede lovlig Stevning for 
Sagvolderen i denne Sag; Hvorpaa Citanten begierede Rettens Laug-
dag for de 3de indstevnte. 
 

Eragtet: 
 
De i denne Sag indstevnte, men udeblevne Sagvoldere Jon Olsen, 
Schognes, Rebekka Olsdtr., Schognes, og Anders Nielsen Find, 
sammestæd, bliver herved af Dommeren forelagde at møde og svare i 
denne Sag til næste Ting, den Tiid og Stæd som ved Tingbrevet 
kundgiøres.  
 
Denne Eragtning paalegges Citanten at tage beskreven og for de 
paagiældende lovlig lade forkynde. 
 
 
Pigen Abbelone Christina havde til dette Ting ved mundtlig Varsel 
ladet indstevne Ole Gregusen, Lechnes, til at aflægge for Retten 
sin Forklaring: om han ikke var viidende om Styrmand Christen Ol-
sens bedragerie mod Sagsøgersken og hans derefter paafulgte Bort-
rømmelse. Skipper Ole Nielsen Stat som Sagsøgerens Husbonde, be-
gierede Sagen i Rette.  
 
Den søgte Ole Gregusen, Lechnes, mødte selv personlig for Retten 
og benægtede at han slet ikke var vidende om at Christen Olsen 
havde i Sinde at begaae noget bedragerie mod Sagsøgeren, ei hel-
ler at han den gang, da han begik bedrageriet ville reise bort, 
men han tilstoed, at han forhen havde hørt at bemte. Christen Ol-
sen ville tage bort med Trundhiemsborger Elias Hoff, og derfor 
advarede bemte. Hoff, at han ikke skulle tage ham ombord, siden 
han vidste at han forhen var bleven tiltalt for en foregaaende 
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ond Handling. 
 
Citanten begierede at Sagen maatte blive udsadt til Sommertinget, 
paa det han midlertid kand have leilighed til at forskaffe sig om 
mueligt beviiser i denne Sag. 
 

Eragtet: 
 
Den forlangte anstand bevilges. 
 
 
Christian Thomasen, Schogen, fremstillede sig for Retten og be-
gierede at Lensmand Andr. Tønder Kiergaard maatte inden Retten 
blive tilspurgt og Aflegge sin Eedelige Forklaring: om det ikke 
forholder sig rigtig at han efter Sal. Ober Auditeur og Foged Ole 
Rynings Ordre, var med Lensmanden i 14 samfulde Dage for at ud-
exceqvere Resterende Kongel. Skatter, og ligesaa at han for disse 
14 Dages Tids Spilde ingen betaling erholdt af Sal. Fogden i lev-
ende live, hvorfore han nu nødes til at søge sin betaling i Sal. 
Rønings Boe, eftersom Sal. Fogden Røning hos vedkommende havde 
tilligemed den Resterende Skatt oppebaaret executions-Gebyret. 
 
Den Til forestaaende blev af Lensmanden svaret saaledes: At det 
forholder sig ganske rigtig, at Christian Thomasen, Schogen, var 
med ham i 14 Dages Tiid for at exceqvere Kongel. Skatter efter 
den ham af Fogden tillagde Ordre, for hvilke 14 Dages Tids Spilde 
han meget vel veed, at bemeldte Christian Thomæsen ingen betaling 
har faaet af Sal. Fogden Ryning imedens han levede. Dette Lens-
mandens Udsagn, bekræftede han for Retten med sin Corporlige Eed. 
Comparenten begierede derpaa dette udi Tingsvidneform sig beskre-
ven meddeelt. 
 
 
Fogden lod inden Retten opbyde til bortbyxling det udi Torskens 
Tinglav beliggende og Hans Mayts. tilhørende Øde Gods. 
 
 
Fogden begierede Laugrettet tilspurgt: for det 1te: Om ey Posten 
ved at anlægges fra Gibustad til Lendvigen og fra Lendvigen til 
Teinskier i Stæden for at reise om Gaarden Wang, som den nu giør, 
baade fik en kortere Vej af omtrent 1/4 Miil, saa òg fik mindre 
skarp Farvand at føres paa? Og for det 2det Om ei Posten i Til-
fælde af Modvind kand føres til lands fra Lendvigen til Tein-
skier? 
 
Til 1te Qvæstion svarede Laugrettet: At naar Posten skulle komme 
til at gaae fra Gibustad til Teinskier forbie Lendvigen, blev 
Vejen 1/4 Miil kortere end naar den, som nu skeer, gaar forbie 
Wang; Desuden ville Vejen ikke blive saa skarp som nu da den maae 
passere over Lendvig Fiorden. Til 2den Qvæst. blev svaret: At fra 
Lendvigen til Teinskier er det noget vel mueligt om Vinteren naar 
Modvind skulle hindre Posten fra at fortsette sin Tour til Søes, 
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at den kand komme til lands paa Skie eller Aander. Dette begier-
ede Fogden sig udi Tingsvidneform beskreven meddeelt. Giv. besk. 
 
 
Sogne Præsten for Lendvigen Hr. Mathias Bonsak Krog begierede paa 
Provsten Hr. Falsters Vegne tilladelse at maatte hugge udi den 
Kongelige Alminding i Malangen 10 Tylter Saug Tømmer. Til Sr. 
Christian Kildal, Sørsand, blev ligeledes forlanget 10 Tylter 
Saugtømmer. Andreas Hansen, Navern, 7 Tylter bygnings Tømmer. 
Klokkeren Jørgen Henrichsen, Aarnes, en Sexrings Veed. Johan 
Jacob Kildal 1 Sexrings Veed. Andreas Halvorsen, Findsetter, 1 
Sexrings Veed. Thomas Larsen i Bergs Sogn, 1 Sexrings Veed. Niels 
Larsen, Landøen, 1 Sexrings baad Veed. Niels Thomasen, Navern, 4 
Tylter bygnings Tømmer og 1 Sexrings baad Veed. Ole Holm 30 tylt-
er bygnings Tømmer. Giestgiver Hans Harder 16 tltr. bygnings 
Tømmer. 
 
 
Til Laugrettesmænd for tilkommende Aar blev af Retten opnævnt: 1. 
Gunder Larsen, Strømmen, 2. Ole Larsen, Kragnes, 3. Niels Erich-
sen, Giøvigen, 4. Andreas Hansen, Navern, 5. Ole Arntzen, Buch-
schind, 6. Christian Thomasen, Schogen, 7. Edias Haagensen, Sand-
vigen, og 8. Ole Jespersen, Troldvigen. 
 
I Stædet for Christopher Olsen, Oldern, blev udnævnt af Retten 
til Stevnings og Vurderingsmand ved Skifterne Friderich Jørgen-
sen, Findfiorden. 
 
 
Da ingen havde noget videre ved Retten at bestille blev Tinget 
ophævet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kilde: Senjen og Tromsø Sorenskriveri Justitsprotokol No. 6,  
       1782-1785, side 177 a - 181 b. 
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Efterat Retten saaledes var bleven sadt, blev Oplæst og kundgiort            

følgende Ordres: 
 

 
1. Pro Memoria fra Hr. Amtmand de Knagenhielm til Hr. Foged 

Holmboe, hvorved Communiceres en Kongel. Resolution af 11. 
Maii D.a., der ophæver den ved Resolution af 14. Aug. 1783 
fastsatte Orden i Henseende til de Kongel. Undersaatters 
Toldfrihed i Øresund for Østersøiske Vare som losses i en 
inden Rigsk Havn. Dat. Bodøegaard d. 2. Julii 1785. 

2. Dito til Hr. Foged Holmboe af 4. Julii 1785, angaaende at 
lyse efter et Fruentimmer ved Navn Stenche Refelt, og i fald 
hun maatte findes, da at foranstalte inddreven de Lejer-maals 
Bøder som hun er pligtig at udreede m.v. 

3. Dito fra Hr. Amtmand de Knagenhielm, dat. 4. Julii 1785, an-
gaaende at den ved Resolution af 2. Sept. 1779 paa 6 aar for-
undte Tiende Friehed paa Træe Kar og tømrede Huuse som føres 
til Nordlandene prolongeres. Ligeledes at ald den Norske 
Tiære som inden Rigs sælges og forbruges, maae for Tiende 
være befriet. 

4. Læst et Proclama fra Hr. Justitz Raad Brodtkorb, dat. Tiøtøen      
den 21. Junii 1785, hvorved en Søster efter afg. Esaias Ol-
sen, Nordvigen i Alstahou Præstegiæld og Helgelands Fogderie, 
naunl. Kirsten Ols Dtr., indkaldes for at iagttage sin Arv 
inden Skiftets Slutning efter bemte. Esaias Olsen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kilde: Senjen og Tromsø Sorenskriveri Justitsprotokol No. 6, 

1782-1785, side 175 a. 
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Udi de Sager, som paa Høste-Tinget 1785 udi Senjens Fogderie ble-
ven optagen til Doms er paa Gaarden Lilleskoug i Overværelse af 
2de Eedsoerne Laugrettes Mænd d. 7. November 1785 bleven afsagt              

følgende Domme: 
 
Fol. 177. Udi Gields Sagen Contra Erich Sivertsen, Molsnæs, Efter 
den ved Sognepræsten for Lenvigs Præstegield Hr. Mathias Bonsach 
Krog, som Laugværge for Enken efter forrige Sognepræst for Sands 
Præstegield, Afg. Hr. Hans Hagerup Krog, i Rette Lagde Regning af 
27de Maji 1785 befindes Lejlændingen Erich Sivertsen, boende paa 
Gaarden Molsnes, som er Sands Kirke og Pastor. beneficeret, at 
indesidde med 8te Aars Landskyld og Jorddrottelig Rettighed, som 
beløber til 6 rd. 1 mrk., hvilke Penge Enken Madme. Krog i Mangel 
af mindelig Betaling har seet sig nødsaget til paa lovlig Maade 
at indtale. Og da bemeldte Leylænding intet har haft at indvende 
mod denne Krav Regning, frakiendes for Ret. Erich Sivertsen,  
Molsnæs, bør til Enken Madme. Krog at betale ovenmeldte 6 rd. 1 
mrk. og desuden i Følge Lovens 3 Bogs 14 Cap. 16 art. en fierde 
Part høyere af den Resterende Landskyld med 1 mrk. 4 sk. til 
Straf for sin Efterladenhed med at betale til sin Jorddrot i ret-
te Tiid det Han bør tilligemed de paa Saken anvendte Omkostninger 
med 1 rd. 5 mrk. 12 sk. foruden det stemplede Papiir til acten og 
dens Beskrivelse; hvilket alt fuldbyrdes inden 15ten Dage efter   
denne Doms Lovlige Forkyndelse under Namn og Indførsel i Hans 
Boe. 
 
 

1. For Giisunds Tinglav. 
 
Fol. 179. Udi Sagen contra Christian Thommæsøn, Schogen, eller 
Troldvigen. 
 
Den af Actor i Rette Lagde Extract af det ved Gregorii Tinget d. 
21 Martii 1785 paa Finnæsset i Vaage Fierding og Lofodens Fogde-
rie tagne Tings Vidne oplyser at den for sit Værneting indstævnte 
Christian Thommæsøn, Schogen eller Troldvigen, haver afvigte Vin-
ter ved Fiske Væhret Helle d. 17 febr. 1785 med en gl. Helgelands 
Ottring udsadt 200 Liiner og derved avlet 40 Spær Fisk, følgelig 
overtraad den Kongel. allernaadigste Resolution af 23 Junii 1784, 
som ikke tillader Fiske-Liinernes Brug i de almindelige Fiske 
Væhre for d. 4. Martii. Vel har den Søgte undskyldt sig med Uvii-
denhed om Forbudet, men da den Kongel. Resolution er bleven for-
kyndet saa vel for Hans Værne Ting som i Fiske Væhrene, saa kan 
saadan Undskyldning ikke komme i nogen Betragtning, men Han bliv-
er at ansee efter den fra Amtet under 29. Jan. 1772 ergangne For-
anstaltning og Anordning angaaende Fiskerierne i Nordland, som i 
slig Tilfælde bestæmmer Baad Redskab og den der med avlede Fisk 
forbrudt.  
 
Og som disse 3de Poster efter Actens Udviis befindes hos denne        

Liine-Forbryder at beløbe tilsammen til 4 rd. 4 mrk., 
saa kiendes for Ret: 
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Christian Thommæsøn, Schogen, bør for dette Ham overbeviiste u-
tilladelige Liine-Brug at bøde ovenmeldte 4 rd. 4 mrk., hvor af 
udreedes saavel Bekostningerne ved denne Ret /:indberegnet det 
stemplede Papiir til Doms acten:/ med 1 rd. 4 mrk. 12 sk./: som 
og de ved Gregorii Tinget til Tings Vidnets Erhvervelse anvendte 
Omkostninger, hvor efter det overskydende deeles mellem Angiverne 
òg det Sogns Fattige, hvor Forbryderen opholder sig. Dette fuld-
byrdes inden 15ten Dage efter denne Doms Lovlige Forkyndelse 
under Adfærd efter Loven. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kilde: Senjen og Tromsø Sorenskriveri Justitsprotokol No. 6,  
       1782-1785, side 220 b - 221 a. 
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Anno 1786 den 22 Junii blev holdet almindelig Sommer-Skatte- og 
Sage Ting paa Gaarden Wang for Giisunds Tinglavs Almue af Soren-
skriver Heiberg i Overværelse af den fra Amtet Constituerede Fog-
ed Hr. Christian Kildal tilligemed efterskrevne 8 Eedsorne Lav-
rettesmænd: Friderich Jørgensen, Findfiord, i Stædet for Edias 
Haagensen, Sandvigen, Friderich Siversen, Troldvigen, i Stædet 
for Ole Jespersen, Troldvigen, Ole Larsen, Kragenes, Jacob Olsen, 
Sultenvig, i Stædet for Ole Arntzen, Buchskind, Niels Thomasen, 
Navern, i Stædet for Gunder Larsen, Strømmen, Niels Erichsen, 
Teinskier, Andreas Hansen, Navern, Niels Jensen, Teinskier, i 
Stædet for Christian Thomasen, Schogen. 
 
 
Efterat Retten saaledes var sadt, blev for Almuen oplæst og kund-
giort de fol. 1, 6 og 27 Anførte Ordres og befalinger. 
 
 
Læst til Aflysning og udsettelse af Pantebogen, en af Skipper Ole 
Nielsen Stat under 19 Junii 1780 udstæd Pante Obligation til afg. 
Hr. Sorenskriver Thomæsøn, paa den Summa 781 rd. 3 mrk. 8 sk.; 
Hvorudi Jacob Winther, Nordstrømmen, var participeret som Debitor 
for den halve Deel. 
 
 
Læst en Bøxel Sædel til Ole Siursen paa 6 Mrk. Fiskes Landskyld i 
gaarden Molsnes. Givet til Tugthuuset. 8 sk. 
 
 
Den Constituerede Foged lod inden Retten opbyde til brug og Bort-
bøxling, det i Torschens Tinglav beliggende og Hans Mayst. til-
hørende øde Gods, udi Gaarden Ørrigen 2 Voger, udi Gaarden Indre-
Holmen 1 1/2 Vog og udi Gaarden Yttre Holmen 1 Vog, men ingen 
Libhabere indfandt sig. 
 
Skipper Ole Nielsen Stat lod inden Retten fredlyse en ham tilhør-
ende Øe Hækkingen kaldet, hvor han har Duun- og Æggevæhr samt Æd-
der-Veide, med Advarsel til alle og enhver, at de entholder sig 
fra at giøre ham nogen Forfang paa denne Øe, hvis de ikke vil 
vente derfor at blive tiltalte; Til den Ende lader han udlove en 
Douceur til den som beviisligen kan angive nogen at skyde eller 
forøve noget ulovligt paa eller ved bente. Øe. 
 
 
Folio 177. Christen Olsen, Wangs Sag contra Jens Borch, Buch-
schind.  
 
Sagen blev paaraabt, men da Citanten mødte ikke blev af Retten 
saaledes Eragtet: Siden det er nu 3die Ting at denne Sag har 
henstaaet, bliver den anseet som frafalden indtil Citanten igien 
ved lovlig Stevnemaal finder for got at paatale denne Sag. 
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Folio 177. Sr. Christian Kildals Sag paa Sr. Amelns Vegne Contra 
Friderich Siursen, Trolvigen, for Giæld. Citanten declarerede at 
denne Sag var bleven afgiort i Mindelighed. 
 
 
Folio 177. Hr. Kroghs Sag contra Tron Larsen, Sultenvig, for Re-
stantz. 
 
Sagsøgeren fremlagde i Retten den paa forrige Ting faldene Eragt-
ning i Sagen, som blev læst til Indlemmelse i Acten og lyder saa-
ledes: Den af Citanten forhen i Retten producerede Regning over 
Søgsmaalet blev for den tilstædeværende Sagvolder Tron Larsen, 
Sultenvigen, oplæst og da han ikke havde noget imod samme at ind-
vende, men allene undskyldte sig med at han ikke var i Stand til 
for nærværende Tiid at betale Fordringen, begierede Sagsøgeren 
Dom i Sagen og at den Søgte maatte tilfindes at betale saavel de 
resterende 7 Aars Landskyld tilligemed 4de penge og Forenskabs 
penge, samt desuden erstatte de paa Sagen anvendte Omkostninger 
som beløber til sammen til 2 rd. 2 mrk. 14 sk. 
 
   Da ingen af Parterne havde noget viidere i Sagen at tilføre,  
                blev af Dommeren saaledes Eragtet:  
 
Sagen optages til Doms Afsigelse paa Sorenskriverens Hiemstæd 
Mandagen den 31 Juli førstkommende. 
 
 
Folio 178. Sr. Simon Leth, Gibostads Sag contra Iver Hallesen, 
Teinskier, for Giæld. 
 
Sagsøgeren fremlagde i Retten den paa forrige Ting faldne Lavdag 
i Sagen som blev læst til Indlemmelse i Acten. Den af Sagsøgeren 
forhen i Retten fremlagde Regning over Kravet blev oplæst for 
Sagvolderen som tilstod samme Rigtighed og lovede at ville betale 
samme, men da Sagsøgeren anmelte, at han ikke kunde være tient 
med det Blotte Løfte, begierede han Dom i Sagen og at den Søgte 
desuden maatte tilfindes at erstatte Sagens Omkostninger som be-
løber til 2 rd. 2 mrk. 6 sk. 
 

Da ingen af Parterne havde noget videre at tilføre denne Sag,               
blev af Dommeren saaledes Eragtet: 

 
Sagen optages til Doms Afsigelse paa Sorenskriverens Hiemstæd 
Lilleskov Mandagen d. 31 Julii førstkommende. 
 
 
Folio 178. Hans Samuelsen, Katfiords Sag Contra Jon Johannesen, 
Wasjord, for noget bortkommen Virgine Tobak. Sagen blev declare-
ret at være afgiort i Mindelighed. 
 
 
Folio 179. Justitz Sagen Contra Poul Guldbrandsen, Grundreis, for 
_________________________________________________________________ 
 
Tingbøker for Lenvik år 1723-1800, bd. 2. side 255 



-256- 
_________________________________________________________________ 
 
ulovlig Liinebrug. 
 
Den Constituerede Foged lod tilføre: Siden det allernaadigst har 
behaget Hans Kongel. Mayt. at befrie samtlige Liine Forbrydere 
for den mod dem anlagde Action, imod at Amtmanden dicterer disse 
en Arbitrair Straf til bekostningernes bestriidelse, saa kunde 
han ikke viidere forfølge denne Sag, men alleneste anmelte at de 
paa denne Sag hidtil anvendte Omkostninger med Stevning samt Lav-
dagens Forkyndelse og Rettens Gebyhr, beløber tilsammen til 2 rd. 
1 mrk. 
 
