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Anno 1757 dend 2den Junj, blev paa gaarden Rotsund holden almindelig Sommer og Leedings 
bergs Ting med Schiervøe tinglavs almue. Retten blev betient af Soerenskriver Thomæsøn, 
tilligemed efterskrevne Eedsoerne Laugrettes mænd: Ingebrigt Pedersen Vorterøen /:sidder for 
Anders Anders: qvænangen:/ Lars Johannsen Reisen, Joen olsen qvænangen, Erik Hansen 
Nordmandvigen, ole Lars: oxfiorden, Lars Larsen grundfiorden, Erik Larsen item og Gregers 
Larsen /:sidder for Einer olsen Løgsund. Ved Retten var og
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tilstæde Kongel: Mayts Foged Sr. Jørgen Wang. ? Efter at de Documenter blev Tinglyst, som 
herefter er Mentioneret, blev Leedingen Lignet paa almuen og Skatte oppebørselen forrettet. ? Dend
4de Junj nest efter, blev igien Retten satt for at afhandle hvad Sager der til dette ting ere 
indstevnede, og først Tinglyst Jakob Tyggesens bygselsedel paa 18 Mks. Landskyld i Acherfiorden, 
som er af Sr. Hvids gods. Leveret til Tugthuuset 4 Sk., Sr. Johan Petter Schelderup Lod tinglyse sit 
Fæstebrev udgiven af ombudsmanden nu afgagne Sal: M: Hvid, paa gaarden Strømfiorden, 
skyldende 1 vogs Landskyld, som Sr. Broks haver afstaaet. Leveret til Tugthuuset 1 Mk. ? Raste 
Larsen fin, som tilholder paa Uløen, var indstevnt for lejemaal med en ung finne Tøs Navnl: aase, 
hvilen Tøs ej endnu har været til Confirmation, begge mødte, tilstoed lejemaal med hverandre, Thi 
bliver hans bøeder derfor efter loven 12 rdr., ellers i mangel deraf at straffes paa Kroppen med at 
sidde hos Lensmanden paa Vand og brød. Ligeleedes er hendes bøeder at betale 6 rdr., eller straffes 
paa vand og brød, og som hun endnu ej har været til Confirmation, da bør hun i anleedning af den 
Kongel: forordning at sidde paa Vand og brød hos Lensmanden i 14 dager. Hvad ellers bemte: Raste
Larsen angaar, da siden hand er paa samme gaard som Tøsen aase Siursdr. findes, og de ej kand 
være sammen uden mistanke og forargelse, helst siden hand tilforn har opført sig slet i liv og levnet,
saa bliver hand tildømt i anleedning af Lovens 6 bogs 13 Cap: 3 art: at foreføye sig af Sognet inden 
en tid af 4 uger, saafremt hand ikke vil vente sig anden straf paa halsen for gienstridighed mod 
Lovens bydende. ?

Velærværdig hr. Dons til Schiervøen havde til dette Ting ladet indstevne ole Eriksen Seiglvigen for 
usømmelig opførsel imod Citanten, som vidne kand forklare. dend indstevnte blev paaraabt, men 
mødte ikke, ei heller nogen paa hans veigne. vidne skal være Joen ols: og hans hustrue i Seigelvigen
som ike var indstevnt????
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Citanten hr. Dons, som mødte og begierede Sagen i Rette, Lovede til neste ting at faae sine vidne 
ind for Retten, og imidlertid bliver dend indstevnte given laugdag at møede som maae forkyndes for
hannem. ? iligemaade havde hr. Dons ved skriftlig Stevnemaal Ladet indCitere Jens Andersen 
Moursund til dette ting for hans usømmelige opførsel mod hr. Dons ved Kirke stæden i Skiervøen 
paa 4de Søndag efter Paaske; vidnerne dertil er Mentioneret i Stevnemaalet, neml: Rasmus 
Torbensen og Hans Jons: Rotsund, stevningen blev oplæst for den mødende Jens Andersen, som ei 
negter deres lovl: forkyndelse. og som hr. Dons ædskede Sagen i rette, saa bleve bemte: vidne 
fremkaldede for Retten til at examineres, og i Ed tagen efter at Eeden for dem af Lovbogen blev 
oplæst. Hans Joens: blev da først fra Retten udvist, mens Rasmus Torbens: blev forhørt. bemte: 
Rasmus Torbensen forklarede: at denne Sag tildrog sig 4de Søndag efter Paaske indeværende aar, at
der var om aftenen nogen allarm ved kirke huusen i Skiærvøen med leegen og stiimen af nogen 
ungdom, da kom hr. Dons ud og talede dem til og spurde hvad det var for allarm de holt, hvor og 
den indstevnte Jens Anders: sad der hos paa en kiste, og svarede da en vis kone som stod derhos, at 
der var ingen allarm, derpaa sagde hr. Dons: skal der være noget paa bane, saa skal Jens Andersen 
gierne være med, saaleedes siger vidnet at meninge var, men hand kand just ikke observere de 



samme ord udtale; derpaa svarede Jens Andersen her kand nu blive giort samme formaledidelse 
eller forbandelse over os som der skeede i Paaske høytiden. derpaa svarede hr. Dons: kand i bevise 
derpaa svarede Jens Anders: der ligger ikke magt paa mig som en liderlig krabat, og de blaa trøyede
ind i gaarden. vidnet siger at hand mindes andet at være sagt, og vidnet spurt af den indstevnte om 
ikke hr. Dons kallede Jens Andersen en Liderlig krabat? men svarede: hand kand ei mindes dette. ? 
Det andet vidne Hans Joens:
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forklarede det samme som det første vidne haver sagt om den allarm ved kirken 4de Søndag efter 
Paaske, og at hr. Dons kom ud og talede dem til, og at de ord falt mellem Jens Andersen som forhen
er anført, om bandstødelse paa prædikestoelen, og at hr. Dons sagde: skal nogen allarm være paa 
bane, saa skal Jens Andersen gierne være med. dette vidnes ord falt saaleedes: Jens Andersen sagde 
til hr. Dons: i bandstøtte dem paa Paaskedag. og at Jens Andersen sagde: nu de blaa?mænd der inde.
anderleedes kand hand ikke mindes at være sagt eller meere sagt. Jens Andersen begierede at Sagen 
maatte udsettes, thi hand meener at føre vidne mod hr. Dons at hand kaldte Jens Andersen under 
samme skændsmaal, en liderlig krabat, samt at bevidne at hand ingen uskiel giorde den tid, 
hvormed det saa forbliver og hr. Dons protesterede intet derimod. ? Peder gams hafde til dette Ting 
ladet indstevne Ingebore Torbiørnsdr. for hun skal have begivet sig ulovlig af hans tieneste og for 
hun er ham endeel skyldig for lejermaals bøeder og andet som hun er ham skyldig. dend indstevnte 
mødte ikke efter Lovl: stevnemaal af Lensmanden og ole Nielsen; og som Thomas gams mødte paa 
Peder Gamses veigne og ædskede Sagen i Rette, blev den indstevnte given Laugdag at møede til 
neste Ting, hvorom skal gives Laugdag beskreven til, forkyndelse for den paagieldende. ?