 
Folio 180. Lensmand Andreas Tønder Kiergaards Sag contra Jon Ol-
sen, Schognes, med fleere, for at have taget Æg paa Citantens 
fredlyste Øe Giiøen. Citanten declarerede for Retten at han fra-
faldt Sagen da vedkommende har bedet ham at han skulle tilgive 
denne deres uforsigtighed. 
 
 
Folio 180. Pigen Abbelone Christines Tingsvidne Sag i Anledning 
af Styrmand Christen Olsens bedragerie og bortrømmelse. Skipper 
Ole Nielsen Stat som Pigens Hosbonde, erklærede at hun ikke agt-
ede videre at undersøge denne Sag. 
 
 
Læst en Bøxel Sædel til Andreas Hansen paa 6 Mrk. Fiskes Leje udi 
Navern med Kuritz. Betalt til Tugt Huuset 8 sk. 
 
 

Følgende begierede Tilladelse at maatte Hugge i den Kongel.                
Almindings Skov i Malangen: 

 
Mogens Erichsen, Hollændernes, 1 Sexrings-Veed. Rasmus Rasmusen, 
Corvigen, 1 Sexringsveed. Thomas Amundsen, Navern, 1 Sex-rings 
Veed. Niels Thomasen, Navern, 1 Sexringsveed. Guldbrand 
Taraldsen, Grønjord, 1 Ottringsbeed og 1 Tylt Huus Tømmer. Tarald 
Guldbrandsen, Grønjord, 1 ottringsveed. Præste Enken Madm. Berg 
paa Sletnes, 6 tltr. Huus Tømmer. Lensmand Kiergaard 1 Sexrings-
veed. Jesper Olsen, Troldvigen, 6 Tltr. bygnings-Tømmer. 
 
 
Den Constituerede Foged lod tilføre: Da Christen Thomasen, Schog-
en, og Ole Jespersen, Troldvigen, her paa forrige Ting var op-
nævnt til Lavrettesmænd, ikke mødte til dette Ting for at aflægge 
deres Lavrettes Eed, maatte de derfore af Dommeren tilkiendes at 
betale den i Loven dicterede Mulct, som saaledes fra Justitiens 
Side indlades under Dom.  
 

Eragtet: 
 
Uagtet de 2de af Retten udnævnte Lavrettesmand Christian Thoma-
sen, Schogen, og Ole Jespersen, Troldvigen, er efter Lensmandens 
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Tilstaaelse her for Retten, bleven varslet at møde for at aflegge 
deres Lavrettes Eed og derefter at Biesidde Retten, har de dog 
ikke fundet for got at indfinde sig, ei heller at melde noget 
lovlig Forfald, hvorfore de af Retten bliver herved tilkiendt i 
følge Lovens 1 B. 7 C. 3 Art. enhver af dem at bøde til Kongen 3 
Lod Sølv eller 8 Mrk. i Penge og desuden at betale til dem som 
har siddet i deres Stæd 16 sk. hvilket alt udredes under Nam og 
Indførsel i deres Boe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kilde: Senjen og Tromsø Sorenskriveri Justitsprotokol No. 7,  
 1786-1789, side 30 b - 31 b. 
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Efter Retten saaledes var bleven sadt, blev oplæst og kundgiort             

for Almuen følgende ordres og befalinger: 
 

 
 
1. Amtets Resolution af 6te Martii 1786, hvorved Hr. Christen 

Kildal paa Hr. Foged Holmboes Vegne og i hans Fraværelse er       
bleven beskikket til at forrette Foged-Embedet udi Sennjens 
F. og Tromsens Fogderie. 

2. En Kongel. Placat anlangende at Terminus Appellationis i Kam-
mer-Sager skal være forlænget til den i Loven fastsatte Tiid      
af 6 Maaneder. Dateret Friderichsberg d. 19. Augustii 1785. 

3. Dito angaaende en nærmere bestemmelse i Forordningen til 
Overdaadigheds Indskrænkelse af 26. Januarii 1783. Dateret        
Christiansborg Slot den 14. Decmbr. 1785. 

4. Dito hvorved de i Anledning af Qvæg-Sygen hidtil udgangne 
Forordninger og de efter samme i Norge giorte Foranstaltning-
er ophæves, indtil denne Syge igien skulle ytre sig, da de 
strax skal være i deres fulde Kraft. Dateret Christiansborg 
Slot d. 21. Octobr. 1785. 

5. Dito hvorved Forordningen af 3. April 1771 om indgivne Memo-
rialer og deres Paategning igientages og til Efterlevelse 
indskiærpes. Dat. Christiansborg Slot d. 30. Septmbr. 1785. 

6. En af Hr. Amtmand de Knagenhielm benificeret Gienpart af Cap-
ituls Taxten i Tronhiems Stift, sadt den 17. Novbr. 1785. 

7. Placat fra Hr. Justice Raad og Lavmand Rist, angaaende Miss-
ions Kirkernes Jordegodses og Tienders bort Forpagtning udi 6      
eller 12 aar fra nyeaar 1787. Dateret Stegen den 5. April 
1786. 

8. Auctions-Conditioner hvorefter Det Kongel. Missions-Collegium 
lader ved offentlig Auction de nordlandske Missions Kirkers  
Jordegods og Tiender bortforpagte, Sennjen og Tromsen allene 
undtagen. Dateret Steegen den 5. April 1786. 

9. Amtets Skrivelse til Hr. Foged Holmboe af 7. Martii 1786, 
hvorved saavel Bondehandlere her i Fogderiene som Tronhiems 
borgerne, der her i Landet driver Handel, tilfaldes saasnart 
muelig at forskaffe sig lovskikkede Handelsbøger som i det 
seeneste inden andet Ting skal anviises i Retten for enhvers 
Værneting, for derefter af hr. Foged Holmboe paa Amtets Vegne      
at blive Authoriserede; Ligeledes befales bemelte Handlere 
med Bonden at indrette de i Loven anbefalede Contrabøger. 

10.  Amtets Skrivelse til Hr. Foged Holmboe angaaende at lade lyse     
efter en fra Fosens Fogderie undvegen Tyvs Delinqvent som 
ikke kan tale fordie Tungen skal ligge dobbelt i hans Mund 
m.v. 

11. Dito fra Amtet til Hr. Foged Holmboe, hvorved tvende af Nede-
nes Arrest Huus undvegne Tyve var der efterlyste, neml. Knud      
Aaset og Hans Pedersen, hvilken sidste undertiden har kaldet 
sig Jens Olsen. 

12. Dito fra Amtet til Hr. Foged Holmboe, dat. d. 10. Novbr. 
1785, hvorved en fra Fosens Fogderie undvegen Morder ved Navn 
Anders Eidsvold vorder efterlyst. 
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13. Amtets Repartition over Delinqvent-Omkostninger siden seneste 

Ligning under 31. Decmbr. 1784, hvoraf for Sennjens og Troms-
øe Fogderier bliver at udreede 58 rdl., dateret 19. Janu. 
1786, tilligemed Hr. Foged Holmboes nærmere Repartition over      
fornevnte 58 rdl., der beløber til 8 sk. pr. Vog. 

14. Sogne Præsten for Trohnæs Præstegiæld hr. Provst Falster lod 
inden Retten fredlyse en under Trones Præstegaard beliggende      
Øe Mogen kaldet, med advarsel for alle og enhver, at de ent-
holder sig fra at komme paa bemelte Øe i Ægge Tiden og lige-
saa at fare omkring bemelte Øe med noget Skytterie, da han 
agter at freede bemelte Øe til et Ægg og Duun væhr, til hvil-
ken Ende han lover at give enhver som beviislig kan give ham      
tilkiende at nogen har handlet imod denne Advarsel, en liden      
belønning, paa det at slige Forbrydere kan efter Forordninger 
blive afstraffede. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kilde: Senjen og Tromsø Sorenskriveri Justitsprotokol No. 7,  
       1786-1789, side 1 a - 1 b. 
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Anno 1786 den 4de Octobr. blev holdet almindelig Høste-Ting paa 
gaarden Wang for Giisunds Tinglavs Almue af Sorenskriver Ole Bor-
nemann Heiberg i Overværelse af den Constituerede Foged Hr. Chri-
stian Kildal med efterskrevne 8te Eedsorne Lavrettesmænd: Ole 
Jespersen, Troldvigen, Edias Haagensen, Oldern, Ole Larsen, Krag-
enes, Gunder Larsen, Strømmen, Ole Arntzen, Buchskind, Andreas 
Hansen, Navern, Niels Erichsen, Giøvigen, og Jens Friderichsen, 
Græsmyhr, i Stædet for Christian Thomasen, Schogen. 
 
 
Efterat Retten saaledes var sadt, blev for Almuen oplæst og kund-
giort de folio 37 Anførte Kongel. Befalinger og andre Ordres.  
 
 
Den Constituerede Foged lod inden Retten oplyse til bruug og 
bortbøxling det udi Torschens Tinglav beliggende og Hans Mayt. 
tilhørende øde Gods, udi Gaarden Ørrigen 2 Voger, udi Gaarden 
Indre Holmen 1 1/2 Vog og udi Gaarden Ytter Holmen 1 Vog. 
 
Læst en Bøxel Sædel til Friderich Erichsen paa 2 pd. Fiskes Land-
skyld i Gaarden Mellem Løchelle. Givet til Tugthuuset 8 sk. 
 
 
Den 5te October blev Retten continueret af samme Rettens Betient-
er som i gaar, undtagen at i Stædet for Ole Jespersen, Troldvig-
en, betiente Friderich Jørgen, Findfiorden, Retten som lavrettes-
mand, i Stædet for Edias Haagensen, var Ole Olsen, Store Løchel-
le, i Stædet for Ole Arntzen, Buchskind, Jon Olsen, Schognes, og 
Niels Larsen, Landøen, i Stædet for Christian Thomasen, Schogen. 
 
Den Constituerede Foged Hr. Christian Kildal, anmeldte for Rett-
en, at han paa Justitiens Vegne til dette Ting ved mundtlig Var-
sel havde ladet indstevne Drengen Hans Jensen som er enroulleret 
og tiener paa Gaarden Wang, for 3die Gang begaaet Lejermaal og 
ligesaa Pigen Margrethe Hansdtr., tienende paa Gaarden Troldvig-
en, som forbemte. Dreng sidste Gang har Besvangret, Begge til at 
anhøre Paastand, Irettesettelse og derefter at lide Dom for denne 
deres begangne Forbrydelse og ligesaa at erstatte de paa denne 
Justitz Sag anvendende Omkostninger. Fogden begierede Sagen i 
Rette.  
 
De Søgte bleve paaraabt, men mødte ikke; Hvorpaa de 2de Stevne 
Vidner, Lensmand A.T. Kiergaard og Peder Nielsen, Troldvigen, 
fremstode for Retten og med deres Saligheds Eed afhiemlede denne 
Stevnings lovlige Forkyndelse for disse tvende Sagvoldere. 
 
Actor indleverede i Retten en af Stædets Præst udstæd Attest dat. 
Lendvig den 26 Septbr. 1786 om dette begangne Lejermaal, som blev 
læst til Indlemmelse i Acten, og begierede derpaa Rettens Laugdag 
for disse 2de indstevnte Forbryder. 
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Eragtet: 
 
De tvende lovlig indstevnte, men ikke mødende Sagvoldere Hans 
Jensen, Wang, og Margrethe Hansdtr., Troldvigen, bliver herved af 
Dommeren forelagt at møde med deres Tilsvar udi denne Sag til 
næste Ting, til den Tiid og Stæd som nærværende ved Tingbrevet 
vorder bekiendtgiort; hvilken Forelæggelse Actor behager paa 
lovlig Maade at lade forkynde for de paagiældende. Beskrevet. 
 
 
Den Constituerede Foged Hr. Christian Kildal havde til dette Ting 
ved mundtlig Varsel ladet indstevne Drengen Niels Larsen, som er 
uconfirmeret, tienende paa Gaarden Wang og Tøsen Rachel Daniels 
Datter, Jernsleth, til at anhøre Paastand, Irettesettelse og der-
efter at lide Dom for deres men hinanden begangne Lejermaal, samt 
at udreede de paa denne Justitz Sag anvendende Omkostninger. 
Actor begierede Sagen i Rette.  
 
De Søgte bleve paaraabte, men mødte ikke, hvorpaa de 2de stevne 
Vidner, Lensmand A.T. Kiergaard og Peder Nielsen, Troldvigen, 
fremstode for Retten og med deres Saligheds Eed bekræftede at 
denne Stevning er bleven lovlig forkyndt for de paagiældende, 
hvorefter Citanten indleverede i Retten en af Sogne Præsten for 
Lendvigs Præstegield Hr. Krogh, under 26de sidste Septbr. udstæd 
Attest om dette begangne Lejermaal, hvilken Attest blev læst til 
Indlemmelse i Acten og anmodede om Rettens Lavdag for de ind-
stevnte til næste Ting. 
 

Eragtet: 
 
Sagvolderen Niels Larsen, Wang, og Rachel Daniels Dtr., Jern-
sleth, som denne Gang ikke møder nægtet de er bleven lovligen 
indstevnt, bliver herved af Dommeren forelagde at møde til næste 
Aars Sommerting med deres Tilsvar i denne Sag, til den Tiid og 
Stæd som nærmere ved Tingbrevet vorder bekiendtgiort, hvilken 
Forelæggelse Citanten behager paa lovlig Maade at lade forkynde. 
Beskrevet. 
 
 
Sognepræsten for Lendvigs Præstegiæld Hr. Mathias Bonsach Krogh, 
havde til dette Ting ved mundtlig Varsel ladet indstevne Jens 
Borch, Buchskind, til at erstatte ham de penge som han efter Reg-
ning skylder ham, hvilke han ikke har været at formaae til i Min-
delighed at betale, tilligemed de paa denne Sag anvendede Omkost-
ninger. Sagsøgeren begierede Sagen i Rette.  
 
Den Søgte blev paaraabt, men mødte ikke, hvorpaa de 2de Stevne 
Vidner, Lensmand A.T. Kiergaard og Peder Nielsen, Troldvigen, 
fremstode for Retten og med deres Saligheds Eed bekræftede lovlig 
Stevnemaal for den Søgte som Citanten begierede maatte blive lav-
daget til næste Sommerting. Og midlertid fremlagde i Retten en 
Regning over Giælden, dateret Wang den 4 Octobr. 1786, hvilken 
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Regning blev læst til Indlemmelse i Acten. 
 

                     Eragtet:  
 
Den indstevnte, men ikke mødende Sagvolder Jens Borch, Buchskind, 
bliver herved af Dommeren forelagt at møde med sit Tilsvar i 
denne Giælds Sag til næste Sommerting, til den Tiid og Stæd som 
nærmere ved Tingbrevet vorder bekiendtgiort, hvilken Forelæggelse 
Citanten behager paa lovlig Maade at lade forkynde. Beskr. 
 
 
Lars Andersen, Grønjord, havde til dette Ting ved mundtlig Varsel 
ladet indstevne Jon Hansen, Mols, for resterende Tieneste Løn, 
beløbende til 7 rd. 5 mrk. 2 sk.  
 
Begge Parterne mødte for Retten og efter adskillige Indvendinger 
blev denne Sag imellem Parterne inden Retten saaledes i Mindelig-
hed afgiort. Lars Andersen tilbød sig at han ville være fornøyet 
med 4 Rdr. naar han kun kunde med Vished nyde disse hos Jon Han-
sen, Mols. Jon Hansen, Mols, fra sin Siide af forpligtede sig til 
at betale til Lars Andersen disse 4 Rdr. inden 2de Terminer, nem-
lig 2 rd. inden dette Aars udgang og de øvrige 2 rd. inden næste 
Aars, nemlig 1787 Aars udgang; skulle naar disse 2de Terminer ere 
udløbne, endnu noget staae tilbage ubetalt af disse 4 Rdr., for-
bandt Jon Hansen sig til at taale Execution i sit Boe for det 
manglende og det uden nogen foregaaende Lavmaal. Saaledes blev 
denne Sag imellem Parterne afgiort. 
 
 
Læst inden Retten en af Sogne Præsten for Lendvigen Hr. Mathias 
Bonsach Krogh, som Lav Værge for Præsten udi Sands Præstegiæld, 
udstæd Fæstebrev til Christian Olsen paa 22 mrk. Fiskes Leje udi 
den Sands Kirke og Præst beneficerede Jord Hemingsjorden. Givet 
til Tugthuuset 14 sk. 
 
Paa denne Fæste Sædel fandtes af nu værende Sognepræst for Sand 
Hr. Brandt, nedtegnet en protestation og ligesaa en contra Pro-
testation af Udstæderen Hr. Krogh, i hvis Anledning af Retten 
blev saaledes Eragtet: Det er den Verdslige Ret ganske uvedkomm-
ende at decidere hva af De Herrer Protestantere det tilkommer at 
modtage Bøxelen eller at udstæde Bøxel-Sædelen, hvilket de paa 
anden Maade faar at afgiøre; Midlertiid kunde Retten ikke vegre 
sig for at publicere denne af Leilændingen Christian Olsen i Ret-
ten producerede Fæste-Sædel. 
 
 
I Stæden for Friderich Siursen, Troldvigen, og Friderich Jørgen-
sen, Findfiord, blev af Retten udnævnt til Stevnings og Vurder-
ingsmænd paa Skifterne de 2de Dannemænd Ole Gregusen, Lechnes, og 
Ole Sørensen, Grundvog. 
 
Til Lavrettesmænd for tilkommende Aar, blev udnævnt følgende: 1. 
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Christian Olsen, Hemmingsjord, 2. Friderich Erichsen, Mellemløc-
helle, 3. Lars Andersen, Grønjord, 4. Iver Hallesen, Giøvigen, 5. 
Ole Jonsen, Roxfiorden, 6. Erich Erichsen, Molsnes, 7. Ole Jan-
sen, Sandnes, og Jacob Olsen, Sultenvig. 
 
 
Da ingen havde noget viidere her for Retten at afhandle, blev 
Tinget ophævet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kilde: Senjen og Tromsø Sorenskriveri Justitsprotokol No. 7, 
       1786-1789, 42 b - 44 a. 
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Efterat Retten saaledes var sadt, blev for den tilstædeværende              

Almue oplæst og kundgiort følgende Kongel. 
Anordninger og andre Ordre: 

 
 
1. Forordning angaaende Tobaks Handelen og Tobaks Forarbeidning-

en i Norge. Dat. Friderichsberg Slot den 14. Junii 1786. 
2.  Forordning angaaende Afgifterne af Tobak i Norge. Dat. Chri-

stiansborg Slot den 12. April 1786. 
3. Placat angaaende hvorledes de skal straffes som beskadige  

Træer der ere plantede ved Vejene udi Norge. Dat. Friderichs-    
berg Slot den 30te Junii 1786. 

4. Pro Memoria fra Hr. Amtmand de Knagenhielm, dat. 23. Aug. 
1786, hvorved en Person ved Navn Peter Hansen som er undveget      
af sin Aarest i Inderøens Fogderie, vorder efterlyst. 

5.  Ditto dat. 24. Aug. 1786, hvorved 2de fra Haugerød Arrest 
Huus i Nedenes Lehn undvegne Tyve naunlig Peder Aasulsen, 
Skipper, og Jens Olsen efterlyses.  

6.  Ditto af Do. Dato, hvorved 3de af Bragnes Arresthuus undvigte 
Malificantere efterlyses, Jørgen Schou, Lorentz Aas og Ole 
Erichsen. 

7.  Ditto dat. 21. Julii 1786, hvorved en Person naunlig Ole Tor-
gersen, Slethemoen af Aals Præstegiæld i Hallingdahl, som er 
undvegen af sin Arrest i Hierdahls Præstegiæld, efterlyses. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kilde: Senjen og Tromsø Sorenskriveri Justitsprotokol No. 7, 

   1786-1789, side 37 a. 
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Anno 1787 den 22. Junii blev holdet almindelig Sommer-Skatte- og 
Sage-Ting for Giisunds Tinglavs Almue paa Gaarden Wang af Soren-
skriveri Ole Bornemann Heiberg i Overværelse af Kongel. Mayts. 
Foged Hr. Jens Holmboe tilligemed efterskrevne 8 Eedsorne Lav-
rettesmænd: Ole Jonsen, Roxfiord, Iver Hallesen, Teinskier, Ole 
Gregusen, Lechnes, i Stædet for Christian Olsen, Hemmingsjord, 
Isach Rasmusen, Roxfiord, i Stædet for Friderich Erichsen, Mel- 
lemløchhelle, Erich Erichsen, Molsnes, Lars Andersen, Grønjord, 
Ole Jansen, Sandnes, og Jacob Olsen, Sultenvigen.  
 
 
Efterat Retten saaledes var sadt, blev for Almuen oplæst og kund-
giort de Folio 66 og 72 ommelte Anordninger og andre Befalinger. 
 
 
Fogden Holmboe lod inden Retten opbyde til Bortbøxling det i Tor-
schens Tinglav beliggende og Hans Mayt. tilhørende øde Gods, som 
fol. 68 findes anført. 
 
Læst en Bøxel Sæddel til Ole Pedersen, Holm, paa 15 mrk. Fiskes 
Landskyld i Gaarden Sultenvig. Givet til Tugthuuset 12 sk. 
 
Ditto til Brox Ediæsen paa 18 Mrk. Fiskes Landskyld i Gaarden 
Furøen. Givet til Tugthuuset 12 sk. 
 
 
Folio 43. Justitz-Sagen Contra Drengen Hans Jensen, Wang, og Pig-
en Margrethe Hans Dtr., Troldvigen, for Lejermaal. Actor produce-
rede i Retten den paa forrige Ting faldne Eragtning i Sagen som 
blev læst til Indlemmelse i Acten. 
 
De 2de laugdagede Sagvoldere mødte personlig for Retten og af-
lagde følgende Forklaring om dette deres begangne Lejermaal, 
neml. Pigen Margrethe Hans Dtr., Troldvigen: At hun ikke erkiend-
te nogen anden at være Barne Fader for det Piigebarn som selv af-
vigte Aar 4de Pintzedag, fødde til Verden, end Den indstevnte 
Dreng Hans Jensen, Wang. 
 
Drengen Hans Jensen, Wang, forklarede at den første som han be-
svangrede, var Pigen Anna Chatrine Niels Dtr., Sletnes, for om-
trent 5 Aars Tiid siden; Den anden Gang han besvangrede samme 
Piige Anna Chatrine Niels Dtr., skeede Besvangrelsen for omtrent 
3 Aar siden paa Giøvigen under Teinskier og den 3die Gang da han 
paa Gaarden Wang var i Tieneste tilligemed Pigen Margrethe Hans 
Dtr., Troldvigen, besvangrede han bemelte Pige og erklærede sig 
som Barne Fader til det af hende forrige Aar til Verden fødde 
barn. 
 
Efterat denne Forklaring af de indstevnte var bleven afgivet, 
needlagde Fogden fra Justitiens Siide følgende Paastand: At Hans 
Jensen, Vang, for denne sin forargelige og strafværdige Handling, 
maae af Dommeren blive tildømt at liide den Straf som Anordning- 
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erne derfor dicterer, foruden at betale de paa denne Sag anvendte 
bekostninger som i alt er 3 rd. 5 mrk. 8 sk., foruden det stemp-
lede Papiir til Doms-Acten; og ligeledes at Pigen Margrethe Hans 
Dtr. maae af Dommeren blive tildømt for dette Factum at betale 
sine Lejermaals Bøder samt sidde paa Vand og brød og betale de 
paa denne Sag anvendte Omkostninger, for saavidt hendes Part be-
trefer, hvormed han indlod Sagen under Dom. 
 
 Da ingen af Parterne paa Rettens Tilspørgsel havde noget viidere   
at lade tilføre denne Sag, blev af Dommeren saaledes Eragtet:  
 
Sagen optages til Doms Afsigelse paa Sorenskriverens Hiemstæd 
Lilleskov Torsdagen den 12te Julii førstkommende, hvilket tiener 
Parterne til Efterretning. 
 
 
Fol. 43. Justitz-Sagen Contra Drengen Niels Larsen, Wang, som er 
uconfirmeret og Tøsen Rachel Daniels Dtr., Jernsleth, for Lejer-
maal. Actor fremlagde den paa forrige Ting faldne Eragtning i 
Sagen, som blev læst til Indlemmelse i Acten. 
 
De 2de Lavdagede Sagvoldere bleve af Retten paaraabt, men mødte 
ikke. Drengens Hosbonde Jacob Andersen, Jernsleth, mødte person-
lig for Retten og erklærede at hans Tieneste Dreng, den indstevn-
te Niels Larsen, kunde ikke komme til Tinget formedelst Sygdom og 
Rachel Daniels Datters Hosbonde Anders Torstensen, Ytter Lysnes, 
erklærede samme Forfald for hende. De 2de Stevnevidner, Lensmand 
Kiergaard og Ole Gregusen, Lechnes, fremstode derpaa for Retten 
og bekræftede med Eed, at de lovligen have forkyndet Rettens Lav-
dag for de 2de Sagvolderen i denne Sag. 
 
Hvorpaa Actor fra Justitiens Siide needlagde følgende Paastand: 
At begge disse Lejermaals Forbrydere Niels Larsen, Wang, og Rac- 
hel Daniels Dtr., Jernsleth, maatte af Dommeren blive tildømt at 
udstaae den for dette deres Factum anordnede Straf og desforuden 
betale de paa Sagen anvendte bekostninger, som beløber til 2 rd. 
3 mrk. 4 sk., og saaledes fra Justitiens Siide indlod Sagen til 
Doms. 
 

Eragtet: 
 
Sagen optages til Doms Afsigelse paa Sorenskriverens Hiemstæd 
Lilleskov Torsdagen den 12 Julii førstkommende som tiener Part-
erne til Efterretning. 
 
 
Folio 43. Hr. Mathias Bonsach Kroghs Sag contra Jens Borch, Buch-
skind, for Regnings Krav. Sagsøgeren leverede i Retten den paa 
forrige Ting faldne Eragtning i Sagen som blev læst til Indlemm-
else i Acten. 
 
De 2de Stevne-Vidne, Lensmand Kiergaard og Ole Gregusen, Lechnes, 
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afhiemlede med Eed for Retten lavdagens lovlige Forkyndelse for 
Sagvolderen. 
 
Sagsøgeren begierede at denne Sag maatte blive udsadt til næste 
Ting, paa det at Sagvolderen som endnu ikke er hiemkommen fra 
Finmarken, hvor han i dette Foraar har lagt til Roers, kan til 
den tiid indfinde sig for Retten, om han maatte have noget at 
erindre mod dette Søgsmaal. 
 

Eragtet: 
 
Den forlangte Anstand i Sagen bevilgis. 
 
 
Sogne Præsten for Lendvigen Hr. Mathias Bonsach Krogh, anmeldte 
for Retten, at han til dette Ting ved mundtlig Varsel havde ladet 
indstevne Friderich Erichsen, Mellem Løchelle, til at anhøre Paa-
stand, Irettesettelse og derefter at liide Dom for giælds Ford-
ring, samt at erstatte de paa denne Sag anvendende Omkostninger.  
Sagsøgeren begierede Sagen i Rette.  
 
Den Søgte blev af Retten paaraabt, men mødte ikke. Lensmand Kier-
gaard og Ole Gregusen, Lechnes, afhiemlede med Eed for Retten at 
de lovlig haver indvarslet Sagvolderen i denne Sag; Citanten an-
meldte derpaa, at han til næste Ting skulle indlevere en Speciel 
Regning over Kravet og begierede midlertiid Rettens Lavdag for 
den Søgte. 
 

Eragtet: 
 
Den indstevnte, men ikke mødende Friderich Erichsen, Mellem Løc-
helle, bliver herved af Dommeren forelagt at møde med sit Tilsvar 
i denne Sag til næste Ting, til den Tiid og Stæd som nærmere be-
kiendtgiøres; hvilken Forelæggelse Citanten tager beskreven og 
lovlig lader forkynde. 
 
 
Hr. Mathias Bonsach Krogh anmeldte for Retten, at han til dette 
Ting ved mundtlig Varsel havde ladet indstevne Lars Larsen, 
Strømmen, til at anhøre Paastand, Irettesettelse og derefter at 
liide Dom, for den Giæld han staar i til Citanten, samt at er-
statte de paa denne Sag anvendende Omkostninger. Sagsøgeren be-
gierede Sagen i Rette.  
 
Den søgte blev paaraabt, men mødte ikke; Hvorpaa de 2de Stevn-
ingsmænd, Lensmanden Andreas Tønder Kiergaard og Ole Gregusen, 
Lechnes, fremstode for Retten og med opragte Fingre under Lovens 
Eed bekræftede at de lovligen havde indstevnet den paagieldende 
Lars Larsen, Strømmen, udi denne Sag. 
 
Citanten lovede til næste Ting at indkomme med en Speciel Regning 
over Kravet og begierede Rettens Lavdag for den Søgte. 
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Eragtet: 
 
Den indstevnte, men ikke mødende Sagvolder Lars Larsen, Strømmen, 
bliver herved af Dommeren forelagt at møde til næste Ting med sit 
Tilsvar i denne Sag, til den Tiid og Stæd som nærmere ved Ting-
brevet vorder kundgiort.  
 
Denne Rettens Eragtning tager Citanten beskreven og besørger paa 
lovlig Maade forkyndt for den paagieldende. 
 
 
Den 23de Junii blev Retten Continueret ved de samme Personer som 
tilforn. 
 
 
Provsten Hr. Falster havde til dette Ting ved mundtlig Varsel 
ladet indstevne Leilændingen Caspar Nielsen, Buchskind, til at 
anhøre Paastand, Irettesettelse og derefter at lide Dom for 3 
Aars resterende Landskyld og Rettighed, tilsammen 2 rd. 4 mrk. 2 
sk., samt at udreede de paa denne Sag anvendende Omkostninger. 
Hr. Krogh i Lendvigen begierede paa Sagsøgerens Vegne denne Sag i 
Rette.  
 
Den Søgte mødte personlig for Retten og erklærede at han for nær-
værende Tiid ikke kunde udreede den paastevnte Summa, men haabede 
til Høste-Tinget at giøre Reede for samme og til Sikkerhed for 
dette Løftes Opfyldelse, fremstod Lensmand Andreas Kiergaard for 
Retten og forbandt sig paa den Søgtes Vegne, at udreede paa Høste 
Tinget saavel de paastevnte 2 rd. 4 mrk. 2 sk., som Omkostning-
erne i Sagen, da Sagvolderen har lovet ham Arbeide i Sommer. Paa 
Grund af dette, fra saavel Sagvolderens som Lensmandens Siide 
passerede Løfte, begierede Hr. Krogh paa Sagsøgerens Vegne Udsæt-
telse i denne Sag til Høste Tinget. 
 

Eragtet: 
 
Den forlangte Udsættelse bevilges. 
 
 
Provsten Hr. Hans Falster havde til dette Ting ved mundtlig Var-
sel ladet indstevne Hans Hansen, Strømmen, til at høre Paastand, 
Irettesettelse og derefter Dom at liide for resterende Jorddrot-
lige Rettigheder, tilsammen 2 rd. 5 mrk. 12 sk., samt Sagens Om-
kostninger at udreede. 
 
Den Søgte blev paaraabt, men mødte ikke. Lensmanden Andreas Tønd-
er Kiergaard og Ole Gregusen, Lechnes, afhiemlede med Eed for 
Retten, at de lovligen havde indvarslet Sagvolderen i denne Sag. 
 
Præsten Hr. Krogh i Lendvigen, som paa Sagsøgerens Vegne begiere-
de denne Sag i Rette, udbad sig Rettens Laugdag for den Søgte til 
næste Ting og midlertiid anlovede fra Sagsøgerens Siide til næste 
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Ting at indlevere Speciel Regning over Kravet. 
 

Eragtet: 
 
Den indstevnte, men ikke mødende Hans Hansen, Strømmen, bliver 
herved af Dommeren forelagt at møde med sit Tilsvar i denne Sag 
til næste Ting, til den Tiid og Stæd som nærmere ved Tingbrevet 
bekiendtgiøres; hvilken Forelæggelse Sagsøgeren tager beskreven 
og lovlig lader forkynde. 
 
 
Provsten Hr. Hans Falster havde til dette Ting ved mundtlig Var-
sel ladet indstevne Lars Larsen, Strømmen, til at høre Paastand, 
Irettesettelse og derefter at liide Dom for Resterende 3 Aars 
Jorddrotlige Rettigheder, tilsammen 2 rd. 4 mrk. 8 sk., saavelsom 
de paa Sagen anvendende Omkostninger at erstatte. Præsten Hr. 
Krogh i Lendvigen begierede paa Sagsøgerens Vegne denne Sag i 
Rette.  
 
Den Søgte mødte personlig for Retten og tilstod at være bleven 
lovlig varslet i denne Sag, samt erklærede derhos, at han til Af-
drag paa den forstevnte Giæld havde leveret 400 Næver til Provst-
en Falster ved Niels Jonsen paa Elsnes, hvorfor han formeener at 
blive gotgiort 1 rd. 2 mrk. og Resten anlovede han mindelig at 
afbetale til Hr. Provst Falster i denne Sommer, i hvilken Hense-
ende han forlangede Anstand i Sagen til Høste-Tinget; Imod denne 
Udsættelse havde Hr. Krogh paa Sagsøgerens Vegne intet at erind-
re, hvorfore samme af Retten blev bevilget. 
 
 
Peder Larsen, Strømmen, anmeldte for Retten at han til dette Ting 
ved mundtlig Varsel havde ladet indstevne Thomas Mathiasen, Krag-
enes, til at anhøre Vidner, Paastand og derefter at lide Dom for 
den ulovlige Beskyldning han haver tillagt ham at han skulle have 
stiaalet tre Smale Kreature fra ham, samt derhos at udreede de 
paa denne Sag anvendende Omkostninger. Sagsøgeren begierede Sagen 
i Rette.  
 
Den Søgte mødte personlig for Retten og tilstod at være bleven 
lovlig Varslet i denne Sag, samt protesterede imod, at ingen Vid-
ner maatte afhøres i denne Sag, som for 12 Aar siden skal være 
passeret, og fremstillede for Retten 2de Personer, neml. Joseph 
Erichsen, Navern, og Maren Olsdtr., ibd., som ærbød sig godvillig 
for Retten at ville Aflægge deres Saligheds Eed paa, at dette var 
en Sag som er passeret for 12 Aar siden. 
 
Den Søgte erklærede ellers for Retten, at hverken han eller hans 
Hustrue havde nogen Slags Mistanke paa Sagsøgeren, henseende de 
3de Smale Kreature som for 12 Aar siden kom bort for ham, men 
fritog baade ham og hans Hustrue fra ald den Paasagn som i saa 
Fald kan have været omtalt, blandt andre, ham uafviidende. Med 
denne Erklæring fandt Sagsøgeren sig fornøyet og blev saaledes 
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denne Sag afgiort. 
 
 
Fogden Holmboe anmeldte for Retten, at han her til Tingstædet 
havde ladet frembringe 20 tønder Qval Spæk som var falden paa 
Kongens Part, af en til landet paa gaarden Baltestad inddreven 
død Hval, som der ere bleven afspækket; bemelte 20 tønder Spæk 
begierede Fogden maatte ved offentlig Auction blive opbuden og 
den høystbydende tilslagen med Vilkaar at Kiøberen selv udreeder 
alle paagaaende Omkostninger. Meerbemelte 20 tønder Spæk blev 
derpaa vurderet af de 2de Mænd Klokkeren Jørgen Henrichsen Høgh, 
Aarnes, og Ole Gregusen, Lechnes, for 3 Mrk. tønden og paa oven-
meldte Vilkaar efter bud og Overbud tilslaget Skipper Ole Nielsen 
Stat for 60 sk. pr. tønde, som udgiør tilsammen 12 rd. 3 mrk. Be-
skrevet. 
 
Den 25de Junii blev Retten Continueret ved de samme Personer som 
tilforn. 
 
Fogden begierede Lavrettet tilspurgt: Om det var dem vitterlig og 
bekiendt, enten Mallangens Saug 1780 var i gang og brug eller 
ikke? Hertil blev svaret: At i Aaret 1780 blev Dammen til Mall-
angens Saug først bygget og Altsaa var Saugen ikke i gang eller 
brug udi Aaret 1780. Herom begierede Fogden sig en Ting Attest 
meddeelt, som blev bevilget. Beskrevet. 
 
 
Læst en Bøxel Sædel til Martinus Jansen paa 18 mrk. Fiskes Land-
skyld i Gaarden Mæfiordbotten. Givet til Tugthuuset 8 sk. 
 

Følgende begierede Tilladelse at hugge Tømmer og Veed i den                
Kongel. Almindings-Skov Mallangen: 

 
Præsten Hr. Friderichsen i Mæfiorden, 1 Ottrings-Veed. Jørgen 
Henrichsen Høg, Klokker paa Aarnes, 2de Sexrings baad-Veeder. Ole 
Sørensen, Grundvog, 5 tylter bygnings-Tømmer. Jon Poulsen, Fiord-
botten, 1 Ottrings-Veed. Jens Tostensen, Aglapsvig, 1 Sexrings-
Veed. Erich Hansen, Kierresnes, 1 Sexrings-Veed. Giæstgiver Gre-
gus Jonsen, Øefiorden, 10 tylter bygnings-Tømmer, 1 Ottrings Veed 
og 1 Kobberums Veed. Berthinus Jansen, Mæfiordbotten, 2 Færrings 
Veed. Ole Siursen, Molsnes, 5 tylter bygnings-Tømmer og 1 Kobbe-
rums baadveed. Jacob Olsen, Sultenvig, 1 Kobberums baad-Veed og 5 
tylter bygnings-Tømmer. Rasmus Jansen, Baltestad, 3 tylter byg-
nings Tømmer. Peder Abrahamsen, Baltestad, 4 tylter bygnings Tøm-
mer. 
 
Da ingen havde viidere for Retten at afhandle, blev Tinget 
ophævet. 
 
 
Kilde: Senjen og Tromsø Sorenskriveri Justitsprotokol No. 7, 

      1786-1789, side 104 b - 107 b. 
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Efterat Retten saaledes var sadt, blev for den tilstædeværende    
Almue oplæst og kundgiort følgende Kongel. Anordninger og andre             

Befalinger, nemlig: 
 
 
1. Anordning angaaende de Frieheder som forundes de paa Island 

oprettende Kiøbestæder. Dateret Christiansborg Slot den 17. 
Novbr. 1786. 

2. Placat angaaende den Islandske Handels Friegivelse. Dateret 
Friderichsberg Slot d. 18. Aug. 1786. 

3. Ditto angaaende en nye oprettet Kongel. Post-Casse Pensions-
Direction, samt i hvad Orden Ansøgninger om Pensioner af be-
melte Casse for Fremtiden skulle skee, og hvad Attester de 
allerunderdanigste ansøgende have at indgive med deres Ansøg-
ninger. Dateret Christiansborg Slot d. 29. Sept. 1786. 

4. Pro Memoria fra Hr. Amtmand de Knagenhielm til Hr. Foged 
Holmboe, hvorved en fra Nedenes Lehns Arrest-Huus for Tyverie      
indsadt og undvigt Persohn ved Navn Biørn Halvorsen efter-
lyses. Dateret Bodøegaard d. 8. Janu. 1787. 

5. Ditto hvorved Elii Ols Datter, Fremstedahl af Romsdahls Fogd-
erie, som for Barnefødsel i Dølgsmaal var indsadt i Tugthuus-
et og derfra er undvigt, efterlyses, af Ditto Dato. 

6. Ditto hvorved efterlyses en Svensk Person ved Navn Anders 
Ernqvist som for begaaed Mishandling er undvigt af Høelands       
Præstegiæld under Aggerhuus Amt. Do. Dato. 