Peder Gams havde til dette Ting ladet indstevne Hendrik Jensen Meiland til at svare ham nogle 
Penge som Gams betroede Hendrik at forvare for sig da hand var Seiglet med ham til Bergen 
forleden aar sidste Stevne 1755; beskaffenheden er denne: at drængen Hendrik tiente den tid hos 
gams, var seiglet med gams, var med gams hos en Kiøbmand i Bergen hvor gams annammede nogle
penge, og flyede pengene til drængen at hand skulle forvare dem hos sig, drængen lagde dem i sin 
kiste som stoed paa Jægten, paa flakene, om Natten derefter blev pengene bortstaalen af kisten, og 
fandt de kisten opbrudt paa bryggen om morgenen og en øxe liggende derved, hvilken øxe tilhørde 
Jægten, videre siger drængen at hand tilbød sin husbonde at tage mod pengene aftenen da hand kom
paa sin Jægt,
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men da skulle gams undskylde sig, at hand den gang ei kunde tage mod pengene. og da den 
Citerende endel: maa selv møede at forklare Sagen og giøre sin paastand, blev denne Sag udsatt til 
neste ting. ? Den Sag som er mentioneret fol: 130, angaaende Ingeborre Pedersdr., som afv: aar var 
indstevnt for hun hafde lovet ham tieneste og ei samme sit Løfte efterkommet, blev nu igien 
forhandlet, og mødte paa Peder gams sine veigne Thomas gams, som ædskede Sagen i Retten, men 
den indstevnte mødte ikke, ei heller blev fremlagt i Rette den Laugdag med forkyndelses paaskrift 
som afv: aar fra Retten blev udstæd, men Lensmanden forklarede dog for Retten at hand efter Peder
gams sin begierning haver varslet hende paa ny til dette Ting, men hun mødte ikke, mueligens 
formedelst hun er i tieneste hos Anders Rask, thi blev da funden forgot af Retten endnu til neste ting
at give hende Laugdag at svare til denne Sag, og da tillige at varsle hendes hosbonde som hun tiener
hos, om hand noget til denne Sag haver at svare, da der om skal handles som lovligt kand eragtes. ? 
Torben Gams og Anders Rasch, som holder Jægtebrug til almuens tieneste her i Tingstedet, 
fremstoed for Retten og foregav at deres Jægter nu ere gamle, hvorfore de behøver begge nye 
Jægter til almuens tieneste, tilspurde derfor almuen om deres Jægter ikke ere de ældste bøygdefahrs 
Jægter her i tingstedet? Hvortil almuen svarede ja. 2) om de ikke behøver begge ny Jægter at lade 
bygge til almuens tienste at bringe deres vahre til Bergen? svarede jo, at begge deres Jægter ere nu 
saa gamle at de fast ej længere kand hazarderes. 3) Saa tilholt sig begge bemte: skippere at de 
fremdeeles vil have Prævelegium til at holde bøygdefar for almuen
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uden at andre skal indsnige sig derimellem, og giøre dem forkort i deres befragtning, efterdi de dog 
maa hazardere sin timmelig velfærd derudi at bekoste nye farhtøyer til Sognets tieneste, og 4de at 
deres efter kommende børn maa have den samme Ret, ald den stund almuen intet med billighed 
kand have at sige paa dem eller deres fahrtøyer? Til dette svarede almuen som vare nærværende, at 
de ikke vil forlade deres Jægter med deres befragtning ald den stund de intet med billighed derpaa 
haver at anke. dette begierede bemte: skippere tingvidne over. ? Efter at dette var forrettet var 
samtlig almue som vare nærværende, af Sorenskriveren begierende at hand paa deres veigne ville 
giøre ansøgning for dem til høye øvrighed om at blive herefter forskaanet at betale den 
forenskabspenge som de nu en tid af 3 a 4 aar har været krævet for og betalt til landdraatten, men 
som de af gammel tid ikke har været fordret derfor af deres smaa og slette jorder, saa har de den 
formodning herefter at forskaaens derfor; hvilke deres begiering Sorenskriveren lovede at 
efterkomme. ? De documenter som foran meldes at være tinglyste, ere følgende: Kammer Collegi 
skrivelse til fogden Sr. Wang af data 22de Maj 1755, angaaende at fogden skal nøye paasee at 
hverken Johan Hvid som ejere til Tromsøe gods og tilholder sig almindings Skovene, ei heller andre
sig anderleedes med almindings Skovene i fogderiet forholder end ved loven og de Kongelig 
anordninger er tilladt, efter dj De høye herrer i Cammeret ikke vil tilstaae bemte: Hvid nogen 
ejendom til almindingerne. ? Amtmandens brev til fogden af dato 2den Decembr. 1756, meldende at
de Svenske overløbere som kand findes i Riget Norge, skal efter Kongel: ordre til Stiftamtmanden i 
Trundhiem, af 10 sept: 1756, forføye sig af Riget Norge inden 2de gange fire og 
tyve ?????????????????????
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ej dennem forhindrer at Rømme inden bemte: tid. Nok amtmandens brev til Fogden af 2 sept: 1756, 
at der skal efter foregaaende advarsel ved Placater, opbydes ved offentl: auction, Hans Mts: Hval 
Rettighed paa Forpagtning paa 6 a 8 aar, enten for heele amtet Nordland, eller for hver Fogderie i 
sær, om nogen Liebhabere dertil skulle findes, da det giorte bud skal approberes at siden uden 
afgang betales til kongens Casse i fald saadan bud bliver antagelig. I anleedning af samme ordre 
blev i dag, efter at tillysning derom forhen er skeed, inden Retten opraabt om nogen vilde indfinde 
sig til noget bud, enten for kongens hval Rettighed som kand falde enten over heele amtet eller her i
fogderiet i sær, men ingen hafde lyst til noget bud derpaa at giøre. ? derefter, da Sagene vare 
afhandlede, blev opraabt tvende gange om nogen hafde mere ved Retten at bestille, og ingen 
indfandt sig, blev dette ting opsagt.

Justisprotokoll for Skjervøy 1758
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Anno 1758 dend 31te: Maj, blev paa gaarden Rotsund holden almindelig Sommer? og 
Leedingsbergs ting med Schiervøe Tinglavs almue. Retten blev administreret af Sorenskirver 
Thomæsøn tilligemed efterskrevne Eedsoerne Laugrettesmænd, neml: Greger Larsen langsletten, 
ole Mikkelsen RavelsEide, Lars Larsen grundfiorden, Einer olsen Løgsund, Erik Hans: 
Nordmandvigen, Joen ols: Sækkemoen, Anders Anders: badderen og Lars Johannesen Reisen. Ved 
Retten var og
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tilstæde Kongel: Mayts: Foged Sr. Jørgen Wang. ? Efter at Retten var satt, blev Tinglyst og 
Publiceret de kongelige forordninger med vidre som her efter ommeldes, neml: 1 Forordning 
angaaende misbrug med brendevins drik at afskaffe, med videre udi Norge. datt: 8de Martj 1758. 2. 
dito om Debitorer udi Danmark og Norge som giøre Opbud, hvorleedes deres Opbuds?Boer af de 
udnævnede Opbudsmænd skal behandles, saa og Svigagtige debitorer, saavel de som giøre opbud, 
som de der fallere, hvorleedes skulle tiltales og straffes. datt: 18de Nov: 1757. ? 3. Dito angaaende 



et Extra Paabud i Norge. datt: 31te octobr: 1757. ? Placat hvorledes de bøeder af 50 Rdr. herefter 
skal deeles, som nogen maatte tilfindes at betale for at Spille og handle med ustemplede kaart, imod
de i saamaade udgangne forordninger. datt: 31te oct. 1757. ? Dito om vidners førelse udi de Sager, 
som angaar Toldsvig, samt Betientes Forhold, med videre, for saavit til Toldvæsenet henhører, eller 
deraf dependerer. datt: 3die Janr: 1758. ? Amtmandens ordre af 3die Maj 1757, angaaende 
fangeholds penge som Lignet paa amtet for efterskrevne delinqventere, Morten Larsen 
Schielvereide, ole Nielsen Misvær og Jens olsen Drageide, disse er i Saltens fogderie, og haver 
fogden Hysing erholdet approberet bereigning paa 208 rd. for deres bekostninger, hvoraf paa 
Senjens og Tromsøe fogderie er lignet 35 rd Iligemaade har fogden Rasch erholdet aproberet 
Bereigning paa 340 rd anvendte omkostninger paa delinqventerne. Lars Madsen, Elias Larsen, 
Jacob Pedersen, Berent Magnusen, Maren Larsdatter og Dorthe Andersdatter, af hvilke summa paa 
Senjen og Tromsen er lignet 65 rdr., er saa i alt 100 Rdr, som almuen i Senjen og Tromsen svarer, 
og fogden levere pengene i amtstuen hvor da vedkommende fogder hver sin andeel kand annamme. 
Nok blev Publiceret en Resolution af dato 16 Janr: 1758, udstæd af Amtmanden høyEdle og Velb: 
Gener: krigs Commish: Siste linja er borte!!!!
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Christian Hvids Lejlendinger i Tromsen bør til deres landdraatt betale Skyds?eller forenskabs Penge
efter loven; samme Resolution var teignet paa een af mig Thomæsøn efter almuens begiering 
forfattet Memorial om befrielse for SkydsPenges betaling. ? I anleedning heraf, begierede den 
tilstædeværende almue endnu fremdeeles at Sorenskriveren ville paa deres veigne giøre videre 
ansøgning om befrielse for denne udgift, saasom de, helst i denne slette tid, ikke formaar at betale 
Skyds?Penge, men gierne vil Skydse deres Landdraatt naar hand det kand behøve. ? Derefter blev 
den sædvanlige Leeding lagt og Skatte?oppebørselen forrettet. ?