7. Ditto hvorved efterlyses en Svensk Persohn ved Navn Friderich      
Pettersen som er undvigt af Bradsberg Amt, hvor han for Tyve-
rie var Arresteret, af samme Dato. 

8. Ditto hvorved efterlyses et Qvinde Menneske ved Naun Berrith 
Ols Datter, Linset af Sundals Præstegiæld og Romsdals Amt, 
som skal have fød i Dølgsmaal og derefter undvigt. Dateret 
Bodøegaard den 25. Novbr. 1786. 

9. Ditto hvorved efterlyses en Persohn ved Navn Thor Torgrimsen, 
som for Tyverie var Arresteret udi Bamble Præstegiæld og der-
af undvigt, af dito Dato. 

10. Ditto hvorved efterlyses en Bonde-Dræng af Foldens Fierding 
ved Naun Jacob Clausen, Strømmen, der var mistænkt for at 
have giort falske Banco-Sædler. Dateret 15. Janu. 1787. 

11. Ditto angaaende hvorledes Fiske Tiende skal erlægges af Sen-
jens Fogderie i Følge Rente-Kammerets Resolution. Dateret 
Bodøegaard den 25. Novbr. 1786. 

 
 
 
 
 
 
 
Kilde: Senjen og Tromsø Sorenskriveri Justitsprotokol No. 7,  

   1786-1789, side 66 a - 66 b. 
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Anno 1787 den 3die Octobr. blev holdet almindelig Høste-Ting paa 
Gaarden Wang for Giisunds Tinglavs Almue. Retten blev betient af 
Sorenskriver Ole Bornemann Heiberg og paa Hr. Foged Holmboes Veg-
ne Sr. Christian Kildal, samt efterskrevne 8 Eedsorne Lavrettes-
mænd hc. Friderich Erichsen, Mellemløchelle, Christian Olsen, 
Hemingsjord, Iver Hallesen, Teinskier, Niels Erichsen, ibd., Ole 
Larsen, Kragenes, i Stædet for Ole Jansen, Sandnes, Hans Bernt-
zen, Lendvig, i Stædet for Erich Erichsen, Molsnes, Lars Ander-
sen, Grønjord, og Ole Jonsen, Roxfiord. 
 
Efterat Retten saaledes var sadt, blev for Almuen oplæst og kund-
giort de fol. 107 Anførte Kongel. Anordninger og andre 
Befalinger. 
 
 
Fogden lod inden Retten til brug og bortbøxling opbyde det i Tor-
schens Tinglav beliggende og Hans Mayt. tilhørende øde Gods, men 
ingen libhabere indfandt sig. 
 
 
Den 4de Octobr. blev Retten Continueret ved de samme Personer som 
tilforn. 
 
 
Folio 105. Hr. Kroghs Sag Contra Jens Borch, Buchskind, for Reg-
nings-Krav. Citanten mødte til denne Sags viidere paatale.  
 
Den Søgte blev af Retten paaraabt, men mødte ikke, hvorpaa Sag-
søgeren nedlagde denne Paastand: At Jens Borch, Buchschind, 
maatte ved Dom tilfindes at betale ham det han skylder efter den 
i Retten indlagde Regning og derhos at erstatte de paa denne Sag 
medgaaede Omkostninger, som beløber til 15 Mrk. 12 sk. 
 

Eragtet: 
 
Sagen optages til Doms Afsigelse paa Sorenskriverens Hiemstæd 
Lilleskov Torsdagen den 15de Novbr. førstkommende, hvilket tiener 
Parterne til Efterretning. 
 
 
Folio 105. Hr. Kroghs Sag Contra Friderich Erichsen, Mellemløc-
helle, for Giælds-Fordring. Citanten erklærede denne Sag at være 
bleven afgiort i Mindelighed. 
 
 
Folio 106. Hr. Kroghs Sag Contra Lars Larsen, Strømmen, for Gi-
æld. Denne Sag blev iligemaade declareret at være i Mindelighed 
afgiort. 
 
 
Folio 106. Provst Falsters Sag Contra Caspar Nielsen, Buchskind, 
for resterende Landskyld og Rettigheder. 
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Ved denne Sags Paaraab indfandt Lensmand Kiergaard sig for Retten 
og, efter sin paa forrige Ting her for Retten afgivne Forpligt-
else, betalte paa den Søgtes Vegne de skyldige 2 rd. 4 mrk. 2 
sk., foruden Jusførselspengene 5 mrk. 4 sk., tilsammen 3 rd. 3 
mrk. 6 sk. og blev saaledes denne Sag afgiort. 
 
 
Folio 106. Provst Falsters Sag Contra Hans Hansen, Strømmen, for 
resterende Jorddrotlige Rettigheder. Hr. Krogh i Lendvigen erklæ-
rede paa Citantens Vegne denne Sag at være afgiort i Mindelighed. 
 
 
Folio 106. Provst Falsters Sag Contra Lars Larsen, Strømmen, for 
resterende Jorddrotlige Rettigheder. Denne Sag blev iligemaade af 
Hr. Krogh declareret at være afgiort. 
 
 
Provsten Hans Falster havde til dette Ting ved mundtlig Varsel 
ladet indstevne Leilændingen Caspar Nielsen, Buchskind, til at 
fravige Gaarden og at betale 4 Aars resterende Landskyld med 
Skydspenge, tilsammen 3 rd. 3 mrk. 8 sk., samt at erstatte de paa 
denne Sag anvendende Omkostninger. Sognepræsten for Lendvigen Hr. 
Mathis Bonsach Krogh, begierede paa Citantens Vegne denne Sag i 
Rette.  
 
Den Søgte blev af Retten paaraabt, men mødte ikke, hvorpaa de 2de 
Stevnevidner, Lensmand Andreas Tønder Kiergaard og Ole Gregusen, 
Lechnes, afhiemlede med Eed for Retten, lovlig Stevnemaal at have 
forkyndt i denne Sag. Hvopaa Citanten begierede Rettens Lavdag 
for den Søgte til næste Ting. 
 

                     Eragtet:  
 
Den indstevnte, men ikke mødende Caspar Nielsen, Buchskind, bliv-
er herved af Dommeren forelagt at møde med sit Tilsvar i denne 
Sag til næste Ting, til den Tiid og Stæd som nærmere ved Ting-
brevet kundgiøres. Denne Rettens Eragtning tager Citanten beskre-
ven og for den indstevnte lovlig lader forkynde, giv. beskr. 
 
 
Giæstgiver Hr. Gregus Jonsen, Øefiorden, havde til dette Ting ved 
mundtlig Varsel ladet indstevne Caspar Nielsen, Buchskind, til at 
anhøre Paastand, Irettesettelse og derefter at lide Dom for skyl-
digværende Penge til ham selv 3 mrk. 10 sk., og til hans Søn 
Johan Christian 1 rd. 10 sk., tilsammen 4 rd. 1 mrk. 4 sk., samt 
at erstatte ham de paa denne Sag medgaaende Omkostninger. Sagsøg-
eren begierede Sagen i Rette.  
 
Den Søgte blev af Retten paaraabt, men mødte ikke. De 2de Stevne 
Vidner, Lensmand Andreas Tønder Kiergaard og Ole Gregusen, Lech-
nes, afhiemlede med Eed for Retten lovlig Stevnemaal udi denne 
Sag havde forkyndet hvorpaa Sagsøgeren begierede Rettens Lavdag 
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for den Søgte. 
 

Eragtet: 
 
Den indstevnte, men udeblevne Caspar Nielsen, Buchskind, fore-
lægges herved af Dommeren at møde med sit Tilsvar i denne Sag til 
næste Ting, den Tiid og Stæd som ved Tingbrevet nærmere bekiendt-
giøres; hvilken Forelæggelse Citanten tager beskreven og paa lov-
lig Maade lader forkynde. 
 
 
Fogden anmeldte for Retten, at han til dette Ting ved mundtlig 
Varsel, havde paa Justitiens Vegne ladet indstevne Anders Olsen, 
Findsnes, til at anhøre Vidner, Paastand, Irettesettelse og der-
efter at liide Dom for hans forrige Vinter paa Maasøen udi Fin-
marken udøvede ulovlige Behandling mod Drengen Anders Nielsen, 
Schognes, samt at erstatte de paa denne Sag anvendende Omkost-
ninger. 
 
Den Søgte blev af Retten paaraabt, men mødte ikke. Actor som be-
gierede Sagen i Rette, anmeldte derfor, at han til denne Sags 
Oplysning havde ladet indstevne 2de Vidner hc. Jørgen Christian, 
Buchskind, og Jens Borch, sammestæds. Af disse mødte personlig 
for Retten Jørgen Christian, Buchskind, men det 2det Vidne Jens 
Borch, mødte ikke efter Paaraab. De 2de Stevnevidner, Lensmand 
Kiergaard og Ole Gregusen, Lechnes, afhiemlede med Eed for Retten 
at de lovligen havde indstevnet saavel Sagvolderen som det ude-
blevne Jens Borch, Buchskind. 
 
Det mødende Vidne, Jørgen Christian, Buchskind, blev af Retten 
formanet at vogte sig for Meen-Eed, og efterat Eedens Forklaring 
var bleven ham af Lovbogen forelæst, soer med opragte Fingre paa 
Sandheds Udsigende og aflagde derpaa denne Forklaring: Afvigte 
Vinter da han reiste til Fiskeriet udi Finmarken, og var kommen 
til Maasøen samme Stæd, hørte han en Morgenstund at Jens Borch, 
Buchskind, som nyelig var kommen need fra Søen af, fortalte at 
der neede ved Søen var foregaaet en Allarm, og at Anders Olsen, 
Findsnes, tilligemed broderen Jacob Olsen, Strømmen, ville haft 
Drengen Anders Nielsen, Schognes, ud i Søen, dersom han ikke hav-
de forekommet samme, og at bemelte Anders Olsen og Jacob Olsen 
baade skuede og spendte ham, men Vidnet var ikke selv tilstæde og 
saa noget af denne Handel. Dette Vidne blev derpaa fra afskedig-
et.  
 
Actor begierede derpaa Rettens Lavdag for den Søgte og at det 
udeblevne Vidne maatte blive forelagt til næste Ting. 
 

Eragtet: 
 
Den indstevnte, men ikke mødende Sagvolder Anders Olsen, Finds-
næs, bliver herved af Dommeren forelagt at møde med sit Tilsvar i 
denne Sag til næste Ting, til den Tiid og Stæd som nærmere ved 
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Tingbrevet bekiendtgiøres. Til samme Tiid og Stæd forelægges det 
udeblevne Vidne Jens Borch, Buchskind, under Lovens Faldsmaal at 
møde, for at aflægge sin Eedelige Forklaring i denne Sag. Hvilken 
Eragtning Actor behager at tage beskreven og paa lovlig Maade 
lade forkynde for de paagieldende. Beskr. 
 
 
Niels Olsen Find, Schognes, mødte for Retten og anmeldte at han 
til dette Ting ved mundtlig Varsel havde ladet indstevne Peder 
Jensen, Scharsvog, til at anhøre Vidner, Paastand, Irettesettelse 
og derefter at liide Dom, for den ulovlige Beskyldning han af-
vigte Vinter paa Maasøen udi Finmarken, skal have tillagt Citant-
ens Søn Anders Nielsen, nemlig at bemelte hans Søn skulle have 
stiaalet penge af en Kiste fra Henrik Qvistes Søn af Rejsen, og 
derhos at erstatte de paa denne Sag anvendende Omkostninger. Sag-
søgeren begierede Sagen i Rette.  
 
Den Søgte blev af Retten paaraabt, men mødte ikke. Citanten an-
meldte dernæst, at han til denne Sags Oplysning havde ladet ind-
stevne 2de Vidner, nemlig Jørgen Christian, Buchskind, og Jens 
Borch, sammestæd, af disse fremstillede sig for Retten Jørgen 
Christian, Buchskind, men det andet Vidne mødte ikke efter Paa-
raab. De 2de Stevne-Vidner, Lensmand Andreas Tønder Kiergaard og 
Ole Gregusen, Lechnes, afhiemlede derpaa med deres Corporlige 
Eed, at de lovligen havde indstevnt saavel Sagvolderen Peder Jen-
sen, Scharsvog, som det udeblevne Vidne Jens Borch, Buchskind. 
 
Det mødende Vidne, som af Retten var bleven forelæst Eedens For-
klaring af Lovbogen, og desuden formanet at vogte sig for Meen-
Eed, soer med oprakte Fingre paa Sandhed Udsigende og aflagde 
følgende Forklaring. Da han paa Vejen til Fiskeriet udi Finmark-
en, tilligemed fleere var ankommen paa Maasøen, kom Henrik Qvist-
es Søn Johannes Hendriksen, en Morgenstund til ham og det øvrige 
Fiske-Sælskab, og beklagede sig over at han havde mistet af sin 
Kiste endeel penge. Vidnet med fleere forføyede sig derpaa need 
til Søen, og efterat Johannes Henrichsen havde aabnet for dem 
Kisten hvorudi de bortkomne penge havde lagt, hørte han Peder 
Jensen, Scharsvog, sig til Anders Nielsen, Schognes: Der kan 
ingen anden have taget pengene end du; I gaar havde du penge, men 
forhen ingen. Viidere havde dette Vidne ikke at forklare, hvorfor 
samme fra Retten blev afskeediget. 
 
Citanten anmodede derpaa om Rettens Laugdag for den Søgte og 
Forelæggelse for det udeblevne Vidne til næste Ting. 
 

Eragtet: 
 
Den indstevnte, men ikke mødende Sagvolder Peder Jensen, Schars-
vog, forundes Lavdag at svare i Sagen til næste Ting, til den 
Tiid og Stæd som nærmere ved Tingbrevet bliver bekiendtgiort. 
Til samme Tiid og Stæd bliver det udeblevne Vidne Jens Borch, 
Buchskind, herved af Dommeren forelagt under Lovens Faldsmaal at 
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møde, for at aflægge sin Eedelige Forklaring i denne Sag. Denne 
Rettens Eragtning haver Citanten at tage beskreven og paa lovlig 
Maade at lade forkynde for de paagieldende. Beskr. 
 
 
Følgende begierede Tilladelse at hugge i den Kongel. Almindings-             

Skov, neml. Mallangen: 
 

Anders Olsen, Findsnes, 8 Tylter smaat bygnings-Tømmer. Mogens 
Olsen, Teinskier, 1 Kaabberums baad-Veed. 
 
 
Skipper og Giæstgiver Ole Nielsen Stat anviiste i Retten en nye 
indrettet Hoved- og Handels-bog, forsynet med behørrig stemplet 
Papiir for og bag, hvilken Hovedbog blev af Fogden Authoriseret. 
 
 
Til Lavrettesmænd for tilkommende Aar, blev af Retten udnævnt: 
Anders Olsen, Findsnes, Brox Ediasen, Furøen, Henrich Friderich-
sen, Troldvigen, Isach Rasmusen, Roxfiord, Thomas Mathiasen, 
Kragenes, Siur Olsen, Molsnes, Lars Larsen, Strømmen, og Jacob 
Andersen, Jernsletten. 
 
 
Da ingen havde noget viidere ved Retten at afhandle, blev Tinget 
ophævet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kilde: Senjen og Tromsø Sorenskriveri Justitsprotokol No. 7, 

1786-1789, side 110 b - 113 a. 
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Efterat Retten saaledes var sadt, blev for Almuen oplæst og             
kundgiort følgende Anordninger og Befalinger: 

 
 

 
1.  Placat angaaende at alle bøxelbreve som udstædes af Benefici-

ariis og andre vedkommende, skal indeholde den Clausul: At 
Leilændingen om den ham tilbøxlende Gaard maatte blive ud-
nævnt til Officier-Bolig, skal være pligtig da at fravige 
samme imod at erholde hans udgivne Bøxelpenge tilbage. Dat-
eret Christiansborg Slot den 13de April 1787. 

2.  Placat angaaende Skiøder og Pentebreve at medføre Eiendom og      
Pant, naar de inden den i Lovens 5 B. 3 Cap. 28 Art. befalede 
Tiid ere Tinglyste, om endog Udstæderen i den Mellem-Tiid fra      
Udstædelsen til Tinglysningen maatte være døde m.v. Dat. 
Christiansborg Slot d. 8de Junii 1787. 

3. Placat anlangende de Præcautioner som skal iagttages, for 
saavidt mueligt at forekomme, at ikke Børne Kopper og Mæs-
linger skal indsnige sig i Island. Dat. Christiansborg den 
18. Maii 1787. 

4.  Placat hvorved den under 22de Novembr. 1780 udstædte, anlang-
ende de uenroulleredes Tilladelse at have til Søes, med viid-
ere dens Indhold, nu aldeeles ophæves etc. Dat. Christians-
borg Slot den 13de April 1787. 

5. Rente-Kammer-Placat angaaende Forbud mod Saugers Opbyggelse i      
Norge, uden dertil forud erhvervet Bevilling. Dat. 19. April 
1787. 

6. Pro Memoria fra Hr. Amtmand de Knagenhielm til Hr. Foged 
Holmboe, dateret Bodøegaard den 24. Julii 1787, hvorved 
efterlyses en af sin Arrest hos Lensmanden for Gilleskaals og     
Bejerens Fierdinger i Saltens Fogderie undvigt Tyvs-Delin-
qvent ved Navn Hans Olsen, Indyr. 

7. En af Hr. Foged Holmboe til Hr. Christian Kildal udgiven  
skriftlig Fuldmagt til at betiene Fogdens Embede paa dette 
aars Høste-Tinge udi hans lovlige Forfald. Dat. Erviggaard 
den 26de Sept. 1787. 

 
Fogden lod inden Retten optyde til brug og bortbøxling, det udi 
Torschens Tinglav beliggende og Hans Mayt. tilhørende øde Gods, 
men ingen libhavere indfandt sig. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kilde: Senjen og Tromsø Sorenskriveri Justitsprotokol No. 7,  

   1786-1789, side 107 b - 108 a. 
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Udi De paa Sommertingene 1787 til Doms optagne Sager er paa 
Gaarden Lilleskoug, efter Berammelsen Tirsdagen d. 3. Julii 1787,    

udi 2de Eedsoerne Laugrettesmænds Overværelse bleven afsagt  
følgende Domme: 

 
 
Fol. 104. Udi Justitz Sagen Contra Drengen Hans Jensen, Vang, for 
3de Gang begaaet Lejermaal og Pigen Magrethe Hansd., Troldvigen, 
for 1ste Gang begaaet Lejermaal. 
 
Foruden de Skyldiges egen Tilstaaelse for Retten haver Actor med 
Sognepræsten for Lenvigs Præste Gield Hr. Mathias Bonsach Krogs i 
Rette lagde Attest af 26 Sept. 1786 godtgiort at den i Kongens 
Tieniste enroullerede Dreng Hans Jensen, Vang, haver 2de Gange 
tilforn besvangret Qvinde Mennesket Anna Cathrine Nielsdatter, 
Teinskier, og en 3die Gang Pigen Margrethe Hansdatter, Troldvig-
en, som tilligemed Ham er bleven actioneret. 
 
For dette Deres begangne Lejermaal haver Drengen ved sit Last-
værdige og forargelige Forhold paadraget sig den Straf, som For-
ordningen af 29 December 1696 bestemmer for 3de Lejermaal og Pig-
en bliver at ansee efter Lovens 6 B. 13 Cap. 1 art. 
 

Thi kiendes for Ret: 
 
Hans Jensen, Vang, bør at bøde sine Lejermaals Bøder med 12 rd. 
og i Stæden for aabenbare Skriftstaaelsen efter Forordningen af 8 
Junii 1767 at sidde i Fængsel paa Vand og Brød i 8te Dage; samt 
derefter at han bringes til Trundhiemb Fæstning, hvor Han bør at 
sættes udi Jern til Skubkarren(?) og arbejde udi 3de Aar. 
 