Dend 2 Junj nestefter blev Tinget satt udi foranførte Laugrettesmænds besiddelse, for at afhandle 
hvad videre ved Retten forefalder. ? Erik Eriksen lod Tinglyse sit Fæstebrev paa behørrig Stemplet 
papir, udstæd af ombudsmanden paa Sr. Johan Ch: Hvids veigne, paa 18 Mks. leje i gaarden Sør 
Strømmen i Qvænangens fiord, og af Johannes Anders: godvillig opladt. Leveret til Trundhiems 
Tugthuus 4 Sk. ? Den Sag som er forhandlet fol: 136 angaaende Hr. Dons til Skiervøen hans 
Søgsmaal mod Jens Anders:, da blev samme opraabt, men ingen Citant mødte at giøre paastand, 
hvorfore vil sluttes at Parterne er forligt eller hvad anden beskaffenhed det har, og kand da Retten 
intet videre giøre derved. ?

Ingeborre Torbiørnsdr. som afv: aar fol: 137, var indstevnt af Peder gams før tienistes belovelse, 
mødte nu for Retten og kunde ikke negte at have lovet ham tieniste, kunde nu ikke gaae i tieneste til
ham, siden hun er gift, men Rettede for sig uden Lovmaal og betalede ham hans prætention mod 
hende efter loven for tienistes belovelse som hun ike hafde holdt, hvormed den mødende Citantens 
fuldmægtig Thomas Gams var fornøyet. ? Den anden Sag som Peder Gams hafde afv: aar mod det 
andet qvinde Menniske Siste linja er borte!!!!!

292

saaleedes Parterne imellem forligte, at hun godvillig retter for sig, hvormed Citantens mødende 
fuldmægtig Thomas Gams var tilfreds.? Dend 3die Sag som afv: aar af Peder Gams var anlagt mod 
Hendrik Jens: Meiland, blev ej nu mere paatalt eller ædsket i Rette. ? Jakob olsen vahlen var lovl: 
indstevnt for Leiermaal med Ragnild Andersdr:, Personerne blev paaraabt, men mødte ikke, thi blev
dennem given laugdag til næste Ting, som fra Retten blev givet beskreven. ? Peder Andersen lod 
tinglyse sin bygselsedel paa 6 Mks. leje i Acherfiorden som Lars Joens: for hannem godvillig haver 
opgivet. ? Anders Andersen fin lod Tinglyse sin bygselsedel paa jorden Qvitteberg skyldende 12 
Mks. Landskyld, Fæstebrevet udstæd af ejeren Sr. Hans Peter Giever, datt: 25 Janr: 1758. Leveret til
Tugthuset 4 Sk. ? Johannes Josepsen Rotsund hafde til dette Ting Ladet indstevne Søren Jørgens: 
gams i Vahlen formedelst Citanten haver leveret dend indstevnte ved indskibning første stevne 
1757, 1 vog bokkeskind og 6 voger Raadskiær, som er bortkommen, hvilket Citanten paastaar at 
den indstevnte skal tilsvare ham, som leverede dend indstevnte det selv i hænderne paa Jægten til 



befordring i Bergen til Citantens Kiøbmand; lensmanden afhiemlede at hand og Iver Hendriks: 
Vahlen har Lovl: Stevnt i denne Sag, og som den indstevnte efter paaraab ikke mødte, ej heller 
nogen paa hans veigne, saa blev herom Eragtet at dend indstevnte Søren Jørgens: bliver given 
Laugdag til neste almindelig berammede Sommerting for Skiervøe Tinglov Ao 1759 at møde og 
svare til Sagen, eller for udeblivelse have skade hvilken Laugdag blev given fra Retten beskreven. ?
Sr. Johan Petter Schelderup, som har kiøbt Sr. Johan Brokses Jægt og gaard, var for Retten tilstæde 
og spurde Siste linja borte!!!!!
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Til Jægten og bruget, ikke holt Jægtebrug ald sin tid som hand boede i Strømfiorden hvor Skelderup
nu boer; svarede hertil, at det kand ikke negtes. 2) om ikke hans fartøy var til almuens tieneste naar 
og paa hvilken tid de ville skibe deres fisk til Bergen? svarede: at det blev dem ikke negtet naar de 
havde noget at skibe i hans Jægt til Bergen. 3) om nogen sinde har været flere Jægter her i Skiervøe 
Tinglav, end bemte: brokses Jægt og tvende bøygdefars holdere til ham? svarede: at tilforn har det 
saaværet at Broks har holdt Jægt, foruden tvende andre Jægter. 4) om siden Schelderup kiøbte 
Brokses Jægtebrug, har nogensinde undslaaet sig for at tage mod hvad almuen kunde have at skibe 
til Bergen? svarede hertil: at de ikke kand nægte at hand jo tager mod hvad nogen begierer at skibe 
paa hans Jægt. herom begierede Schelderup tingsvidne. ? Da inden Retten af Fogden blev efterspurt
om Vrag og Drivhvale, blev oplyst at en liden hval er funden i Olderfiorden kort tid før Tinget, af 
Hendrik Reide; samme hval blev auctioneret til den høystbydende, som er hr. Dons, for 6 rd: 4 Mk. 
8 Sk. saa leverer hand finderen sin findings part, og selv bekoster hvad til Hvalens opsmeltning 
behøves. og er den halve deel heraf tilhørende Johan Ch: Hvid, som ejere til grunden hvor hvalen 
fandtes. ? Peder Jens. vahlen hafde til dette Ting ladet indstevne Jørgen gamses Enke Bergitte Koby
for hun ulovlig skal have tagen en kiste af Peder Jensens huus, af den mistanke at hun skulle finde 
tyvkoster i samme kiste sig fra staalen, hvilket skal være skeed Taksigelse fæst nestl: den indstevnte
mødte, tilligemed Citanten Siste linja er borte!!!!!
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Samme tid en kiste som hun fandt saadanne vare udi som hun meente at være sig fratagen, siden 
hun saunede deslige ting tilforn af sine vahre, hun sagde og at endskiønt Peder Jensen og hans kone 
ikke var tilstæde paa samme tid, saa var dog faderbroderen til Peder Jens: tilstæde, neml: Iver 
Hendriks: og hans kone, og annammede kisten til sig som var Laas fore, nøglen dertil hafde hun 
ikke, og negtede hun at have aabnet kisten førend hun hafde bud efter Peder Jens: og hans kone, 
som hun og hafde bud efter dem til kistens aabning, men de vilde ikke komme. aabnede saa ikke 
kisten førend omtrent 8te dage før Paaske i Vaar, da hun havde tvende Mænd overværende, neml: 
otte Eriks: Skaarpen og Mikkel Hendriks: item, hafde saa atter bud efter Peder Jens: at være 
overværende, men vilde ikke komme, for Resten vil hun gierne aflegge Eed for at kisten ikke var 
aabnet i hendes huus førend mændene komme overværende. bemte: Mænd var tilstæde for Retten, 
og forklarede at da de efter hendes begiering tog kisten op, hvor til der var ingen Nøgel tilstæde, 
men tog en forseigling fra Nøgelhullet som den indstevnte selv i Iver Hendriksens huus førend hun 
tog kisten, satte derfore, og da mændene tog paa Laaget, gik Laaset op, siden det var ikke sikkr: 
laas, da forefandt de i kisten ike andet end nogle oste og en RulleTobak, som de igien lagde i kisten 
tilligemed nogle andre vahre som hun fandt i Iver Hendriksens huus, men dog blev ikke disse andre 
koster nedlagt førend de i samme mænds nærværelse bringede kisten tilbage i Iver Hendriksens 
huus, som endnu er hos dem, i deres egen bevaring, de andre vahre som hun ellers fandt i Iver 
Hendriksens huus, var 3 1/2 Mk. Liin, 4re saakaldet Souv?Revuld, som var 13 Mk. af vægt, samt et 
par Tobakspiber disse vahre kiendte hun at være af sine vahre og altsaa fandt sig anleediget at tage 
til

295

sig den kiste som melt er, intil videre. denne forklaring kunde Peder Jens: ikke nægte at jo saaleedes
er tilgaaen, men negter aldeeles at hand intet har staalen fra dend indstevnte, og at hand har faaen de
ommelte vahre hos andre.