Pigen Magrethe Hansdatter, Troldvigen, tilfindes i lige Maade at 
bøde sine Lejermaals Bøder med 6 rd. og at sidde i Fængsel paa 
Vand og Brød i 8te Dag.  
 
De paa denne Sag anvendte Omkostninger betaler de begge, Hver for 
sin Andeel med 3 rd. 5 mrk. 8 sk., foruden det stemplede Papiir 
til Doms acten. Dette fuldbyrdes under Justitiens viidere Pleje 
og i Henseende til Bøderne og Omkostningerne inden 15ten Dage 
efter denne Doms lovlige Forkyndelse under Adfærd efter Loven. 
 
 
Fol. 105. Justitz Sagen contra den u-confirmerede Dreng Niels 
Larsen, Vang, og Tøsen Rachel Danielsdatter, Jernsleth, for Lej-
ermaal. 
 
Det er med Sognepræsten Hr. Krogs i Rette lagde Attest under 26 
Sept. 1786 bleven oplyst, at den u-confirmerede Finne Dreng Niels 
Larsen, Vang, haver begaaet Lejermaal med Tøsen Rachel Daniels-
datter, Jernsleth. For dette Deres forargelige Forhold bliver De 
begge at ansee, nemlig Drengen, efter Lovens 6 B. 13 Cap. 1 art.  
og Det Kongel. Rescript af 4. Maji 1753 samt Forordningen af 8  
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Junii 1767 og Pigen efter Allerhøyst bemeldte Lovens art. og For-
ordning. 
 

Thi kiendes for Ret: 
 
Niels Larsen, Vang, bør at bøde sine Lejermaals Bøder med 12 Rdr. 
og at sidde i Fængsel paa Vand og Brød i 14ten Dage. 
 
Pigen Rachel Danielsdatter, Jernsleth, bør ligeledes at bøde sine 
Lejermaals Bøder med 6 rd. og begge saa vel Drengen som Pigen, i 
Stæden for aabenbare Skriftstaaelse at sidde i Fængsel paa Vand 
og Brød i 8 Dage og derhos at udreede den paa denne Sag andvendte 
Omkostninger med 2 rd. 3 mrk. 4 sk., foruden det stemplede Papiir 
til Doms acten.  
 
Dette alt fuldbyrdes inden 15ten Dage efter denne Doms lovlige 
Forkyndelse under Adfærd efter Loven. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kilde: Senjen og Tromsø Sorenskriveri Justitsprotokol No. 7, 

1786-1789, side 128 b - 129 a. 
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Anno 1788 den 13de Maii blev holdet almindelig Sommerting paa 
Gaarden Wang for Giisunds Tinglavs Almue af Sorenskriver Ole Bor-
nemann Heiberg i overværelse af Kongel. Mayts. Foged Hr. Jens 
Holmboe tilligemed efterskrevne 8 Eedsorne Lavrettesmænd, nemlig 
Christopher Olsen, Oldern, i Stædet for Brox Ediasen, Furøen, 
Guldbrand Taraldsen, Grønjord, i Stædet for Isach Rasmusen, Rogs-
fiord, Hendrich Friderichsen, Troldvig, Sivert Olsen, Mols, And-
ers Olsen, Findsnes, Jacob Andersen, Jernsleth, Thomas Mathiasen, 
Kragenes, og Ole Jonsen, Rogsfiord, i Stædet for Lars Larsen, 
Strømmen. 
 
Efterat Retten saaledes var sadt, blev for Almuen oplæst og kund-
giort de folio 131 ommelte Kongel. Anordninger og andre ordres. 
 
 
Fogden lod inden Retten til Bortbøxling opbyde det udi Torschen 
beliggende Hans Mayt. tilhørende øde Gods, men ingen libhabere 
indfandt sig. 
 
 
Skipper Sr. Hartvig Jentoft paa Wæbbestad lod inden Retten opbyde 
til Udsettelse paa Rente imod sikkret Pant, hans 2de Stifdøtre 
Berthe Cicilia og Berthe Lucia Hvedings Fæderne-Arv, beløbende 
til 2555 rd. 1 mrk., meest i Contanter, for hvilken Arv han er 
beskikket til Formynder, men ingen indfandt sig, som vare denne 
Capital til Laans begiærende. 
 
 
Læst en Bøxel-Sædel til Andreas Jonsen paa 9 Mrk. Fiskes Land-
skyld i Gaarden Nord-Russevog. Givet til Tugthuuset 8 sk. 
 
Ditto til Hendrich Friderichsen paa 18 Mrkr. Fiskes Landskyld  
udi Troldvigen. Givet til Tugthuuset 8 sk. 
 
Ditto til Andreas Olsen paa 12 mrkr. i Gaarden Findsnes, givet 
til Tugthuuset 8 sk. 
 
Ditto til Andreas Christensen paa 18 Mrkr. i Gaarden Øyjorden. 
Givet til Tugthuuset 8 sk. 
 
Ditto til Johannes Henrichsen Qvist paa 1 pund i Gaarden Nord-
strømmen med Vilkaar at hans Fader Henrich Qvist saalænge han 
lever og hans Hustrue efter ham, skal have den halve Deel af 
Jorden til brug. Givet til Tugthuuset 8 sk. 
 
Ditto til Ole Jespersen, Troldvigen, paa 18 Mrkr. i bemelte Gaard 
Troldvigen. Givet til Tugthuuset 8 sk. 
 
 
I Anledning af en under 21 Junii 1787, til Hans Kongel. Mayestæt 
indgiven allerunderdanigst Ansøgning fra endeel Bønder udi Ag-
gershuus og Smaae Lehnens Amter, angaaende Oddels-Rettens fuld- 
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komne Afskaffelse i Norge, begierede Kongel. Mayts. Foged den 
tilstædeværende Almue tilspurgt: Om de vare for, at Oddels Retten 
i Norge skulle vedblive eller afskaffes? Hertil blev svaret af 
nogle faae at de ønskede at Oddels Retten maatte staae ved magt, 
men af den største Deel, at den maatte afskaffes. Herom begierede 
Fogden sig et Tingsvidne beskreven meddeelt, som blev bevilget. 
Beskr. 
 
 
Læst en Bøxel-Sædel til Baar Abrahamsen paa 1/2 Vog Fiskes Land-
skyld i Gaarden Giedske. Givet til Tugthuuset 8 sk. 
 
Den 14 Maii blev Retten Continueret ved de samme Personer som 
tilforn. 
 
Folio 111. Provsten Hans Falsters Sag Contra Leilændingen Caspar 
Nielsen, Buchskind, for resterende Landskyld med viidere. Sogne-
præsten Hr. Krog leverede i Retten den paa forrige Ting faldne 
Eragtning, som blev læst til Indlemmelse i Acten.  
 
Den Lavdagede Caspar Nielsen, Buchskind, blev af Retten paaraabt, 
men mødte ikke, hvorpaa de 2de Mænd, Lensmanden Andreas Tønder 
Kiergaard og Jens Borch, Buchskind, afhiemlede med Eed for Rett-
en, lovligen for Sagvolderen at have forkyndet denne Rettens Lav-
dag. Sagsøgeren lod derpaa i Retten indlevere en Speciel Regning 
over Søgsmaalet, med de derpaa anvendte Omkostninger, dateret 
Trones den 1te Maii 1788, som blev oplæst til Indlemmelse i Act-
en. 
 

Efterat Sagen saaledes af Sagsøgeren var indladt til Doms,                
blev af Dommeren Eragtet: 

 
Sagen optages til Doms Afsigelse paa Sorenskriverens Hiemstæd 
Lilleskov, Mandagen den 23 Junii førstkommende, hvilket tiener 
Parterne til Efterretning. 
 
 
Folio 111. Giæstgiver Sr. Gregus Jonsen, Øefiordens Sag Contra 
Caspar Nielsen, Buchskind, for Giæld. Citanten mødte for Retten 
og anmeldte: At den Søgte havde lovet at skaffe ham betaling el-
ler Sikkerhed for samme til dette Aars Sommer, og at han paa 
Grund deraf lod Sagen falde. 
 
 
Folio 111. Justitz-Sagen Contra Anders Olsen, Findsnes, for ud-
øvet ulovlig Behandling mod Drengen Anders Nielsen, Schognes. Ac-
tor anmeldte for Retten, at det var en Feiltagelse, at Anders Ol-
sen udi denne Sag er bleven indstevnt som Sagvolder, da det ved 
nærmere undersøgelse er befunden, at han findes ganske uskyldig i 
denne Sag, hvorfore han erklærede at han frafaldt samme. 
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Folio 112. Niels Olsen Find, Schognesses Sag Contra Peder Jensen, 
Scharsvog, for ulovlig Beskyldning med videre. Sagen blev af Ret-
ten paaraabt, men ingen af Parterne mødte. 
 
 
Præste-Enken Madame Berg anmeldte for Retten at hun til dette 
Ting ved mundtlig Varsel havde ladet indstevne Drengen Niels 
Nielsen, Korvig, til anhøre Paastand, Irettesettelse og derefter 
at lide Dom, for sin udviiste overhørighed mod Øvrigheds Ordres, 
da han ikke har villet indfinde sig udi den ham hos hende anvi-
iste Tieneste, nægtet han dertil er bleven tilsagt ved Lensmand 
og Mænd, samt derhos at erstatte hende de paa denne Sag anvend-
ende Omkostninger. Citantinden begierede Sagen i Rette.  
 
Den Søgte blev af Retten paaraabt, men mødte ikke, hvorpaa de 2de 
Stevnevidner, Lensmand Kiergaard og Jens Borch, Buchskind, af-
hiemlede med Eed for Retten lovlig Stevning at have forkyndt for 
Sagvolderen i denne Sag. 
 

Citantinden begierede derpaa Rettens Lavdag for den Søgte til      
næste Ting, hvorpaa af Dommeren blev saaledes Eragtet: 

 
Den lovligen indstevnte, men ikke mødende Sagvolder Niels Niel-
sen, Korvig, blever herved af Dommeren forelagt at møde med sit 
Tilsvar i denne Sag til Høste-Tinget, til den Tiid og Stæd som 
nærmere ved Tingbrevet kundgiøres. Denne Rettens Eragtning tager 
Citantinden beskreven og besørger paa lovlig Maade forkyndt for 
den paagiældende. Beskr. 
 
 
Ole Jespersen, Troldvigen, anmeldte for Retten, at han til dette 
Ting ved mundtlig Varsel havde ladet indstevne Tøsen Berthe Lars-
datter, til at anhøre Paastand, Irettesettelse og derefter at li-
de Dom for hendes udviiste Modvillighed i at gaae i Citantens Ti-
eneste, nægtet hun havde tilsagt ham samme og modtaget 20 sk. i 
Fæstepenge, da hun i den Stæd er gaaet i Tieneste hos en anden 
Mand paa Findsnes, samt derhos at erstatte ham de paa denne Sag 
anvendende Omkostninger. Citanten begierede Sagen i Rette.  
 
Den Søgte blev af Retten paaraabt, men mødte ikke, hvorpaa Stev-
nevidnerne, Lensmand Kiergaard og Jens Borch, Buchskind, afhiem-
lede med Eed for Retten, lovligen at have indvarslet Sagvoldersk-
en Berthe Larsdtr. udi denne Sag. 
 
  Sagsøgeren begierede derpaa Rettens Lavdag for den Søgte til        
Høste Tinget, hvorpaa af Dommeren blev saaledes Eragtet:  
 
Den lovlig indstevnte, men udeblivende Sagvolderske Berthe Lars 
Dtr., bliver herved af Dommeren forelagt at møde med sit Tilsvar 
udi denne Sag til næstkommende Høste Ting, den Tiid og Stæd som 
ved Tingbrevet nærmere bekiendtgiøres. Denne Rettens Lavdag haver 
Sagsøgeren at tage beskreven og for den indstevnte lovlig lade  
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forkynde beskr. 
 
 
Hendrich Friderichsen, Troldvigen, anmeldte for Retten, at han 
til dette Ting ved mundtlig Varsel havde ladet indstevne sin Tie-
neste Pige Anna Fridericha, Navern, og ligesaa hendes Moder An-
thonette, Navern. Begge til at anhøre Paastand, Irettesettelse og 
derefter at lide Dom, den første fordi hun har understaaet sig at 
fraviige sin Tieneste hos Citanten uden lovlig Opsigelse og før 
hendes Aar var ude, og den anden hc. Moderen, fordi hun har været 
at imodtage bemelte sin Datter og huuset hende, uden at bringe 
hende tilbage igien til sin Tieneste, samt derhos at betale Cit-
anten de paa denne Sag anvendende Omkostninger. Citanten begier-
ede Sagen i Rette.  
 
Begge Sagvolderskene mødte personlig for Retten og tilstod lovlig 
Varsel i denne Sag. Sagsøgeren indleverede i Retten, et i denne 
Sag forfattet skriftlig Indlæg, som blev læst til Indlemmelse udi 
Acten. 
 
Efterat denne Sag var bleven Ventileret og man erfarede Mislig-
heder fra begge Parters Side, blev Sagen saaledes afgiort. Pigen, 
som ikke havde brugt lovlig Omgang eller for vedkommende Øvrighed 
opgivet sine Aarsager, hvorfore hun forlod sin Tieneste, erbød 
sig at betale til Sagsøgeren, de af ham paa denne Sag anvendte 
Omkostninger, som beløber tilsammen til 2 rd. 5 mrk. 10 sk. Disse 
Penge forbandt Lensmand Andreas Kiergaard sig inden Retten at er-
statte Citanten saasnart som han havde faaet Pigen Anna Fride-
richa, Navern, i sin Tieneste, af hendes aarlige Løn. Med dette 
Tilbud erklærede Sagsøgeren sig fornøyet og blev Sagen saaledes i 
Mindelighed afgiort. 
 
 
Skipper Sr. Ole Nielsen Stat, Wang, havde til dette Ting ved 
mundtlig Varsel ladet indstevne Jon Hansen, Mols, til at anhøre 
Paastand, Irettesettelse og derefter at lide Dom, fordi han ikke 
afvigte Aars sidste Stevne, efter Tilsigelse og sit giorte Løfte, 
anskaffede nogen Seglings-Karl til Jægten, samt derhos at erstat-
te ham de paa denne Sag anvendende Omkostninger. Citanten begier-
ede Sagen i Rette.  
 
Den Søgte mødte personlig for Retten og tilstod lovlig Varsel i 
denne Sag, og kunde ikke nægte for, at han jo var bleven tilsagt 
at besørge Seglings Karl med Jægten til Bergen Sidste Stevne 
1787; Men da hans Dreng blev tilbage i Finmarken, kunde han ikke 
opfylde sit Løfte. Og for at undgaae viidere Uleiligheder og be-
kostninger i denne Sag, vedtog han her for Retten, at erlægge til 
Sognets Fattige en Mulct af 2 rd. og desuden at betale de paa 
denne Sag anvendte Omkostninger med 1 rd. 3 mrk. 4 sk., tilsammen 
3 rd. 3 mrk. 4 sk. Disse 3 rd. 3 mrk. 4 sk. leverede Klokkeren 
Jørgen Hendrichsen Høgh, Aarnes, paa den Søgtes Vegne, imod at 
denne forbandt sig for Retten til igien at erstatte ham dette 
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hans giorte Udlæg af den Fisk som han avlede i Finmarken, naar 
samme derfra hiemkommer; Og saaledes blev denne Sag i Mindelighed 
afgiort. 
 
 
Skipper Sr. Ole Nielsen Stat anmeldte for Retten, at han til 
dette Ting ved mundtlig Varsel ladet indstevne Ole Jonsen, Rogs-
fiord, til at anhøre Paastand, Irettesettelse og derefter at lide 
Dom, fordi han ikke efter Tilsigelse og givne Løfte, anskaffede 
en Seglings-Karl til Bergen afvigte Aars sidste Stevne. Citanten 
begierede Sagen i Rette.  
 
Den Søgte mødte personlig for Retten, tilstod lovlig Varsel i 
denne Sag og kunde ikke nægte for, at han jo var bleven tilsagt 
at Segle med forrige Aars sidste Stevne, men kunde ikke erholde 
nogen Hielp, endskiønt han derfor giorde sig umage. For at und-
gaae viidere Uleilighed og Omkostning i denne Sag, vedtog den 
Søgte her for Retten, til sidste Stevne at erlægge til Sognets 
Fattig-Kasse en Mulct af 2 rd. og derhos at erstatte Citanten de 
paa denne Sag hidtil anvendte Omkostninger med 1 rd. 3 mrk. 4 sk. 
Disse penge, nemlig saavel Mulcten til Fattig-Kassen, som Omkost-
ningerne til Sagsøgeren, forbandt den Søgte sig til at udreede 
til den bestemte Tiid, eller og i Mangel deraf at taale Execution 
i sit Huus ved Lensmand og 2de Mænd, uden videre foregaaende Lov-
maal. Med dette Tilbud erklærede Sagsøgeren sig fornøyet og blev 
saaledes denne Sag tilendebragt. 
 
 

Udi den Kongel. Alminding udi Malangen, begierede følgende og              
erholdte Tilladelse at maatte hugge, hc.: 

 
Sogne Præsten Hr. Krogh i Lendvigen, 8 tylter Saug Tømmer. Lars 
Olsen, Korvigbotten, en Sexrings-Veed. Sognepræsten for Mæfiorden 
Hr. Friderichsen, 6 tylter bygnings-Tømmer. Peter Henrichsen, Ga-
vel, en Sexrings-Veed. Niels Pedersen, Grundreis, 4 tylter Saug-
tømmer og 2 tylter bygningstømmer. Giæstgiver Gregus Jonsen, Øe-
fiorden, 5 tylter bygnings-Tømmer, 1 Kobberums og 1 Færrings 
baad-Veed. Hans Larsen, Hollændernes, 6 tylter bygnings Tømmer. 
Ole Sørensen, Grundvog, 5 tylter bygnings Tømmer og 1 Sexrings-
Veed. Klokker Jørgen Henrichsen Høgh, Aarnes, 1 Kobberums-Veed. 
 
 
Da ingen havde noget viidere for Retten at afhandle, blev Tinget 
ophævet, efterat forveis var bleven udnævnt til Vurderings og 
Stevningsmænd Johannes Sørensen, Wasjord, og Jens Jensen, Løch-
helle. 
 
 
Kilde: Senjen og Tromsø Sorenskriveri Justitsprotokol No. 7, 

   1786-1789, side 139 b - 142 b. 
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Efterat Retten saaledes var sadt, blev for Almuen oplæst og kund-        

giort følgende Kongel. Anordninger og andre Ordres,                    
nemlig: 

 
 
 
1. Forordning angaaende den Finmarkske Handels Frigivelse med        

meere. Dat. Christiansborg Slot d. 5. Sept. 1787. 
2. Placat angaaende Islandske Søe-Passer. Dat. Christiansborg    

Slot d. 7. Martii 1787.  
3. Ditto angaaende Forlængelse paa 6 Aar af det ved Placaten af  

12. Januari 1784 udgangne Forbud paa at iage, skyde eller  
fange Els Dyr i Konge Riget Norge. Dat. Christiansborg Slot 
den 19. Decbr. 1787. 

4. Ditto anlangende hvorledes med Udeblivelses Domme i Høyeste  
Ret skal forholdes. Dat. Christiansborg Slot d. 12. Octobr.  
1787. 

5. Ditto angaaende dobbelte Skatter og dobbelt Mandskab at ud- 
reede af alle Jorder i Norge, som bruges til Underbrug. Dat.  
Christiansborg Slot d. 24. Octbr. 1787. 

6. Forordning angaaende at ingen maae sælge eller kiøbe Heste  
haar uden Attest m.v. Dat. Friderichsberg Slot d. 3. Aug.  
1787. 