Derimod hafde da Berthe Koby ladet indstevne Peder Jens: at staa til ansvar for sin ulovlig omgang 
i hendes huus, da hun neste Jule høytid var ved Skiervøen, og hand tog hendes hiemmeværende 
tienere af hendes huus og Reiste med dem til næste gaard hvor Peder gams boer, og Peder Jens: 
satte sin egen kone allene i hendes huus, intil de kom tilbage om aftenen efter at de om morgenen 
Reiste til bemte: Peder gams, som var 2den Juule dag; Stevnemaalet tilstod Peder Jens: og kunde 
ikke heller negte at hand jo hafde Citantens tienere med sig anden Jule dag som melt er, og at hans 
kone var allenne i Berthe Koby huus; Peder Jens: sagde og at hand ikke var vidende om noget 
tyverie i huuset mens hand og Citantindens tienere, som vare tvende pigebørn, vare med ham hos 
Peder gams. den ene af Citantindens tienere var tilstæde for Retten og forklarede Ligeleedes, men 
Tøsen Naul: Susane Pedersdr. sagde at hun ikke fornam at Peder Jensen og hans kone hafde noget i 
baaden da de foer derfra hiem, siden de boer noget lidet fra hverandre. Ellers bekiendte Peder Jens: 
at der ere kommet til ham en tæt furre tønde og tvende melke tro eller bonker, som Citantens tienere
har givet ham eller hans kone. efter at saaledes var forhørt, var dagen forløben og hellig aften samt 
Reise tid til tinget i langesund, men Dommeren faar nærmere at betænke hvad til denne Sags 
oplysning og endskab kand behøves, og give Parterne herom efterretning til neste Ting, i sær skal 
Peders hustru blive paalagt at møde for Retten, og om fornøden giøres at purgere sig med Eed om 
hun er fri for nogen Tyvs gierning den tid hun blev saa alleene i Citantens
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huus 2den Jule dag som melt er, siden omstendighederne af forhøret kand ventelig udkræve det, 
eller i dets mangel at ansees som for en gierning der er ulovlig, i at lade hendes mand Peder Jens: 
tage Citantens tienere med sig af gaarden, og selv at forblive alleene i huuset en heel dag, da deres 
Madmoeder var fraværende. ? Til laugrettesmend for tilstundende aar 1759, er opnævnt her i 
Tinglavet, Jens Christian Stabrun paa Hamnes, Jakob Tygesen Akkerfiorden, Jens Sørensen 
Siaavigen, otte Eriksen Skaarpen, Thomas Andersen Sukkelvigen, Niels Mortensen Ravelsnes, Arne
Klasen Rotsund Elven og Niels Andersen Troldvigen. ? Efter at blev paaraabt om nogen hafde 
meere ved Retten at bestille og ingen indfandt sig blev dette Ting opsagt. ?

Justisprotokoll for Skjervøy 1759
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Anno 1759 dend 6te Junj, blev almindelig Sommer? og Leedingsbergs ting holden paa gaarden 
Rotsund med Schiervøe Tinglavs almue; Retten blev betient af Sorenskriver Thomesen tilligemed 
efterskrevne Eedsoerne Laugrettesmænd, neml: Jens Christian Stabrun Hamnes, Thomas Anders: 
Sukkelvig, Niels Mortens: Ravelnes, Arne Klasen RotsundElven, Niels Andersen Kogfiordbotten, 
Jakob Tyggesen Akkerfiorden, Otte Eriksen Skaarpen og Jens Sørensen aarvigen. Ved Retten var 
tilstæde Kongel: Mayts Foged Edle Sr: Jørgen Wang. Efter at Retten var satt, blev følgende Kongel:
forordninger samt andre documenter Tinglyste, neml: Anordning anlangende forandring og bedre 
indretning ved Post?væsenet i Norge. datteret 4de Aug: 1758.

Forordning om Told? og Consumptions Svigs afskaffelse med brendevin i Norge. Datt: 3die Julj Ao 
1758. ? Kongel: Rescript datt: 22de Dec. 1758 angaaende hvorleedes forholdes med straffens 
execution over grove Mordere paa landet, naar de skal knibes med gloende tænger. ? dito af 18de 
Dec: 1758, angaaende hvem der bør forrette auctioner i de geistlige Sterv boers ejendomme, som 
ellers kand Sortere under samme Sterv boer. ? dito af 30 Janr: 1759, angaaende de Sager som 
paatales for misbrug med brendevins brenden, imod dend derom udgangne forordning
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skal ansees som Poletie?Sager, ageres Summarisk uden vitløftig formalitet. ? Dernest blev tinglyst 
Søren Jørgensen gams sin bøxelsedel, udsted af ombudsmanden Sr. Lindgaard; paa 18 Mk. i 
Olderfiorden Lev: til tugth: 4 Sk. ? En af Anders Rasch udstedde Pante?obligation til afgangne 



Statshaupmand Gert von dr. Ohe i Bergen, dat: 14de Augustj 1755, for skyldigværende=1050 Rdr., 
blev Tinglyst, hvilket Pantebrev findes ordlydende i Tromsø fogderies Pante og Skiødebog Pag: 24 
og 25 indført.

? Dernest blev Leedingen Lignet paa Almuen og Skatte? oppebørselen forrettet. ? Dend 8de dito 
nestefter blev Retten satt for at forhandle hvad videre ved Retten er at afhandle. Edis Edisen Lod 
tingslyse sin af ombudsmanden Sr. Lindgaard meddeelte bygselsedel paa 18 Mk: Leje i gaarden 
Langsletten som gregers Larsen forhannem haver opladt. Leveret til Tugth: 4 Sk. ? Lasse Nielsen 
lod Tinglyse sin af ombudsmanden udgivne bygselsedel paa 6 Mk. Landskyld i den Jord ytter 
Storvigen, som ole olsen for hannem haver opladt. Leveret til Tugth: 4 Sk. ? Den Sag som er melt 
forrige aar fol: 148, angaaende Berthe Kobj og Peder Jens: Vahlen, blev nu paaraabt, og fremlagde 
Citantinden Berthe Kobj den af Dommeren til Sagens videre oplysning udstedde Eragtning, som 
Læst blev, og tilspurt den mødende Peder Jens: om samme er hannem Lovl: forkyndt tilligemed 
hans qvinde Ingebore Torbensdr., svarede at samme er hannem forkyndt i hans huus. Udi samme 
Eragtning er Peder Jensens hustru paalagt at møde selv for Retten, for, om fonødiger, at værge sig 
med Eed om hun er fri for Tyvs gierning i Berthe Kobj huus da hun var alleene der i huuset, som 
forhøret udviser fol: 148, hun mødte nu ikke for Retten, men hendes mand Peder Jensen sagde 
hendes forfald at hun har et ganske sygt brøstbarn, saa hun nu ej denne gang kunde møede, hvilket 
flere folk ved Retten bevidnede at hun nu hafde saadan forfald. Den tieneste Tøs Susana mødte og 
for Retten
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til gienmæle, og blev hun da adspurt om hun kunde endnu sige at Peder Jensens hustru har øvet 
noget tyverie i Berthe Kobj huus? svarede endnu som forhen, at hun ikke kunde sige at der blev 
øvet noget tyverie, og ikke var med videre i noget saadant. men tilstod sin daarlighed i dette at hun 
med de andre sine medtienere Reiste af sin madmoders huus, og tillod Peder Jensens kone at være 
alleene i huuset, dog siger hun at Peder Jensens kone først anmodet Susana og de andre pigebørn at 
fare med Peder Jens: fra gaarden. Parterne var ellers paa begge sider for at lade Sagen falde uden 
videre paastand mod hinanden, helst siden de paabaads sider har ikke adbaaret sig Lovlig, men 
Lindgaard som ombudsmand paa Sr. Hvids veigne vidste ikke om hand vilde Lade den Sag være 
upaatalt, og altsaa stillede samme i beroe til neste ting; udi Eragtningen var og Peder Jens: paalagt 
at skaffe hiemmelsmand til den Rulle Tobak som i afv: aars forhør var melt, men hafde nu ingen 
hiemmel, men skyder paa Ditlev ols: Meland, men denne mand var ej tilstæde, altsaa er efter saadan
beskaffenhed endnu givet Eragtning i Sagen: Da Peder Jensens hustru Inger Torbensdr., er paalagt 
personl: at møde for Retten til at værge sig med sin Eed om hun er fri for nogen Tyvs gierning i 
Bergitte Kobj huus, og nu ikke mødte formedelst hun hafde saadan forfald som kand paaskiønnes at
have nogen gyldighed; Saa er hende da endnu forundt opsettelse til neste Ting, da hun maa være 
tiltænkt sig fra saadan mistanke at purgere eller have skade for sin forsømmelse, da ingen videre 
udsettelse kand ventes i Sagen det samme paalegges Peder Jens: med det af hannem paaskydende 
hiemmel, da udi denne Sag skal kiendes som billigt kand eragtes. ? Josep Larsen i Løngen hafde til 
dette Ting ladet indstevne Erik hans: Nordmanvigen for en halv tønde Tran som hand Resterede til 
Citanten, og ej har Leveret
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dend indstevnte mødte ikke efter paaraab. Thomas gams og Søren gams afhiemlede for Retten at 
Stevnemaalet er Lovlig. og som den indstevnte ikke mødte, blev ham given Laugdag til neste ting, 
som blev givet beskreven for Retten. ? Jens Andersen som tienner Hr. Dons, hafde til dette Ting 
ladet indstevne Skipper Anders Rask, formedelst Rask Rester ham sin førringsløn som den der var 
hausetter paa Raskes Jægt afv: aars sidste Stevne 1758; hr. Dons mødte paa Citantens veigne, og 
ædskede Sagen i rette; Rask mødte og svarede til Sagen, og sagde: at hand Leverede Jens Andersen 
sin førringsløn i Bergen med 9 rd, som de vare accoederede, men hr. Dons siger paa Jens Andersens
veigne at hand ingen førringsløn fik i Bergen, vel bød Rask ham 8 rd, men da Jens Anders: ikke fik 
det de vare accoederede om, vilde hand ikke tage derimod, fik saa siden intet. efter deres 



hiemkomst blev Citanten syg, hafde saa bud til Rask ved sin Svoger Thomes Arild om at faae sin 
hyre, da Rask skal have svaret at Jens Anders: skal ingen uret skee. dertil at svare, var bemte: 
Thomes Arild indstevnt, men mødte ikke, for at giøre forklaring derom. og som Jens Anders: ikke 
kunde møde formedelst der berettes af hans huusbonde at hand nu er Reist til findmarken, men 
ventes hiem med første, saa var hr. Dons fornøyet med at Sagen bliver udsatt til neste Ting for selv 
at afgiøre denne Sag med Rask, hvilket Rask er betydet inden Retten at møede og svare dertil uden 
videre Stevnemaal, samt Thomes Arild givet Laugdag at møede til neste ting at forklare hvad Rask 
svarede ham da hand var Jens Andersens bud om bemte: førringsløn. Sr: Hans P: Giæver hafde paa 
Hans Hans: Luls veigne ladet indstevne Skipper Johan

315

Petter Schelderup, formedelst hand har forfal: Hans Hansens Reigning som hand skulle have fra sin 
Kiøbmand i Bergen, men i den sted skal have Leveret finnen Hans Hans: en anden Reigning som 
Skelderup har selv skrevet, og derudj udeladt nogle Penge som Skelderup har annammet hos 
Kiøbmanden at tilbringe Hans Hans: Giævers Producerede sin skriftlige Stevning i rette, som Læst 
blev. Schelderup mødte og negtede ikke at Stevnemaalet er hannem jo forkyndt, men protesterede at
hand ikke har faaet saa lang stevnings termin som skee burde, og derfore ej vil svare til Sagen 
denne gang, uden hvad Hans Hans: har at prætendere hos sig, vil hand svare. Stevningsmændene 
Lensmand Klemmed Rasmusen og Edis Elias: Langsletten, kand ikke negte at der jo fatter paa 
terminen, og kunde ikke før forkynde Stevnemaalet, siden den saa silde blev dem Leveret. og som 
der ingen Lovl: stevnemaal er skeed; saa er Sagen for denne gang afvist intil Lovl: Stevnemaal 
skeer. ? Velærværdig hr. Berg, som tilforn var Missionarius her i Schiervøe Sogen, men nu er 
forfløttet til Astafiords kald i Senjen, har fremsendt sin skriftlige begiering her til Retten, hvor udi 
hand giør anmoedet at samtlig almue maatte tilspørges om hans forhold her i meenigheden da hand 
var missionarius, hvorom finnerne i sær blev qvæstioneret, af hvilke finner en temmelig mængde 
vare tilstæde for Retten. Saa blev da finnerne tilspurt om de kand laste ham i nogen ting enten i 
Levnet eller lærdom, og om de ikke forstod hans lærdom paa Norsk Tungemaal? dertil svarede 
finnerne eenstemmig, at de hafde aldeeles intet at Laste paa hr. Berg maade hverken i lærdom eller 
levnet
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men velsignede ham for hver dag hand var her i Sognet, og ønskede at det maatte gaae hannem vel. 
det samme svarede almuen af Nordmænd som i mængde vare for Retten tilstæde. Hvad hr. Bergs 
lærdom for finnerne paa Norsk Tungemaal angaar, da kunde de meget vel forstaae hannem, siden 
finnerne ere det Nordke tungemaal mægtige, og kand tale Norsk. ? Efter hr. Bergs begiering tilspurt 
hr. Dons til Schiervøen som og var her ved Retten tilstede, om hand agter det fornøden at nogen 
findsk lærer skulle være i Skiervøe Sogen for at lære og undervise finnerne paa findsk Sprog? 
Hvortil hr. Dons svarede: at som finnerne forstaar Norsk, kand de bedre undervises paa Norsk end 
paa finnemaal, siden det findske Sprog har adskillig forandring. Dernest begierede hr. Berg tilspurt 
om de veed at guds tienesten i Kauteken bliver holden enten paa findsk eller Norsk? dertil at svare 
vare ingen som kunde give nærmere oplysning, end een her for Retten værende fieldfin Naul: 
Hendrik olsen, som sagde at saa ofte hand har været i Kauteken, som aarl: er skeed, har hand hørt 
de Norske Præster har prædiket paa Norsk, men har haft en Tolk ved haanden som tolkede paa 
findsk. og siger: at naar de Norske Præster har holdet nogen tale paa findsk, har meenigheden Lidet 
forstoed deraf. Herom var hr. Berg tingsvidne begierende. ? Præsten til Skiervøen hr. Dons hafde til 
dette Ting Ladet indstevne Hendrik olsen Kaagfiorden, Peder olsen item, Niels Lassesen item og 
Mathis Joens: item, for Resterende Præste Rettighed for endeel aar, de tvende første mødte ikke, 
endskiønt de ere Lovl: varslede, og ere de da forelagde at møde til neste Ting som blev givet fra 
Retten beskreven. Hvad Mathis Joens: angaar da mødte hand for Retten og svarede til Sagen, og 
efter tilspørsel ej kunde negte at hand jo er skyldig Rettighed fra 1752 og
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til dette aar 1759, som er bereignet til 6 rd. 4 Mk. 8 Sk.; hvilket hand ikke fragik. og var hr. Dons 



begierende Rettens kiendelse til udpantning i den skyldiges Boe, thi efter Løfte af den skyldige 
kand hand ej Længere Lade sig afspise. ? Herom er afsagt: Da Mathis Joensen Kaagfiorden efter 
tilspørsel ikke negter at hand jo er pligtig for 7 aars Præste Rettighed in aller med 6 rd. 4 Mk. 8 Sk., 
Saa bør hand til St: Hans dag indeværende aar betale forskrevne sin gield med de bente: 6 rd. 4 Mk. 
8 Sk., samt omkostning i Sagen med 2 Mk. 2 Sk., under Nam og indførsel i hans Boe efter Loven. ? 
Den Sag som er ageret fol: 129, angaaende Slagsmaal forøvet af ole Jakobsen Kaagfiorden paa 
Niels Lassesen, derfor var nu bemte: ole Jakobs: indstevnt til Dom for de bøeder hand er forfalden 
udi efter Loven for dette sit Slagsmaal, siden hand ikke har rettet for sig. og om endskiønt Citanten 
Niels Lassesen har frafalt Sagen formedelst ole Jakobsen har stillet ham tilfreds, saa vil de 
Sagefalds berettigede ej Lade hans bøeder efter gives, hvortil hand nu ved Thomas gams og Rasmus
Klemmeds: vare indstevnt, som og af dem for Retten afhiemlet. den indstevnte var her paa Tinget i 
gaar, men da nu Sagen blev ædsket i Rette af ombudsmanden Lindgaard, Lod den indstevnte sig 
ikke finde. og som Sagen er Reen og klar efter forhøret 1756, giøres ej nødig at udhale Længere 
dermed, men i denne Sag paa Rettens veigne Dømt og afsagt:

Af vidnerne Hans Torbensen og Jakob Josepsens Eedelige forklaring her for Retten paa 1756 aars 
Sommerting d 28de Maj, er det beviist at ole Jakobs: Kaagfiorden har baade slaget Niels Lassesen 
uløen og saaret ham i ansigtet. og om endskiønt Niels Lassesen af ole Jakobs: er stillet tilfreds ved 
forliig, saa efterdj de Sagefals berettigede ike
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vil Lade Slagsmaals bøederne blive upaatalt, Saa er ole Jakobsen forfalden for sit Slagsmaal til 
brøde efter Lovens 6te bogs 7 Cap: 8 art: med trende 6 lod sølv som er 9 Rdr., og efter 2den art: i 
samme Capitel for Saae trende tre lod sølv som er 4 rd. 3 Mk., tilsammen 13 rd. 3 Mk., foruden 
stevnings omkostning til dette Ting med 2 Mk.; Hvilket alt hand inden 15 dage efter denne Doms 
Lovlige forkyndelse haver at udRede og betale, under adfær efter Loven. ? Johan Petter Schelderup 
hafde til dette Ting ladet indstevne Mathis Joens: Kaagfiorden for gield. Citanten mødte og 
begierede Sagen i Rette. den indstevnte mødte og svarede til Sagen. Citanten fremlagde sin 
Regenskabs bog hvorudj er anført Debet og Credit for deres sammenhandling, og befindes da deraf 
at Mathis Joens: er bleven skyldig i aaret 1755 efter rigtig anførsel 14 rd. 4 Mk. 12 Sk.; hvilken 
gield den indstevnte ikke kunde modsige da det blev forklaret for hannem af bogen baade hvad 
hand har faaet hos Skelderup og hvad hand igien har Leveret Skelderup. Citanten var Dom 
paastaaende over Debitor til gieldens betaling, siden hand ej paa anden maade seer at Mathis Joens: 
vil indfinde sig med nogen betaling. Thi er da herom afsagt: Af den i Rette fremlagde Regenskabs 
bog, befindes Mathis Joens: at være riktig gieldbunden til Sr. Johan P: Schelderup med 14 rd. 4 Mk.
12 Sk., som Debitor ej kand med billighed have noget at modsige. Hvorfore hand tildømmes inden 
en Mååneds dag efter denne Doms Lovligen forkyndelse at betale de bente: 14 rd. 4 Mk. 12 Sk., 
samt denne Sags omkostning med 4 Mk. 12 Sk., under Nam og indførsel i hans ejendeele efter 
Loven. ? Ligeleedes var bemte: Mathis Joens: Kaagfiorden indstevnt af Erik Dahl i Hammervigen 
for gield. Citantens hustru mødte paa sin Mands veigne og begierede Dom over debitor til sin gields
betaling. derpaa
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blev Mathis Joens: af Retten tilspurt hvormeget hand selv godvillig tilstaar at være retmæssig 
skyldig til Citanten? svarede: 50 voger, som er i Penge 25 Rdr., hvilket hand aldeles intet hafde at 
paa?anke i nogen maade efter den Regnskab som dem er skeed imellem for sammenhandling; 
hvormed og Citanten var fornøyet, men allene begierede Dom i Sagen til Nam i hans Boe, saasom 
hand ej lengere kand Credire ham, og andre har tillige taget Nams Dom over bemte: debitor. Thi er 
herom afsagt: Mathias Joens: Kaagfiorden har selv for Retten tilstaaet at være retmæssig 
gieldskyldig til Erik Dahl i Hammervigen med 25 Rdr., som bente: Mathis Joens: tildømmes at 
betale inden en Maaneds dag efter denne Doms lovlige forkyndelse tilligemed denne Sags 
omkostning med 4 Mk. 12 Sk., under Nam og indførsel i hans Boe og ejendeele efter Loven. ?

Johan Petter Schelderup hafde til dette Ting ladet indstevne Anders olsen Kaagfiorden for gield. 



Citanten begierede Sagen i Rette, men dend indstevnte mødte ikke efter Lovlig afhiemlet 
stevnemaal af Thomas gams og Rasmus Klemmedsen. Citanten fremviste sin Regnskabs bog som 
blev efter seet inden Retten, hvor befindes at hand 1757 har udtaget hos Skelderup til værdi 13 rd. 3
Mk. 8 Sk., hvorpaa hand intet har betalt. og som den indstevnte Anders olsen ikke møder for Retten 
denne sinde; saa er hannem given Laug dag til neste Ting 1760 at svare til Sagen eller for 
udeblivelse have skade. ? Efter at der inden Retten blev opraabt om nogen hafde mere ved Retten at
bestille, og ingen indfandt sig, blev dette Ting opsagt.

Justisprotokoll for Skjervøy 1760
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Anno 1760 dend 9de Junj, blev almindelig Sommer og Leedingsbergs ting holden paa gaarden 
Rotsund med Schiervøe Tinglavs almue; Retten blev betient af Sorenskriver Thomæsøn tilligemed 
efterskrevne Eedsoerne laugrettesmænd nemlig: Jakob Tyggesen Akkerfiorden, Erik Larsen 
grundfiorden Jens Sørens: aarvig, Thomas Andersen Sukkelvig, Niels anders:
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Kaagfiorden, Arne Klasen RotsundElven, Ole Mikkelsen RavelsEide og Jens Christian Hamnes. 
Ved Retten var og tilstæde Kongel: Mayts Foged Edle Sr: Jørgen Wang. Efter at Retten var satt blev
Tinglyst følgende kongel: forordninger og andre Documenter, neml: Forordning angaaende Toldens 
forhøyelse paa Viine med videre udi Danmark og Norge, Datt: 15de: Februarj 1759. Dito angaaende
indenlands Fabriqverede vahres handel og brug, samt Toldens forhøyelse paa alle slags fremmede 
kramvahre i Norge. Datt: 18de Maj 1759. Ditto angaaende alle fremmede Stemplede Kaartes 
Cassation og afskaffelse, samt hvorleedes videre med de inden landske fabriqverede Stemplede 
Kaartes forhandling og brug herefter i Dannemark og Norge skal forholdes. Datt: 18de Maj 1759. 
Ditto angaaende det oprettede Vestindiske og guinæiske Rente?samt General Told=kammer. Datt: 
7de Januarj 1760. Ditto angaaende i hvad alder ungdommen maa antages til Confirmation, hvor 
længe Confirmationen med nogle maa udsettes, og hvor snart de som ere Confirmerede, derefter bør
søge herrens Bord. datt: 25de: Maj 1759.? Kongel: Rescript af dato 24de: aug: 1759, angaaende at 
ingen maa hugge Tømmer, eller forrette Braatte brænden 100 allen nær grændse Linien imellem 
Norge og Sværrig; bemte: Braatte brænden maa ej skee paa enhalv miil nær linien. ? Ditto af dato 
21de Sept: 1759, angaaende de som have Lyst at Reise til Findmarken, maa det giøre, naar de der 
vil nedsette sig til beboelse, formedelst landet der paa nogle stæder er øde for folk. ? En Skrivelse 
fra hr. laugmand Peder Rist, som Cinstitueret amtmand, angaaende om nogen formuende folk skulle
findes som have penge at laane hans kongel: Mayt: imod 5 proCento erleggelse i Renter de da giver 
samme tilkiende, siden hans Maytt: er øm for at paalegge undersaatterne skatter og tyngsler, og dog 
behøver Penge. Da dette blev kundgiort inden Retten, og tilspurt om nogen kunde formaa
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saadan Penge?Laan til kongen? blev svaret Nej, at ingen her i dette Tinglav er formuende dertil, 
som de gierne ønskede, thi enhver har ikke nogen større Næring og brug end hvor ved de knap kand
have Nødtørftig daglig brød, og de fleste er i gield derfore. En Skrivelse til Fogden Wang fra 
laugmand Rist, som Committeret Amtmand i hr. Amtmand Hagerups absence, af dato 10de Ap: 
1760, angaaende at hand vil der skal forholdes efter lovens 1te bogs 7 Cap: 2 art: med 
Laugrettesmænds opnævnelse, saa at naar de have tient et aar, skulle andre opnævnes, og at den 
indretning som før har været at de skulle betiene 3de ting, ikke er Conform med loven. NB? see 
herom forhen giørde anordning af høy øvrighed. Dernest blev Publiceret een af Anders Rasch 
udgivne Pante?obligation, datt: Bergen dend 14de: Sept: 1759, for skyldigværende Summa 1050 rd,
samt aparto 285 rd. 4 Mk. 4 Sk., til kiøbmanden i Bergen Sr: John Mariager, som handels forvalter 
paa afg: Gert von dr. Ohis handels Stue i Bergen; samme Pante?forskrivning findes ordlydende i 