7. Placat angaaende hvorledes en Creditor haver at forholde sig      
som vil nyde got af den Ret over sin Debitor og hans Gods     
som Danske Lovs 1 B. 24 Cap. 26 Art. og 5 B. 3 Cap. 18 Art.,  
samt Norske Lovs 1 B. 22 Cap. 28 Art. og 5 B. 3 Cap. 33 Art.      
tillægger ham. Dat. Christiansborg Slot d. 18. Janu. 1788. 

8. Pro Memoria fra Hr. Amtmand Sommerfeldt til Hr. Foged Holm- 
boe, hvorved 5 undvigte Malificantere efterlyses, hc.: 1.  
Berreth Kirstine Peders Dtr. af Tronhiems Tugthuus, 2. Ber- 
reth Lucia Arntz Dtr. fra Tronhiems Tugthuus, 3. Ole Hellich-
sen fra Sigdal i Buscheruds Amt, 4. Amund Larsen Trøhoug fra  
Hole paa Ringeriget, 5. Anna Marie Hans Dtr. fra Kragerøe.  
Dat. 17. Janu. 1788. 

9.  Ditto fra Hr. Amtmand de Knagenhielm til Hr. Foged Holmboe,  
dat. Bodøegaard den 10. Sept. 1787, angaaende Cituations-Kart 
i Aastæds og Markegangs-Tretter m.v. 

10. Ditto fra bemelte Amtmand til Hr. Foged Holmboe, dat. Bodøe-
gaard den 8. Decmbr. 1787, angaaende stemplet Papiirs brug af      
Sagefalds Eiere. 

11. Ditto fra ditto til ditto ang. hvorledes skal forholdes med 
Sager for Brendeviins Brænden, Salg og Drik. Dat. Bodøegaard      
den 3. Marti 1788. 

12. Do. angaaende at Bøder til Justitz-Cassen, Christianshavns 
Kirke, Hospitaler eller andre publiqve Stiftelser, skal i  
mangel af Betaling, afsones efter Forordning af 6. Decembr.  
1743. Dat. Bodøegaard den 24. Octobr. 1787. 

13. Ditto angaaende Delinqvent-Omkostninger, dat. Bodøegaard d. 
12. Janu. 1788, hvorefter Senjens og Tromsøe Fogderie til- 
kommer at udreede 43 rdl. 16 sk., som efter Fogdens hosføyede      
Repartition er 6 sk. pr. Vog. 
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14. Ditto dat. 21de Janu. 1788, ang. Forslag om Oddels Rettens  

Afskaffelse. 
15. Ditto ang. Capituls Taxten for Tronhiems Stift, sat den 20. 

Novbr. 1787. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kilde: Senjen og Tromsø Sorenskriveri Justitsprotokol No. 7, 

    1786-1789, side 131 a - 131 b. 
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Udi 
 
De paa Sommertingene 1788 til Doms optagne Sager er paa Gaarden    
Lilleskoug udi 2de Laugrettesmænds Overværelse bleven afsagt               

følgende Domme: 
 

 
Fol. 140. Udi Provsten Hr. Falsters Sag contra Leylændingen Cas-
par Nielsen, Buchskind, for Resterende Landskyld med videre af-
sagt Mandagen d. 23 Junii 1788. 
 
Den af Sagsøgeren i Rette lagde Regning, dateret Trones d. 1 Maji 
1788 viiser at han hos sin Leylænding Caspar Nielsen, Buchskind, 
kommer til Gode for Jorddrottlig Rettighed og de paa dennem Sag 
anvendte Omkostninger i alt 2 rd. 5 mrk. 12 sk. Og da den Søgte 
ikke har haft noget at indvende imod Søgsmaalet, nægtet han baade 
er bleven Lovligen stevnet og Rettens Laugdag er bleven Hannem 
forkyndet; saa kiendes for Ret: Leylændingen Caspar Nielsen, 
Buchskind, bør til Provsten Hr. Hans Falster, Sognepræst for Tro-
nes Præstegield, at betale ovenmeldte 2 rd. 5 mrk. 12 sk., for-
uden det stemplede Papiir til Doms acten og det inden 15ten Dage 
efter denne Doms lovlige Forkyndelse under Nam og Indførsel i 
Hans Boe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kilde: Senjen og Tromsø Sorenskriveri Justitsprotokol No. 7,  

1786-1789, side 185 b - 186 a. 
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Anno 1788 den 2den Octobr. blev holdet almindelig Høste-Ting paa 
Gaarden Wang for Giisunds Tinglav. Retten blev betient i Hr. Sor-
enskriver Heibergs lovlige Forfald af hans Eedsorne Fuldmægtig 
Michael Gierlev, tilligemed efterskrevne 8 Eedsorne Lavrettesmænd 
hc. Jens Jensen, Store Løchelle, i Stædet for Anders Olsen, Find-
snes, Brox Ediæsen, Fuurøen, Sivert Olsen, Molsnes, Anders Baro-
sen, Tømmervig, i Stædet for Hendrich Friderichsen, Troldvig, 
Erich Jonsen, Tømmervig, i Stædet for Lars Larsen, Strømmen, Ja-
cob Andersen, Jernsleth, Christen Jonsen, Øyjord, i Stædet for 
Thomas Mathiasen, Kragenes, og Johannes Sørensen, Wasjord, i Stæ-
det for Isach Rasmusen, Rogsfiord. 
 
 
Efterat Retten saaledes var sadt, blev for Almuen oplæst og kund-
giort de folies 201 og 202 anførte Kongel. Anordninger og andre 
Publicationer. 
 
 
Fogden lod inden Retten opbyde til bortbøxling det udi Torschens 
Tinglav beliggende og Hans Mayt. tilhørende øde Gods, men ingen 
lysthavende anmeldte sig. 
 
 
Læst en Bøxel Sædel til Christen Olsen paa 9 Mrk. Fiskes Land-
skyld i Gaarden Medskiers Udeng. Givet til Tugthuuset 8 sk. 
 
Sognepræsten Hr. Krogh i Lendvigen, anmeldte for Retten at han 
til dette Ting ved mundtlig Varsel havde ladet indstevne Ole Mog-
ensen, Ytter-Løchelle, til at høre Paastand og lide Dom for skyl-
digværende Rettighed og anden Giæld, som Citanten meldte at be-
løbe i samlet Sum under 10 rd., samt Sagens Omkostninger at er-
statte. Sagsøgeren begiærede Sagen i Rette.  
 
Den Søgte blev af Retten paaraabt, men mødte ikke, hvorpaa de 2de 
Stevne-Vidner, Lensmand Andreas Tønder Kiergaard og Johannes Sør-
ensen, Wasjord, afhiemlede med Eed for Retten at de lovligen hav-
de indvarslet Sagsøgeren i denne Sag. Citanten begiærede derpaa 
Sagen udsadt til næste Sommer-Ting og den Søgte af Retten til 
samme Tiid forelagt at møde, samt anlovede derhos til bemte. Ting 
at fremkomme med nærmere Speciel Regning over fordringen. 
 

Herpaa blev af Retten Eragtet: 
 
Sagen udsættes til næste Sommer Ting og den indstevnte, men ude-
blivende Sagvolder Ole Mogensen, Ytter Løchelle, forelægges her-
ved af Dommeren at møde med sit Tilsvar i denne Sag til bemte. 
Ting, den Tiid og Stæd som nærmere ved Tingbrevet kundgiøres; 
hvilken Rettens Eragtning Citanten vil behage at tage beskreven 
og lovlig lade forkynde beskr. 
 
 
Sogne-Præsten for Hillesøe og Lendvigs Sogner Hr. Mathias Bonsach 
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Krogh, anmeldte for Retten, at han til dette Ting ved mundtlig 
Varsel havde ladet indstevne Niels Jensen, Gievig eller Tein-
skier, til at høre Paastand og Irettesettelse, samt Dom at liide 
for Resterende præstelige Rettigheder, hvilken Restance Citanten 
declarerede at beløbe sig mindre end 10 rd., samt Sagens Omkost-
ninger at erstatte. Sagsøgeren begiærede Sagen i Rette.  
 
Den Søgte blev af Retten paaraabt, men mødte ikke. De 2de Stevne-
Vidner, Lensmand Kiergaard og Johannes Sørensen, Wasjord, afhiem-
lede med Lovens Eed for Retten, lovlig Stevning at have forkyndt 
for den paagiældende i denne Sag. Citanten begierede derpaa Ud-
settelse i Sagen til næste Ting og den indstevnte forelagt til 
samme Ting at møde; da han nærmere til den Tiid skulle indkomme 
med det fornødne til Sagens Fremme. 
 

Eragtet: 
 
Sagen udsettes til næste Sommer Ting, den Tiid og Stæd som nærm-
ere ved Tingbrevet bekiendtgiøres; til hvilken Tiid og Ting den 
indstevnte, men ikke mødende Sagvolder Niels Jensen, Gievig eller 
Teinskier, gives Rettens Lavdag at møde med sit Tilsvar udi denne 
Giælds-Sag. Hvilken Rettens Forelæggelse Citanten behager at tage 
beskreven og lovlig lade forkynde beskr. 
 
 
Folio 140. Niels Olsen Find, Schognesses Sag Contra Peder Jensen, 
Scharsvog, for ulovlig Beskyldning m.v. Sagvolderen mødte ikke og 
Sagsøgeren blev anmeldt at være ved Døden afgaaet. 
 
 
Folio 140. Præste-Enken Mad. Bergs Sag Contra Drengen Niels Niel-
sen, Korvig, for Modvillighed at træde i Tieneste hos Citantind-
en. Paa Sagsøgerskens Vegne mødte Lensmand Sr. Kiergaard og dec- 
larerede for Retten: at siden Sagvolderen har ladet sig beqvemme 
at gaae i Tieneste efter Ordre, saa er Sagen derved mindelig ble-
ven afgiort. 
 
 
Folio 141. Ole Jespersen, Troldvigens Sag Contra Pigen Berthe 
Lars Dtr. for Modvillighed at gaae i Tieneste hos Sagsøgeren. 
Lensmand Kiergaard mødte for Retten og declarerede paa Citantens 
Vegne denne Sag at være i Mindelighed afgiort. 
 
 
Den 3die Octobr. blev Retten Continueret ved de samme Persohner 
som tilforn. 
 
 
27. Tronhiemsborger Sr. Elias Hoff havde til dette Ting ved 
mundtlig Varsel ladet indstevne Hans Hansen, Strømmen, til at 
høre Paastand og Irettesettelse, samt derefter at liide Dom for 
skyldigværende Giæld 9 rd. 1 mrk. 8 sk., samt Sagens Omkostninger 
_________________________________________________________________ 
 
Tingbøker for Lenvik år 1723-1800, bd. 3. side 289 



-290- 
_________________________________________________________________ 
 
at svare. Paa Sagsøgerens Vegne mødte Lensmand Sr. Andreas Tønder 
Kiergaar og begiærede Sagen i Rette.  
 
Den Søgte mødte personlig for Retten og tilstod at være bleven 
lovlig varslet i denne Sag, men benægtede at være Sagsøgeren saa-
meget skyldig som han i Søgsmaalet har opgivet, samt anmeldte 
derhos at han i fior tilsendte Sagsøgeren Lyse for 2 rd. og i Aar 
Smør for 2 rd., men han nægtede at imod tage samme til Afbetaling 
paa Giælden og sendte det tilbage igien til Sagvolderen.  
 
Lensmand Kiergaard begiærede paa Sagsøgerens Vegne at Sagen 
maatte udsettes til næste Ting, paa det han til den Tiid kunde 
fremkomme med de fornødne beviisligheder for Fordringen. 
 

Eragtet: 
 
Den forlangte Anstand bevilges til næste Ting. 
 
 
27. Tronhiems-Borger Sr. Elias Hoff havde til dette Ting ved 
mundtlig Varsel ladet indstevne Joseph Erichsen, Navern, til at 
anhøre Paastand og Irettesettelse, samt derefter Dom at lide for 
Bog-Giæld 11 rd., samt Sagens Omkostning at svare. Paa Sagsøger-
ens Vegne mødte Lensmanden Sr. Andreas Tønder Kiergaard, og be-
giærede Sagen i Rette.  
 
Den Søgte mødte personlig for Retten og tilstod lovlig Varsel i 
denne Sag, samt forklarede derhos at Sagsøgeren ikke efter Anmod-
ning i en 7 Aar har villet giøre nogen Afregning med ham, og at 
han ellers i Sommer tog nogen Fisk hos den indstevnte til Afdrag 
paa Giælden, hvilken han altsaa ikke kunde viide om var rigtig 
eller ikke. 
 
Lensmand Kiergaard begiærede paa Sagsøgerens Vegne Sagens Udsett-
else til næste Ting.  
 

Eragtet: 
 
Den forlangte Udsættelse bevilges til næste Sommer-Ting; og paa-
legger det Citanten til den Tiid at producere lovformelig Regning 
over Fordringen. 
 
 
Hans Hansen i Strømmen anviiste i Retten et voxen Biørne Skind, 
for hvilket Skudpenge af Fogdens Fuldmægtig blev ham udbetalt. 
 
 

Følgende begiærede Tilladelse at hugge i den Kongel. 
Almindings-Skov udi Mallangen, hc.: 

 
Anders Siursen, Øefiorden, en Sexrings- og 1 Kobberums-Veed. 
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Til Lavrettesmænd for tilkommende Aar, blev af Retten opnævnt: 
Johannes Qvist, Nordstrømmen, Andreas Christensen, Øyjord, And-
reas Jonsen, Nord Russevog, Christen Olsen, Medskier, Baar Abra-
hamsen, Giedske, Jørgen Torstensen, Inder Lysnes, Anders Torsten-
sen, Lysnes, og Jens Erichsen, Scharsvog. 
 
 
Da ingen havde noget viidere for Retten at afhandle, blev Tinget 
ophævet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kilde: Senjen og Tromsø Sorenskriveri Justitsprotokol No. 7, 

   1786-1789, side 204 a - 205 a. 
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Efterat Retten saaledes var sadt, blev for Almuen oplæst og kund-        

giort følgende Kongelige Anordninger og andre 
Publicationer: 

 
 
1. Nye Fundation og Anordning for Kiøbenhavns Universitet, dat.      

Christiansborg Slot den 7de Maii 1788, med Instruction for  
Procancellarius Hr. Doctor H.T. Janson. 

2. Placat angaaende hvad der skal iagttages ved nye Breves eller 
Beviisligheders Fremlæggelse for Ober-Hof-Retten. Dat. ditto      
Slot d. 6te Junii 1788. 

3. Sportel Reglement for Rettens og andre publiqve Betienter i  
Norge. Dat. ditto Slot den 11te Junii 1788. 

4. Forordning om Korn-Handelen i Danmark og Norge. Dat. ditto  
Slot den 6te Junii 1788. 

5. Placat angaaende at Slesvigsk og Holsteens Species og Skille-    
myndt og de af Banqven i Altona udgivende Species-Sædler,  
ikke maae Coursere i Konge Riigerne Dannemark og Norge som  
Dansk Courant. Dat. Christiansborg Slot den 19. Martii 1788. 

6. Placat angaaende Opdagelse og Anmeldelse af de Midler og Ef- 
fecter, som maatte tilhøre forrige Foged udi Rachestad etc.       
Fogderier under Smaalehnenes Amt Oluf Jelstrup. Dat. Rente  
Kammeret den 10. Maii 1788. 

7. Publication af Hans Kongel. Høyheds Arve-Printsens Aarlige  
Gave som af Landhuusholdnings-Sælskabet uddeeles. Dat. 21.  
Janu. 1788. 

8. Pro Memoria fra Hr. Amtmand de Knagenhielm til Hr. Foged 
Holmboe, angaaende Brand-Forsikringer i Norge. Dat. Bodøegrd.      
den 12te Julii 1788. 

9. Ditto fra Ditto til Ditto angaaende en Kongel. Resolution om  
Consumption af formelet Korn i Bergen af samme Dato. 

10. Ditto fra ditto til ditto med Efterlysning efter 3de fra 
Bragnæs Arrest-Huus undvigte Malverficanter, hc. Johan Arne-
sen, Torsten Olsen og Jon Naerum, Orgenviigen. Dat. 
Bodøegaard den 15de Aug. 1788. 

11. Læst Proclama udi de usluttede Skifter i Senjens og Tromsøe 
Fogderie, tilsammen 6 Stervboer, med Erindring: at de som ma-
atte have noget udi bemte. Stervboer at fordre eller erind-
re, enten strax her paa Tingstædet eller i seeneste om 4  
Uger, saadant anmelder for Skifte Forvalteren. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Kilde: Senjen og Tromsø Sorenskriveri Justitsprotokol No. 7, 

1786-1789, side 201 b - 202 a. 
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Anno 1789 den 2den Junii blev holdet almindelig Sommerting paa 
Gaarden Wang for Giisunds Tinglavs Almue. Retten blev præsideret 
af Hans Velbaarenhed Hr. Amtmand Sommerfeldt og betient af Soren-
skriver O.B. Heiberg, tilligemed Kongel. Mayts. Foged Hr. Jens 
Holmboe og efterskrevne 8 Eedsorne Lavrettesmænd, hc. Anders Tor-
stensen, Lysnes, Johannes Sørensen, Wasjord, i Stædet for Johan-
nes Qvist, Nordstrømmen, som er reist til Finmarken paa sin Nær-
ings-Vei, Peder Christensen, Scharsvog, i Stædet for Jørgen Tor-
stensen, Inder Lysnes, som er i Finmarken paa Fiskerie, Peter 
Hendrichsen, Gavel, i Stædet for Christen Olsen, Medskier, Samuel 
Rasmusen, Stønnesbotten, i Stædet for Baar Abrahamsen, Giedske, 
som ved Døden er afgaaet, Andreas Jonsen, Nord Russevog, Jens 
Erichsen, Scharsvog, og Anders Olsen, Sand, i Stædet for Andreas 
Christensen, Øyjord. 
 
Efterat Retten saaledes var bleven sadt, blev for Almuen oplæst 
og kundgiort de Fol. 30 ommelte Kongel. Anordninger m.v. 
 
Fogden lod inden Retten opbyde til bortbøxling det udi Torschens 
Tinglav beliggende og Hans Mayt. tilhørende øde Gods, men ingen 
libhaber anmeldte sig. 
 
Læst en Bøxel Sæddel til Hans Iversen Kiær paa 2 Pd. 6 mrk. Fisk-
es Landskyld i Gaarden Leichnes. Givet til Tugthuuset 8 sk. 
 
Læst en af Sognepræsten til Lendvigen Hr. Mathias Bonsach Krogh, 
udgiven skriftlig Caution til Det Kongel. Rente-Kammer paa Toe 
Hundrede Rigsdaler, for de Told-Controleur Peter Jessen i Hammer-
fæst betroede Oppebørseler, dat. Lendvigen den 28 April 1789. 
 
 
Hr. Amtmand Sommerfeldt lod inden Retten fremsette for den til-
stædeværende Almue, det samme Spørgsmaal henseende en Land-Chir-
urgus udi Senjens Fogderie, som er bleven opgivet paa de forrige 
Tingstæder; hvortil Almuen eenstemmig svarede: at de meer end 
giærne er villige til at yde 1 sk. af hver Vog Fisk som afskibes 
til Kiøbstæderne, naar de for denne ringe aarlige Afgift kan er-
holde en erfarn Chirurgus boende iblandt dem. 
 
 
Folio 204. Sognepræsten Hr. Kroghs Sag Contra Ole Mogensen, Ytter 
Løchelle, for Giæld. Sagsøgeren erklærede Sagen at være bleven 
afgiort i Mindelighed. 
 
 
Folio 204. Ditto Contra Niels Jensen, Teinskier, for Giæld. Sag-
søgeren erklærede at han frafaldt denne Sag. 
 
 
Folio 204. Niels Olsen Find, Schognesses Sag Contra Peder Jensen, 
Scharsvog, for ulovlig Beskyldning. Sagsøgeren mødte ikke person-
lig for Retten, men Lensmand Kiergaard anmeldte paa hans Vegne at 
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denne Sag er bleven afgiort i Mindelighed. 
 