Tromsøe fogderies Pante? og Skiødebog indført fra fol: 27. ? Efter at forestaaende Documenter vare
Tinglyste, mødte Velærværdige hr. Dons for Retten, og var begierende at følgende Qvæstioner til 
Almuen her i Tinglavet, som nu vare ved Retten tilstæde, maatte fremsettes; hvorpaa hand deres 
sandfærdige giensvar var forlangende uden at sige noget hannem til villie, andet end hvad sandt er, 
Neml: 1) om de ikke mindes at hand Reiste om i fiordene for at Prædike og undervise i guds 
kundskab før der kom den sidste Missionarius, som nu er forfløttet her fra? Dertil svarede baade 
Nordmændene og finnerne eenstemmig ja, at det saa var i sandhed som tilspurt er. 2) om hand ikke 
siden den sidste missionarius neml: Hr. Berg, kom her til stædet, ikke ogsaa Reiste omkring i 
samme forretning, førend velbemte: hr: Berg blev ordineret? Dertil var almuens Svar det samme 
som forhen. 3) om hand ikke siden ofte var Reist omkring hos finnerne i samme ærinde siden hr. 
Berg blev ordineret? Dertil var almuens Svar som foran med ja. 4) om hand ikke siden hr. Berg 
forflyttelse her fra, ikke har været ligesaa ofte som
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en Missionarius, hos finnerne for at Prædike og under vise? Dertil svarede almuen iligemaade jo. 5).
om nogen kand sige at hr. Dons har faret i nogen finne fiord eller nogen anden steds med nogen 
kiøbmandskab, eller haft det ringeste at handle med? Dertil svarede almuen Nej, at ingen har seet 
det ringeste saadant af hr. Dons. 6) om nogen af almuen enten mundtlig eller skriftlig har begieret af
nogen at skrive nogen klage for dennem til Biskoppen, om hr. Dons, siden der forleden aar skal 
være saadan klage over hannem til Biskoppen indkommen i almuens Navn? Dertil blev svaret: at 
ingen af dem hverken har klaget eller været begiert at nogen skulle klage for dem. Ligeleedes hafde 
hr. Dons i sær til dette Ting ladet indstevne tvende finner her af Meenigheden, neml: Peder olsen 
uløen og Joen Hendriksen Alten, som skal have haft noget klagemaal at fremføre for Deres 
høyærværdighed Biskoppen, da hand seeneste gang var her paa visitation, hvilken klagemaal 
hensigtende til at gravere hr. Dons, for derom at examineres hvorudi samme bestoed, og hvem der 
har instigeret dem til samme. og som Trundhiems borger Sr. Giævers var beskylt for at være deres 
instigator, saa var og Giævers til veddermæle indstevnt, som og mødte for Retten og tog ved 
gienmæle. benævnte Peder olsen mødte for Retten; og derpaa blev hand qvæstioneret af Citanten hr.
Dons som følger: 1 Hvad aarsagen var dertil at hand gik til Biskoppen i Schervøen for at begiere 
nogen Missionarius? dertil hand svarede: at hand meente der kunde behøves en Missionarius, fordi 
een Præst kunde ikke overtage at betiene alleene, men ikke af den aarsage at hand vidste noget at 
klage paa hr. Dons, men hand ville ej unde hr. Dons saa ondt at Reise om til finnerne. 2) om hand 
begierede dette af Biskoppen efter sit eget hoved, eller nogen anden har instigeret ham dertil? 
svarede: at ingen har instigeret ham, men hand kom til Giævers og spurde ham om hand ikke kunde 
gaae til Biskoppen for at begiere Missionarius? da hand siger at Giævers svared ham, at hand vel 
kunde begiere det af Biskoppen om hand saa ville. 3 om nogen anden har skyndet ham dertil? 
svarede Nej ?????????
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skyndet ham dertil. 4 om der var nogen anden tilstæde og hørde hvad ord der var talt imellem Peder 
olsen og Giævers om denne post? svarede at Ingebrigt Vorterøen, lars Tydsk, og Mathis Joensen 
Kogfiorden, disse var ved Retten og siger at de vare vel nærværende da Peder ols: var hos Giævers, 
men de hørde ikke at giævers bad Peder olsen om at begiere nogen Missionarius. Men Peder olsen 
forklarer selv at hand spurde Giævers om hand, neml: Peder olsen, kunde komme i nogen fortræd 
for dette at hand skulle begiere Missionarius af Biskoppen? Hvorpaa Giævers svarede: at Peder 
olsen ingen fortræd kunde lide derfor; hvilket hand, neml: Giævers nok ville staae til ansvar fore. 
forskrevne Joen hendriksen mødte og for Retten, og hr. Dons giorde samme spørsmaal til ham som 
foran til Peder olsen, og hans Svar derpaa var det samme som forhen af Peder ols: neml: at hand 
begierede tilligemed Peder olsen, at an Missionarius maatte anordnes her i Sognet, og at de Raad 
førte sig derom med Giævers, da hand svarede dem at de vel kunde begiere det hos Biskoppen, 
videre hafde hand ej at svare. Giævers spurde disse tvende neml: Peder ols: og Joen Hendriksen, om
de kand sige at hand har forlokket dem enten ved skienk eller paa anden maade, at de skulle klage 
noget paa hr. Dons? hvortil de svarede aldeeles Nej. Desuden var og for Retten nogle andre finner 



som tilstoed at de vare hos Biskoppen angaaende samme begiering, men negtede paa tilspørsel at 
Giævers ikke haver instigeret dem dertil. Herom var hr. Dons et Tingsvidne begierende angaaende 
hvad om denne Sag Protocolleret er. Torben Gams, som Jægteskipper her i Tinglavet, giorde 
følgende Spørsmaal til almuen angaaende hans bøygdefars holdelse, neml: 1 om hand ikke i 28 aar 
og derover, har holdet vist og forsvarlig bøygdefahr her i tinglavet, siden der ophørte med 
Jægtebrug paa Hamnes og i Rotsund. Hertil blev svaret: at det negtes ikke at hand jo har holdet 
bøygdefar i saa lang tid, og der var ingen som klager paa hans bøygdefar. 2 om det kand bevises at 
nogen anden i saa lang tid eller længere, har forsynet almuen med noget ordentlig bøygdefar som 
var alleene til almuens tieneste. Svarede: at Torben gams har længst holdt bøygde?
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fahr, af de skippere som nu er her i Sognet. 3 om det ikke er almuen bekiendt, at gams har forsynet 
almuen med Jægtefahr, og ofte derfor har maattet lade sin egen fisk hiemmestaae, for at almuen 
kunde faae deres fisk indskibet? Dertil de svarede jo, at de veed hand ofte har maattet sette sin egen 
fisk hiemme for at forsyne sine befragtere. 4 om nogen af hans befragtere kand klage over nogen 
forurettelse? svarede: at ingen denne gang hafde noget at klage. 5 om ikke almuen tilstrækkelig blev
forsynet med tvende Jægter, naar samme saavel første som sidste Stevne blev bragt i gang? herom 
var almuens svar, at naar tvende Jægter afseiglede baade første og sidste Stevne, kunde almuen 
være forsynet. 6 om almuen ikke veed at saa mange af Løngens fiord som have haft førring til 
Bergen ikke har skibet med Gams, og nogle med Rasch, som og holder bøygdefahr? svarede jo, at 
de har skibet med disse tvende Jægter. Herom vare Gams saavelsom Anders Rasch, Tingsvidne 
begierende. ? Foruden de Documenter som foran ere Specificerede at være Tinglyste, blev og 
kundgiort en Repartion fra Amtmanden over Delinqvent omkostninger for 4re Delinqventere i 
Saltens fogderie, tilsammen 381 rd., hvoraf Senjens og Tromsøe fogderie kommer til at svare 72 rd. 
50 Sk., som Fogden oppebær hos almuen dette aar.