 
Folio 204. Sr. Elias Hoffes Sag Contra Hans Hansen, Strømmen, for 
Giæld. 
 
Paa Sagsøgerens Vegne, som ikke selv var tilstæde, anmeldte Lens-
mand Kiergaard for Retten, at Sagsøgeren denne Gang ikke kunde 
producere nogen special Regning over Søgsmaalet, af mangel paa 
stemplet Papiir og anmodede paa den Grund om Anstand i Sagen til 
Høste-Tinget. 
 
Sagvolderen var tilstæde for Retten og igientog hvad han paa for-
rige Ting havde erklæret, hc. at han ikke kunde komme til nogen 
Afregning med Sagsøgeren og at denne Adskillige Gange havde sendt 
ham Vahrene tilbage igien, hvilket han agtede at gotgiøre med 
Vidner, i Fald det skulle fornødiges, 
 

Hvorpaa af Dommeren blev saaledes Eragtet: 
 
Den til Høste-Tinget forlangte Udsettelse bevilges. 
 
 
Folio 205. Ditto Contra Joseph Erichsen, Navern, for bog-Giæld. 
 
Paa Sagsøgerens Vegne begiærede Lensmand Kiergaard, at denne Sag 
maatte blive udsat til Høste-Tinget, da Sagsøgeren af Mangel paa 
stemplet Papiir, ikke denne Sinde kunde producere i Retten nogen 
special Regning over Søgsmaalet; Sagvolderens Hustrue mødte for 
Retten, men havde for denne Gang intet at lade tilføre i Sagen.  
 

Hvorpaa blev af Dommeren saaledes Eragtet: 
 
Den forlangte Anstand bevilges til næste Høste-Ting. 
 
 
Læst en Bøxel Sæddel til Herman Jonsen paa 9 Mrk. Fiskes Land-
skyld udi Gaarden Giiøen. Givet til Tugthuuset 6 sk. 
 
Ditto til Ole Mathiasen paa 12 Mrk. Fiskes Landskyld udi Gaarden 
Teinskier. Givet til Tugthuuset 8 sk. 
 
Den 3die Junii blev Retten betient ved de samme Persohner som 
tilforn. 
 
Lensmand Sr. Andreas Tønder Kiergaard anmeldte for Retten, at han 
efter Communication fra Amtet, var bleven underrettet om, at Det 
Høykongelige Rente Kammer under 27 Octobr. 1787 haver tilmeldet 
Hr. Amtmand de Knagenhielm at det allernaadigst har behaget Hans  
Kongel. Mayestæt ved Resolution og Bevilling under 10de Octobr. 
samme Aar at tillade, at 2de Arvelodder, tilsammen af beløb 231 
rd. 60 sk., som ved Skifte-Slutning den 13 Junii 1769, efter Afg. 
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Tarald Andreas Giæver og Hustrue Sidse Tørres Dtr. af Senjens 
Fogderie, ere tilfaldne den sidstes Søsterbørn Niels And og Maren 
Bollette And maae overlades ham og hans Broder Jørgen Christian 
Kiergaard paa deres Hustrues Vegne som de fraværendes Sødskende 
til Deeling efter Loven, imod at tilvejebringe behørig Ligitima-
tion om deres Arve-Ret. 
 
I Anledning heraf anmeldte bemte. Sr. Kiergaard, at han haver er-
hvervet sig 2de Mænds Eedelige og skriftlige Forklaring om Slægt-
skabet imellem hans og hans broders Hustruer, med de bemte. fra-
værende 2de Medarvinger, hc. et af Proprietair Sr. Hans Andreas 
Moursund under 30 Maii d.a. udstæde Vidnesbyrd og et af Skipper 
Sr. Ole Nielsen Stat ligeledes udstæd Vidnesbyrd af 3 Junii d.a., 
tilligemed 2de Præste-Attesten, den eene udstæd af Sogne præsten 
til vor Frue Kirke Hr. Lars Wittrup i Tronhiem, dat. Tronhiem d. 
14 Oct. 1788 og den anden udstæd af Sognepræsten for Hassels Me-
nighed Hr. Willads B. Dreihen, dat. Hassels Præstegaard den 3 
Marti 1788, med Sognepræsten for Lendvigs Præstegiæld Hr. Mathias 
Bonsach Kroghs paastegnede Attest af 19 Maii 1788. Bemte. 2de 
Vidnesbyrd og Attester, blev paa Reqvirentens Anmodning, inden 
Retten læste til Indtagelse udi dette forlangte Tingsvidne. Com-
patentor begiærede derpaa af Retten, om alt dette en Ting Attest 
meddeelt, som blev ham bevilget, beskr. 
 
 
Hr. Foged Holmboe begiærede Lensmanden og Lavrettet tilspurgt: Om 
de troer, at den forhen værende Giæstgiver paa Gibostad Simon 
Leth, er i den Forfatning eller saa formuende, at han kan betale 
Consumptions Udgifterne eller ikke?  
 
Hertil blev svaret af Lavrettet og især af Stædets Lensmand at 
den omspurgte Simon Leth paa Gibostad befinder sig i yderlig 
fattige Omstændigheder og har for at stille sine Creditorer til-
freds, nyelig maattet skille sig af med sit Huus og hiem, saa at 
han efter deres Skiøn ingenlunde formaae at udreede nogen Con-
sumption. Dette begiærede Hr. Fogden sig udi Tingsvidneform be-
skreven meddeelt, som blev bevilget beskrevet. 
 
Følgende begiærede af Hr. Amtmanden Tilladelse at maatte hugge          

udi den Kongelige Alminding i Mallangen, hc.: 
 

Enken efter Hemming Nielsen, Findsnes, 4 Tylter bygnings-Tømmer, 
8 al. lang. Anders Thomasen, Kravig, 1 Sexringsveed. Giæstgiveren 
paa Gibostad, Jacob Friis, 1 ottringsveed, 1 Kobberums Veed og 1 
Kexveed. Niels Thomasen, Navern, 6 tylter bygnings-Tømmer. 
 
Da ingen havde noget viidere for Retten at afhandle, blev Tinget 
hævet. 
 
Kilde: Senjen og Tromsø Sorenskriveri Justitsprotokol No. 8, 

   1789-1791, side 33 a - 34 b. 
 
_________________________________________________________________ 
 
Tingbøker for Lenvik år 1723-1800, bd. 3. side 295 



-296- 
_________________________________________________________________ 
 
Efterat Retten saaledes var bleven sadt, blev for Almuen oplæst 
og kundgiort af de paa fol. 224, 225, 235 og 2 og under No. 8, 9, 
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 
samt dem paa fol. 235 anførte Forordning og Placat, item dem paa 
Fol. 2 ommelte Cancellie Resolution og Pro Memoria. 
 
 
8. Forordning angaaende at alle Civile, Geistlige og andre Be-

tiente, skal giøre Indskud i Enke-Kassen, m.v. Dateret Chri- 
stiansborg Slot den 4de Augusti 1788. 

9. Ditto om Bestemmelser af Forholds-Regler som skal iagttages  
ved Vestindiske Pante-Obligationers Oversendelse fra Europa       
til de Danske Amerikanske Øer m.v. Dateret Christiansborg  
Slot d. 19de Decembr. 1788. 

10. Ditto hvorved forbydes at Kirke Patroners Expectance-Breve 
paa Præste-Kald maae confirmeres. Dat. Christiansborg Slot  
den 9de Januarii 1789. 

11. Placat angaaende den Finmarkske Handels Frigivelse. Dateret       
Rente-Kammeret den 13. Februarii 1789. 

12. Ditto, om at der ved Korn-Handelen allene skal bruges løst        
Maal. Dateret Friderichsberg Slot den 22de Augusti 1788. 

13. Ditto angaaende Foranstaltninger til at forekomme smitsomme 
Sygdommes Udbredelse i Norge. Dateret Christiansborg Slot 
den      16de Julii 1788. 

14.  Ditto angaaende hvorledes med Indførseler i Jord for rester-
ende Kongel. Skatter i Norge, skal forholdes. Dateret 
Christ-iansborg Slot den 16. Julii 1788. 

15.  Ditto angaaende Forbud mod Hestes Udførsel af Norge. Dateret      
Friderichsberg Slot den 20. Augusti 1788. 

16. Forordning som bestemmer en Enkemands Ret til at fordre Er-
statning ved Skiftet efter sin afdøde Hustrue, for den Capi- 
tal som han for hende har indskudt i Enke-Cassen. Dateret  
Christiansborg Slot den 7. Novbr. 1788. 

17.  General-Pardon for alle fra Armeen i Danmark og Norge, samt       
Hertugdømmene undvigte. Dateret Christiansborg Slot den 3die      
Octobr. 1788. 

18. Kongel. Resolution af 17de Sept. 1788, angaaende hvorledes de      
skal straffes som fremkomme beskienkede for Retten m.v. 

19. Kongel. Rescript af 31te Sept. 1788, ang. at Procuratores 
skal give Raport til vedkommende Øvrighed hver 3die Maaned,  
om de Sager som de paa Kammer-Advocatens Begne udfører. 

20. Ditto af 1te Augusti 1788, angaaende uaflyste Pante-Obligat-      
ioner og hvorledes dermed skal forholdes. 

21. Cancellie Resolution af 9de Aug. 1788, angaaende Qvitterings-    
Bøgers anskaffelse for Leilændingerne m.v. 

22. Pro Memoria fra Hr. Amtmand Sommerfeldt til Hr. Foged Holm-
boe, hvorved 2de i Vesteraalens Fogderie Arresterede men und-    
vigte mistænkelige Persohner efterlyses, at hvilke den eene       
formodes at være Johannes Blanke. Dat. Altengrd. den 15.  
April 1789. 

23. Ditto, dat. 12. Marti 1789, hvorved en Belønning af 50 rdl. 
udsettes for dem som kan paagribe Johannes Blanke. 
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24. Ditto af 10de Octobr. 1788, hvorved 3de fra Bragenæs Arrest-

Huus undvigte Tyve efterlyses, hc. Johan Arnesen, Torsten Ol-    
sen og Jon Naresen. 

25. Repartition forfattet af Fogden over publiqve Udgifter, som 
skal udreedes af Senjens og Tromsøe Fogderie, hc. 13 sk. pr.      
Vog, med Amtets paategnede Approbation. 

 
 
Den 15de Maii. 
 
 
Publiceret Forordning angaaende nærmere Bestemmelse af Straffe 
for Tyve og Hælere. Dateret Christiansborg Slot den 20de Febr. 
1789. 
 
Placat angaaende at med Ægtepagter, Testamenter og andre des lige 
Documenter, som indsendes til Kongel. Confirmation, skal tillige 
følge Gienparter paa slet Papiir. Dat. 23. Janu. 1789. 
 
 

Blev for Almuen oplæst og kundgiort: 
 
1. Cancellie Resolution af 21. Febr. 1789, angaaende at ingen  

Betaling maae tages for de Poster, som meddeeles enroullerede 
Matroser og Søefolk, som have været eller herefter udskrives      
til Kongel. Tieneste og derefter permitteres eller demitteres      
fra Værvingen.  

2. Pro Memoria fra Hr. Amtmand Somerfeldt til Hr. Foged Holmboe,      
dateret Hamnes Tingstæd den 15. Maii 1789, hvorved 2de und- 
vigte Malificantere, hc. Johannes Johannesen, Tillery(?) af  
Ryefølke Fogderie og Jon Jonsen af Odden i Bodøe Fiærding,  
efterlyses. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kilde: Senjen og Tromsø Sorenskriveri Justitsprotokol No. 7, 

    1786-1789, side 30 a, 224 b - 225 a, 235 a.  
    Senjen og Tromsø Sorenskriveri Justitsprotokol No. 8, 
    1789-1791, side 2 a - 2 b. 
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Anno 1789 den 13 October blev holdet almindelig Høste-Skatte og 
Sage-Ting paa Gaarden Wang for Giisunds Tinglavs Almue, af mig 
Sorenskriver Heiberg i Overværelse af den Constituerede Foged Hr. 
Christian Kildal og efterskrevne 8 Eedsorne Lavrettesmænd, hc. 
Peder Hendrichsen, Gavlen, i Stæden for Johannes Qvist, Nord-
strømmen, Andreas Christensen, Øyjord, Jakob Olsen, Sultevig, i 
Stæden for Andreas Jonsen, Nord Russevog, Isach Rasmusen, Rots-
fiorden, i Stæden for Christen Olsen, Medskiær, Samuel Rasmusen, 
Stønnesbotten, Jørgen Torstensen, Indre Lysnes, Anders Torsten-
sen, Lysnes, og Jens Eriksen, Scharvog. 
 
Efterat Retten saaleedes var bleven sadt, blev kundgiort for Al-
muen de fol. 54 anførte ordres og Befalinger. 
 
 
Den constituerede Foged lod inden Retten opbyde til bruug og 
Bortbøxling det udi Torschens Tinglav beliggende og Hans Majst. 
tilhørende Øde Gods, neml. udi Gaarden Ørgen 2 Vog., udi Inder-
holmen 1 V. 1 P. 12 Mrk. og udi Ytterholmen 1 Vog, men ingen ind-
fandt sig som Libhabere. 
 
 
Fol. 33. Elias Hoffes Sag contra Hans Hansen, Strømmen, for 
Giæld. Sagsøgerne mødte ikke efter paaraab, hvorfore denne Sag 
henstaaer til næste Tingl. 
 
 
Fol. 33. Do. contra Joseph Erichsen for Giæld. Sagsøgeren mødte 
ikke efter Paaraab, hvorfore denne Sag henstaaer til næste Ting. 
 
 
Sr. Jacob Friis, Gibostad, havde til dette Ting ved mundtlig Var-
sel ladet indstevne Ole Maagensen, Løchelle, til at anhøre Paa-
stand, Irettesettelse og derefter at liide Dom for Boggiæld. Sag-
søgeren lod ved sin Broder-Søn Monsr. Jacob Friis, begiære denne 
Sag i Retten.  
 
Den Søgte blev af Retten paaraabt, men mødte ikke, hvorpaa de 2de 
Stevnevidner, Andreas Tønder Kiærgaard og Niels Larsen, Giiøen, 
fremstæde for Retten og afhiemlede med deres Eed Stevningens lov-
lige Forkyndelse for den indstevnte. 
 
Sagsøgeren leverede i Retten en skriftlig forfattet Regning over 
sit tilgodehavende hos den Søgte, hvilken Reg. dat. Gibostad d. 
13 Octbr. h.a. blev inden Retten læst til Indlemmelse i Acten og 
begiærede derpaa Rettens Lavdag for den indstevnte til næste 
Ting. 
 

Eragtet: 
 
Den indstevnte, men ikke mødende, Sagvolder Ole Mogensen, Løc-
helle, bliver herved af Dommeren Forelagt at møde ved sit Tilsvar 
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i denne Sag til næste Sommer-Ting, til den Tiid og Stæd som nær-
mere ved Tingbrevet vorder kundgiort. Denne Rettens Eragtning 
tager Sagsøger beskreven og besørger paa lovlig Maade forkyndt 
for den paagiældende, giv. beskr. 
 
 
Sr. Hans Harder, Selsetter, havde til dette Ting ved mundtlig 
Varsel ladet indstevne Christian Thomasen, Schogen, til at liide 
Dom for Giæld; Sagsøgeren lod ved Lensmand Kiergaard begiære Sag-
en i Rette. 
 
Den Søgte blev af Retten paaraabt, men mødte ikke, hvorpaa de 2de 
Stevnevidner, Lensmand Sr. Kiergaard og Niels Larsen, Giøen, 
fremstede for Retten og Afhiemlede med deres Eed Stevningens lov-
lige Forkyndelse for den Søgte, som Lensmanden paa Sagsøgerens 
Vegne beiærede maatte blive Lavdaget til næste Ting. 
 

Eragtet: 
 
Den lovlige indstevnte, men ikke mødende, Sagvolder Christian 
Thomasen, Schogen, bliver herved af Dommeren forelagt at møde ved 
sit Tilsvar i denne Sag til næste Ting, til den Tiid og Stæd som 
nærmere ved Tingbrevet vorder kundgiort. Denne Rettens Eragtning 
tager Sagsøgeren beskreven og besørger paa lovlig maade forkyndt 
for den paagiældende. 
 
 
Skipper Sr. Ole Nielsen Stadt, anmeldte for Retten at ham til 
dette Ting ved mundtlig Varsel havde ladet indstevne Ole Olsen, 
Stor Løchelle, til at anhøre Paastand, Irettesettelse og derefter 
at liide Dom for skyldigværende Penge 25 rd. 3 mrk. 6 sk. Sagsøg-
eren begiærede Sagen i Rette.  
 
Den Søgte blev af Retten Paaraabt, men mødte ikke, hvorpaa de 2de 
Stevnevidner, Lensmand Sr. Kiergaard og Niels Larsen, Giøen, af-
hiemlede med deres Eed for Retten Stevningens lovlige Forkyndelse 
for den Søgte. 
 
Sagsøgeren leverede i Retten Reg. over Søgsmaalet dat. Wang d. 
9de hujus, hvilken Reg. blev paa Anmodning læst til Indlemmelse i 
Acten. Og begiærede derpaa Rettes Lavdag for den Søgte til næste 
Ting. 
 

Eragtet: 
 
Den indstevnte, men ikke mødende, Sagvolder Ole Olsen, Store Løc-
helle, bliver herved af Dommeren forelagt, at møde med sit Til-
svar i denne Giælds Sag, til næste Sommer Ting, til den Tiid og 
Stæd som nærmere ved Tingbrevet vorder kundgiordt. Denne Rettens 
Eragtning tager Sagsøgeren beskreven og paa lovlig maade lader 
Forkynde for den paagiældende, giv. besk. 
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Skipper Sr. Ole Nielsen Stadt havde til dette Ting ved mundtlig 
Varsel ladet indstevne Casper Nielsen, Buchsind, til at lide Dom 
for 15 Aars resterende Tinghold og anden crediteret Giæld, som 
beløber i alt til 4 rd. 3 mrk. 12 sk. Sagsøgeren begiærede Sagen 
i Retten.  
 
Den Søgte blev Paaraabt, men mødte ikke, hvorpaa de 2de Stevne-
vidner, Sr. Kiergaard og Niels Larsen, Giøen, fremstode for Rett-
en og Afhiemlede med deres Eed Stevningens lovlige Forkyndelse 
for Sagvolderen. 
 
Sagsøgeren leverede derpaa i Rette en skriftl. forfattet Reg. 
over Søgsmaalet dat. Wang d. 9 Octbr. d.a. hvilken Reg. paa An-
modning blev læst til Indlemmelse i Acten. Og begiærede derpaa 
Rettens Lavdag for den Søgte til næste Ting. 
 

Eragtet: 
 
Den lovligen indstevnte, men udeblevne, Sagvolder Casper Nielsen, 
Buchskind, bliver herved af Dommeren forelagt at møde med sit 
Tilsvar i denne Giæld Sag til næste Ting, til den Tiid og Stæd 
som nærmere ved Tingbrevet vorder kundgiort; Denne Rettens Eragt-
ning tager Sagsøgeren beskreven og paa lovlig Maade besørger For-
kyndt for den paagiældende. Giv. besk. 
 
 
Læst en Bøxel Sæddel paa 2 Pd. Fiskes Landskyld i Gaarden Sletnes 
til Ungkarl Jon Abrahamsen Bram, til Tugthuuset betales saa 16 
sk. 
 
 
Følgende begiærede Tilladelse at Hugge udi den Kong. Alminding              

udi Malangen, neml.: 
 

Skipper Sr. Ole Nielsen Stadt 1 Jægte skibbaads Veed. Otto Olsen, 
Løchviigen, 1 Sexrings Veed. Peder Pedersen Find, Gottesjord, 1 
Sexrings Veed i Malangen. Iver Erichsen, Hollendernes, 2 tylter 
Bygnings tømmer i Mallangen.  
 
 
Til Lavrettesmænd for tilkommende Aar blev af Retten udnævnt 
følgende, neml. 1. Hans Iversen, Leichnes, 2. Isach Michelsen, 
Buchskind, 3. Ole Mathiasen, Tejnskiær, 4. Herman Jonsen, Giiøen, 
5. Jon Abrahamsen, Sletnes, 6. Jon Rasmusen, Gavel, 7. Lars Chri-
stian, Botten, og 8. Anders Olsen, Sand; hvilke 3de sidste forhen 
har siddet Lavrett. 
 
Da ingen viidere havde for Retten noget at forrette blev Tinget 
ophævet. 
 
Kilde: Senjen og Tromsø Sorenskriveri Justitsprotokol No. 8, 

   1789-1791, side 90 b - 92 b. 
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Efter at Retten saaleedes var satt, blev oplæst og kundgiort for      

Almuen efterskrevne Kong. Forordninger og andre ordres: 
 
 
1. Forordningen for Kongeriget Norge ang. et Paalæg af Formue,  

Indkomst og Næring. Dat. Christiansborg Slot d. 11te Martii  
1789. 

2. Forord. hvorved Søe-Enrolleringen i Norge igien inddeeles i      
6 Districter m.v., bemte. Enrollering vedkommende baade i  
Dannemark og Norge. Dateret Christiansborg Slot d. 1te Maji  
1789. 

3. Forord. ang. et laan paa Annuiteter til 3 Procent i Forbind- 
else med den under 11te Martii d.a. allernaadigste paabudne       
Skatt. Dat. Christiansborg Slot d. 1te Maji 1789. 

4. Placat ang. yderlige Bestemmelse om Anmældelser til Deeltag- 
else udi det ved Forord. af 1te Maji d.a. aabnede Laan paa        
Annuiteter til 3 Procent, og hvorleedes samme skal oppebæres. 
Dat. Finants Coll. d. 16de Julii 1789. 

5. Placat hvorved bekjendtgiøres, at de Angivelser og øvrige 
Documenter og Protocoller, som vedkommende Afgifter, der  
efter Forordningen af 11te Martii d.a. for Kongeriget Dan- 
mark og Norge sammes 17de 8br, betales af Formue eller Ind-   
komster til de Deputerede i Rentekammer Coll. skulle naar  
Paabudet er betalt opbrændes m.v. Dat. Rente Kammeret d. 7de      
Maii 1789. 

6. Amtets Promemoria af 5te Junii 1789, betreffende det Forhold      
som for Eftertiiden, bør at iagttages med de Cautioner, som       
udstædes for Betaling af udeblevne Arvingers Arve Lodder,  
naar disse inden den i Loven bestemte Tiid Affordres, efter  
Kong. allernaadigste Resolution under 17. Septbr. f.a. 

7. Do. af 15. Julii 1789, hvorved communiceres Cancelliets Reso-    
lution, at Almuen fra Landet er berettiget til at Kiøbe Korn-    
Vahre af de til Kiøbstæderne indkomne Skibe i de dem forundte      
ligge Dage. 

8. Do. hvorved efterlyses en Svensk Person ved Navn Niels Ander-
sen som for Tyverie var Arresteret paa Gaarden Kiølstad i Næs      
Sogn. 

9. 1 Do. dateret Altengaard d. 11te Augst. 1789, hvorved efter- 
lyses en Russisk Undersaatt, navnl. Etienne Odinakoff, som i      
Aaret 1787 skal være deserteret fra Skibet St. Michel tilhør-    
ende en Kiøbmand i Wologda, ved Navn Nicolas Mitropoleff. 

 
  
 
 
 
 
 
Kilde: Senjen og Tromsø Sorenskriveri Justitsprotokol No. 8, 

   1789-1791, side 54 a - 54 b. 
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Anno 1790 den 21 Maji blev holdet almindelig Sommer Skatte og Sa-
ge Ting paa Gaarden Wang for Giisunds Tinglavs Almue af mig Sor-
enskriver Heiberg, i Overværelse af Kong. Majts. Foged Hr. Jens 
Holmboes Eedsorne Fuldmægtig Monsr. Jacob Friis tilligemed efter-
skrevne 8te Eedsorne Lavrettesmænd, hc. Hans Iversen, Leichnes, 
Isach Michelsen, Buchskind, Ole Mathiasen, Teinskiær, Herman Jon-
sen, Giøen, i Stæden for Jon Abrahamsen fra Sletnes, som formed-
elst upasselighed ikke kunde møde, Jon Rasmusen, Gavln, Lars  
Christian, Botten, Anders Olsen, Sand. 
 
Efterat Retten saaleedes var bleven sadt, blev for Almuen be-
kiendtgiort De fol. 105, 106 og 111 Anførte Anordninger m.v. 
 
 
Fogden Holmboes Eedsorne Fuldmægtig Monsr. Jacob Friis, lod inden 
Retten opbyde til Bruug og bortbøxling det i Torschens Tinglav 
beliggende og Hans Majst. tilhørende øde Gods, hc. udi Gaarden 
Ørigen 2 V., udi Inderholmen 2 V. og udi Ytterholmen 1 V., men 
ingen indfandt sig som Libhabere. 
 
 
Den 22 Maji blev Retten continueret ved de samme Personer som i 
Gaaer. 
 
 
Fol. 91. Elias Hoffes Sag contra Hans Hansen, Strømmen, for Gi-
æld. Sagsøgeren erklærede at han frafaldt denne Sag. 
 
 
Fol. 91. Do. contra Joseph Erichsen, Naveren, for Giæld. Citant-
en anmeldte at denne Sag var bleven afgiort i Mindelighed. 
 
 
Fol. 91. Sr. Jacob Friis, Gibostads Sag contra Ole Mogensen, Løc-
helle, for Bog Giæld. Sagsøgeren erklærede denne Sag at være af-
giort i Mindelighed. 
 
 
Fol. 91. Sr. Hans Harder, Selsætters Sag contra Christian Thoma-
sen, Schogen, for Giæld. Sagen blev erklæret af Monsr. Friis paa 
Citantens Vegne at være frafalden. 
 
 
Fol. 91. Skipper Sr. Ole Nielsen Stadts Sag contra Ole Olsen, 
Store Løchelle, for Giæld stor 25 rd. 3 mrk. 6 sk. 
 
Sagsøgeren lod fremlegge i Retten den paa forrige Ting givne Lav-
dag for den Søgte, som mødte personlig for Retten og tilstod at 
Rettens Lavdag var bleven hannem Forkyndt, hvorpaa bemte. Lavdag 
blev inden Retten læst til Indtagelse i Acten. Den af Sagsøgeren 
i Retten indleverede Regning blev oplæst for den Indstevnte som 
tilstoed rigtig at have bekommet de udi bemte. Krav Regning an-
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førte Varer, men undskyldte sig derhos med Uformuenhed til at 
kunde for nærværende Tiid afbetale Giælden, men i fald Sagsøgeren 
ville forunde ham Tiid til Efterhaanden at afbetale samme, saa 
ville han forbinde sig til aarlig ved Aalsaakke Tiider at betale 
4 rd. til Afdrag paa Giælden og de paa denne Sag hertil anvente 
Omkostninger, som beløber til 2 rd. 48 sk., følgelig i alt 28 rd. 
6 sk., skulle denne hans givne Forpligtelse ikke Aarligen til den 
bestemte Tiid vorde opfyldt.  
 
Forbandt saa sig end viidere til at Taale Nam og Execution i sit 
Boe for de Aarlig belovede 4 rd. indtil den fulde Giæld vorder 
afclareret, og det uden nogen foregaaende Stevning eller Dom, og 
at Exequtionen maae skee ved Lensmand og 2de Mænd. Med dette Til-
bud erklærede Sagsøgerens Handels Forvalter Monsr. Berg, paa Cit-
antens Vegne at være fuldkommen fornøyet med, og blev saaleedes 
denne Sag i Mindelighed afgiort. 
 
 
Fol. 92. Do. contra Casper Nielsen, Buchskind, for Giæld 4 rd. 3 
mrk. 12 sk.  
 
Citanten lod indlevere Retten den paa forrige Ting faldne Eragt-
ning som blev læst til Indlemmelse i Acten. 
 
Den Søgte mødte personlig for Retten og tilstoed at Rettens Lav-
dag var bleven hannem lovlig Forkyndet, den af Sagsøgeren paa 
forrige ting indleverede Regning over Kravet blev oplæst for den 
krævede og Indstevnte som tilstoed ikke at have noget at indvende 
imod Regningens Rigtighed, men da det ikke er ham mueligt paa een 
Gang at udreede den fulde Samme tilligemed de paa denne Sag hid-
til anvente Omkostninger som beløber til 1 rd. 3 mrk. 10 sk., 
følgelig i alt 6 rd. 1 mrk. 6 sk., saa erbød saa sig godvillig 
for Retten Aarlig at afbetale paa disse skyldigværende 6 rd. 1 
mrk. 6 sk., 2 rd. og det inden Aalsaakke Tiider, skulle dette 
hans Løfte og indgangne Forpligtelse ikke til bestemt Tiid vorde 
opfyldt forbandt han sig end viidere til at taale Nam og Exequ-
tion i hans Boe ved Lensmand og 2de Mænd uden nogen foregaaende 
lovnad for de aarlig belovede 2 rd. indtil den fulde Summa er 
bleven afbetalt. 
 
Monsr. Christian Berg som paa sin Principals Vegne var tilstæde 
ved denne Sage Forhandling erklærede at hans Huusbonde antoeg 
dette Tilbud fra den Søgtes Tiid og blev saaleedes denne Sag i 
Mindelighed afgiort. 
 
 

Til at hugge i den Kong. Alminding i Mallangen begiærede og     
erholdte følgende Tilladelse paa Grund af Lavrettets Tilstaaelse            

om deres Trang dertil, hc.: 
 
Ole Olsen, Find Løchelle, 8 tylter Tømmer til et Fæehuus. Edias 
Haagensen, Olderen, 5 tylter Liigeleedes til et fæehuus. Johannes 
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Hendrichsen, Strømmen, Veed til en færings Baad. Jacob Winter, 
Strømmen, 2 Tylter Bygnings Tømmer. Ole Isachsen, Sulteviigen, 6 
Tylter Bygnings Tømmer. 
 
 
Til Stevningsmænd for dette Tinglav og Vurderingsmænd paa Skift-
erne, blev af Retten udnævnt Ole Sørensen, Grundvog, og Casper 
Nielsen, Buchskind. 
 
 
Da ingen havde noget viidere ved Retten at afhandle, blev Tinget 
ophævet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kilde: Senjen og Tromsø Sorenskriveri Justitsprotokol No. 8, 

   1789-1791, side 113 a - 114 a. 
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Efter at Retten saaleedes var bleven sadt, 
blev oplæst og Kundgiort for Almuen: 

 
 
1. Pro Memoria fra Hr. Foged Holmboe, hvorved er bekiendtgiort  

at hans Fuldmægtig Hr. Jacob Friis bievaaner Sommer Tingene      
i hans fraværelse og paa hans Vegne. 

2. Anordning som bestemmer de frieheder der forundes Kiøbstæd- 
erne i Findmarken. Dateret Friderichsberg den 17. Julii 1789. 

3. Placat anlangende, at det indtil viidere skal bero med de 
Privilegier og Rettigheder, som kan blive at tilstaae den i       
Senjen og Tromsøe Fogderier oprettede Kjøbstæd. Dateret Chri-    
stiansborg Slot d. 30. Octber. 1789. 

4. Repartition paa de Delinqvent udgifter som pro 1790 bliver at      
udreede af Senjens og Tromsøe Fogderie. Dat. Ærviggaard den  
10. Febr. 1790. 

5. Pro Memoria betreffende, om nogen skulle findes villige til  
at needrejse til Kiøbenhavn for at blive underviiste i Jorde      
Moder Kunsten. Dat. Altergaard d. 2. Novbr. 1789. 

6. Rescript betreffende, at de Creditores som imedens 1/4 proc.      
Skal vedvare, anmelde deres Pante Obligationer til Afskriv- 
ning af de Summer som derpaa betales i Afdrag maae være be- 
friede for at betale noget for saadan Afskrivning, den Summen      
som Afskrives er 100 rdl. er derunder. 

7. Rescript. ang. at Apotheqverne i Norge maae indtil viidere  
lade sig betale 40 sk. for enhver Portion af det i Rescriptet      
ommelte Lægemiddel for Skadede Hæste. Dat. 11. Septbr. 1789. 

8. Pro Memoria, hvorved efterlyses efter følgende af Christiania 
Tugthuus undviigte Personer, neml. 1. Iver Nielsen fra Ry- 
fylke, 2. Christence Jons Dtr., 3. Maria Nielsdatter. Bemelte      
P.M. dateret Altergaard d. 11. Febr. 1790. 

 
 
Anno 1790, den 11. Maii. 
 
 
Pro Memoria dateret Altergaard d. 27. April 1790, betreffende, at 
de Kong. Undersaattere der med deres Midler bortflytte til de 
Hessenlasselske(?) Land, samt de som derfra bortflytte og need-
sætte sig i Hans Majts. Land, herefter ikke skal affordres eller 
erlegge nogen afgift af Tiende Penge eller hvad andet Navn samme 
maatte have, som hidtil er bleven svaret til den Kong. Kasse. 
 
1 Do. dateret Altengaard d. 26. April 1790, betreffende at de 
Handlende i Schiervøe, Lyngens, Carlsøe og Helgøe Sogner Norden 
for Tromsøe Toldstæd, maae, naar de ikke ere bestemte forbie 
Tromsen være befriede for at andløbe dette Toldstæd, imod at de 
ved Ankomsten til Finmarken holder sig Placater af 13. Febr. f.a. 
stricte Efterretlig etc. 
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1 Do. hvorved efterlyses en undvigt Person ved Navn Christen Jen-
sen, Birkeland af Birkenes Sogn. Dateret Altengaard d. 24. April 
1790. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kilde: Senjen og Tromsø Sorenskriveri Justitsprotokol No. 8, 

   1789-1791, side 105 b - 106 a, 111 a. 
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Anno 1790 den 8de Octobr. blev holdet almindelig Høste, Sage og 
Skatte Ting, paa Gaarden Wang, for Giisunds Ting-Laugs Almue af 
Sorenskriver Hejberg, i overværelse af Hr. Fogden Holboes Eed-
sohrne Fuldmægtig Jacob Friis, og efterskrevne 8te Eedsohrne 
Laugrættesmænd, hc. 1. Petter Henrichsen, Gavel, i stæden for 
Hans Iversen, Lechness, 2. Jon Olsen, Schogness, i stæden for 
Isach Michelsen, Buchskind, 3. Ole Mathiasen, Teinskiær, 4. Her-
man Jonsen, Giiøen, 5. Jon Abrahamsen, Sletness, 6. Jon Rasmus-
sen, Gavel, 7. Lars Christian, Botten, og 8. Anders Olsen, Sand. 
 
Efter at Retten var saaledes bleven satt, blev oplæst og kiendt-
giort for Almuen de Fol. 164 anførte Kong. Ordres. 
 
 
Læst en Bøxel Sæddel til Sr. Jacob Friis paa 1 Pd. 12 mrk. Fiskes 
Landskyld i gaarden Giibostad, Troness Kirke og Pastor Benificer-
et. Givet til Tuugthuuset 8 sk. 
 
Ditto til Ole Isachsen paa 1 Pd. udi Gaarden Gottesjord, som Fri-
derich Erichsen haver Opgivet imod at nyde Aarlig 2de Koe-Foer og 
1 Vogs udsæd for sin og Hustrues leve Tiid. Givet til Tuugthuuset 
8 sk. 
 
Læst en Bøxel til Jacob Paulsen paa 1 Pd. i gaarden Findness, 
Trones Kirke og Pastor Beneficeret. Til Tuugthuuset givet 8 sk. 
 
 

Følgende begiærede og erholte Tilladelse at hugge udi den 
Kong. Alminding udi Mallangen, neml.: 

 
Ole Tollevsen, Mielle, 2de Tylter Bygnings Tømmer. Hr. I. Klæboe 
4 Tylter Bygnings Tømmer. Thomas Samuelsen, Naveren, 3de Tylter 
Bygnings Tømmer. Thomas Mathiasen, Kragness, 5 Tylter Bygnings 
Tømmer. Enken efter Hans Michelsen, Schiæret, 6 Tylter Bygnings 
Tømmer. 
 
 
Til Laugrættes Mænd for næst kommende Aar blev udnævnt følgende: 
1. Peder Abrahamsen, Baltestad, 2. Anders Hansen, Giedske, 3. Ole 
Isachsen, Gottesjord, 4. Ole Isachsen, Sultenviigen, 5. Mons Ol-
sen, Teinskiær, 6. Gregus Gregusen, Rogsfiord, 7. Henning Peder-
sen, Hanness, og 8. Jacob Paulsen, Findsness. 
 
 
Da ingen havde noget videre for Retten at afhandle, blev Tinget 
Ophævet. 
 
 
Kilde: Senjen og Tromsø Sorenskriveri Justitsprotokol No. 8, 

    1789-1791, side 196 a - 196 b. 
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Anno 1790, d. 16. September. 
 
 

Efter at Retten saaleedes var bleven sadt, blev oplæst og        
kundgiort for Almuen følgende Anordninger og Befalinger: 

 
1. Placat ang. at Skifte Retterne i Opbuds- samt Fallit- og 

Sterfboer ikke bør antage de Fordringer som anmeldes, efter       
den i Proclama foreskrevne lovlige Varsels Tiid er udløben.       
Dat. Christiansborg Slot d. 26. Maii 1790. 

2. Forordninger hvorleedes der skal forholdes med Syndsmænds Ud-    
nævnelse, naar der ikke, i den Jurisdiction hvor Tinger der      
Ejendommer er beliggende og Hoved Sager føres, findes det  
fornødne Antal af kyndige Mænd til at bedømme det, som er  
Gienstand for Granskningen. Dat. Christiansborg Slot d. 12.  
Febr. 1790. 

3. Forord. som bestemmer hvorleedes Ejere af Vrag og strandet  
Gods bør indkaldes. Dat. Christiansborg Slot d. 12. Martii  
1790. 

4. Do. som bestemmer hvorlænge Panthaveren bør nyde Fortrins 
Rett i Pantet, for Renter, som betroes Skyldneren. Dat. Chri-    
stiansborg Slot d. 11 Martii 1790. 

5. Do., der fastsætter Straf for de Betiente i Norge som efter- 
lade i Følge Sportel Reglementet af 11. Junii 1788, at tages      
paa de af dem udstædede Forretninger hvormeget de for samme  
have ladet sig betale. Dat. Christiansborg Slot d. 12. Martii      
1790. 

6. Do. som befaler, at medarvinger eller Creditorer ved Skifte      
gives Udlæg i Jorde-Gods i Norge, som forbliver i den efter- 
levendes Egtefelles eller Aasædes berettigede Arvings besidd-
else, da skal dem ikke have fornøden, naar han udkaster dem, 
der have faaet saadant Udlæg, at tage noget Skiøde af disse,      
men blot Qvittering, for at have indfriet det paa Ejendommen      
hæftede Udlæg. Dat. Christiansborg Slot d. 19. Martii 1790. 

7. Placat ang. visse tilfælde i hvilke den for Norge paabudne        
Odels Skatt herefter ikke skal kræves. Dat. Christiansborg  
Slott d. 19. Maii 1790. 

8. Rescript betreffende adskillige Bestemmelser i Henseende 
umyndiges Midler. Dat. Friderichsberg Slot d. 10. Junii 1789. 

9. Amtmand Sommerfeldts Foranstaltning, dat. 10. Febr. 1790, be-    
treffende 2de gode Mænds udnævnelse til at Incassere Skole 
Tolden i Schervøe Tinglav. 

 
 

 
 
 
 
Kilde: Senjen og Tromsø Sorenskriveri Justitsprotokol No. 8, 

1789-1791, side 164 a - 165 a. 
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