Nok Copie af en Repartition over en Delinqvent i Vesteraalens Fogderie, hvorpaa er anvent 85 rd., i 
omkostninger, Naul: Anne Nielsdr., af samme penge skal Senjen og Tromsen svare 15 rd. Endnu 
blev fremlagt i Retten af fogden, en skrivelse /:dog uden haand:/ fra hr. Laugmand Rist, som 
Committ: amtmand at amtet skulle betale 81 rd., i omkostninger paa en tyv?Delinqvent ole byrdahl 
her af Tromsøe fogderie. NB? hvor Sr. Johan Hvid dog har Sigt og Sagefalds herlig heden. ? 
Derefter blev Leedingen lignet og Skatte oppebørselen forrettet. ? Dend 11te Dito blev igien Retten 
satt for at afgiøre hvad videre ved Retten kand forefalde: Anders Røst lod Tinglyse sin af 
ombudsmanden Sr. Lindgaard meddeelte bygselsedel paa den Jord Wahlen
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skyldende En halv vog, som Jørgen gamses Enke har beboet 1 p: 3 Mk. af, hvilken hand nu ægter, 
og de øvrige 9 Mk. har Iver Hendriksen beboet og nu er frafløttet. ? Leverit til Trundhiems 
Tugthuus 4 Sk.? Christen Nielsen lod Tinglyse sin bygselsedel paa 18 Mks. leje i gaarden Store 
Taskeby, som Torben Hansen for hannem godvilligen haver opladt, Leveret til Tugth: 4 Sk., Jorden 
er af Baron de Petters gods, og derfore er samme bygselsedel udstæd af ombudsmanden Sr. 
Lindgaard. ? Dend Sag som er meldet fol: 157, angaaende den sammenhæng imellem Bergitte Koby
og peder Jensen Wahlen, da mødte ingen af Parterne for Retten at æske nogen Dom i Sagen, saa 
man slutter at de have haft en føye adgang paa begge sider til at antaste hver andre. ? Den Sag som 
er melt fol: 160, angaaende Anders olsen Kaagfiorden, som er indstevnt af Sr: Johan Petter 
Schelderup for gield, da mødte nu Citanten og begierede Sagen i Rette, fremlagde og den afvigte 
aar her for Retten over bemte: Anders olsen udstedde laugdag, som Lensmanden Klemmed 
Rasmusen og Rasmus Klemmedsen afhiemlede at være hannem til dette Ting Lovl: forkyndt. Dend 
indstevnte blev paaraabt, men mødte ikke, ej heller nogen paa hans veigne. Citanten var begierende 
Dom i Sagen til at erholde sin Debit hos dend indstevnte, som er 15 rd. 3 Mk. 8 Sk., efterdi hand 
afv: aar har beviist samme med sin handels bog paa nest afv: aars ting for bekommende vahre, samt 
denne Processes omkostning med 5 Mk. Herom er Dømt og Afsagt:

Citanten Sr: Johan Petter Schelderup haver paa nest afv: aars Sommerting fremlagt i Rette sin 



handels bog, hvor med hand har beviist at Anders olsen Kaagfiorden er hannem skyldig for 
bekommede vahre og udredning til sit ophold, dend Summa 15 rd. 3 Mk. 8 Sk., til hvilket at betale, 
Anders olsen var lovlig indstevnt til Doms Lidelse, men ikke mødte; ligesom hand og til dette ting 
ved udstedde laugdags forkyndelse er indvarslet at svare til denne Sag, men ikke mødte eller nogen 
paa hans veigne; Saa efterdi den paagieldende hverken efter stevnemaal eller given Laugdag
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har mødet at svare noget her til, tildømmes hand af Retten at betale sin gield til Citanten Sr: 
Schelderup efter hans fremviste handelsbog med 15 rd. 3 Mk. 8 Sk., samt denne Processes 
omkostning med 5 Mk., alt inden 15 dage efter denne Doms lovlige forkyndelse under Nam og 
indførsel i hans boe og ejendeele efter loven. ?

Madame Hvid i Løngen, som forpagter over endeel af Tromsøe godses Reveniirer, haver ladet 
indstevnt Michel Blix for brendevins brenderie i hendes huus da hun var bortReist afvigte aar, dend 
indstevnte mødte ikke, men har teignet paa den i rette fremlagde stevning at hand vedstaar sin 
forseelse og vil godvillig Rette for sig til bøedernes betaling, efter forordningen, og dermed var Sr: 
Lindgaard fornøyet, som paa Citantens veigne mødte, og altsaa ingen Lovmaal stæder over hannem.
?

Berte Sørensdr: Uløebugten, hafde til dette ting ladet indstevne Niels Joens: Nordmanvigen at giøre 
Regenskab for hvad hand bestillede i hendes huus afvigte aar, da hun var syg og sængeliggende, da 
hun just paa samme tid har mist en liine af hendes boe, hvor hand var inde, og havde kuns et Lidet 
barn med sig, tilhørende bemte: Enke Berthe Sørensdr; Citantinden mødte og begierede Sagen i 
Rette, den paagieldende mødte og svarede til Sagen, benegtede at hand ingen liine har taget fra 
Enken mere end ham tilhørde, som hand hafde brugt i fiskerie med Citantens mand Isak Mathiesen; 
men hand forklarer at hand tilforn hafde beordret en fin Naul: Niels Andersen vesten for uløen, som 
skulle annamme hans liine, men da hand ikke hafde taget ald Liinen, hvilken Citanten siger dog at 
have Leveret finnen altsammen som Niels olsen tilhørde, saa var hand der siden og tog Resten af sin
line, og da var Enken Syg og siger sig ikke at vide hvad han bestillede i hendes boe, men hafde kuns
allene Enkens lille barn med sig. Den benævnte fin var ikke for Retten til at forklare hvormeget 
liine hand har leveret Niels olsen, derfore maa Citantinden indstevne ham for Retten dertil, forinden
denne Sag kand blive oplyst, og ellers benegtede Niels olsen at hand intet videre tog i Enkens boe
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uden sin egen Liine som hand der fandt, hvorpaa hand gierne ville aflegge sin Eed. udi denne Sag er
for denne sinde eragtet: Det er fornøden til denne Sags oplysning at Citanten Berthe Sørensdr., 
tillige lader indstevne den fin Niels Andersen uløen, som Niels olsen hafde anmodet om sin liine at 
annamme hos Isak Mathisens Enke, da hand faar forklare hvad Liine hand haver annammet fra 
Enken, og om hand samme har Leveret Niels olsen, hvilket maa skee til neste ting, da og Niels 
olsen, saafremt hand vil være fri for denne Sag, uden videre stevnemaal møede til neste ting, at 
svare, da Sagen skal blive behandlet som forsvarligt. ? Trundhiemsborgeren Giævers hafde til dette 
Ting ladet indstevne Samuel Larsen i Qvænangen for gield; Citanten mødte og fordrede Sagen i 
Retten, den indstevnte mødte ikke efter paaraab, ej heller nogen paa hans veigne, thi blev 
stevnemaalet ved Lensmanden Klemmed Rasmusen og Peder Larsen afhiemlet, og den udeblivende
given Laugdag til neste Ting. ?

Iligemaade hafde Thomas Gams Ladet indstevne bemte: Samuel Larsen paa Sr: Friderik Petters 
veigne i Bergen for gield. Gams mødte paa Sr: Petters veigne og ædskede Sagen i rette. 
forbenævnte Stevningsmænd afhiemlede at hand er Lovl: Stevnt, thi blev ham da given Laugdag til 
neste Ting at møede og svare til denne Sag. ? Trundhiemsborgeren Sr: Giævers mødte for Retten, og
tilspurde tilstædeværende almue, saavelsom og Lensmanden her i Tinglavet Klemmed Rasmusen, 
om nogen hafde noget at klage paa hannem for hans handling med almuen, eller de kunde sige at 
hand paa nogen slags maade har forurettet nogen? hvortil de samtlig svarede Nej at ingen kunde 
paasige ham saadant, men takke hannem got, og var vel fornøyet med den handel de have med 



hannem. End videre, saasom hand siger at være af visse personer beskylt for at Ruinere landet, om 
da nogen kand beskylde ham for saadant eller sige at være bleven Ruineret af hans handel? Dertil 
blev svaret som foran at ingen kand klage over hans handel, følgelig ikke heller har Ruineret nogen.
Nok tilspurt om hand ikke har oplagt Meel og andre fornødne ting baade i sit Leje og i fiorden, som 
de trængende kunde behøve i hans fraværelse om vinteren? hvortil nogle af Giævers Skyldmænd 
gave deres vidne, ligesaa Lensmanden, saavelsom
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Anders Axelsen Moursund, som boer ved leiet, kunde bevidne med Giævers. Endnu tilspurt, om 
hand ikke assisterer almuen med penge til deres Skatter og udgifter, naar de trænge dertil? hvortil de
og svarede jo; hvilket og den værslig øvrighed, kand attestere med ham. ? Dend 12te: dito blev 
igien Retten holdet for at afhandle Sagerne, i foreskrevne Laugrettes mænds tilstædeværende. Søren
Gams fremlagde sin af fogden udgiven bygselsedel paa kongens jord Dybvigen, skyldende 1/2 vogs
landskyld, samt paa et Punds leje i Kongens jord Spaachenes som hans fader Torben gams for 
hannem haver opladt, med vilkaar at nyde sin Livs tid hvad som mellem dem selv er aftalt. Leveret 
til Tugth: 8 Sk. ? Trundhiemsborgeren Giævers hafde Ladet indstevne endeel folk som vare 
hausettere paa Anders Raskes Jægt 1758 sidste stevne, under deres Eed at forklare hvad de kunde 
vide til oplysning om den store undervægt som Citanten haver faaet paa en deel fisk hand samme 
Stevne hafde skibet med Rasch; de indstevntes Navne ere: Jens Andersen mødte, Lars Lodvigsen, 
mødte, Anders Anders: mødte, hendrik Johans: mødte; Til gienmæle var skipperen Rasch indstevnt 
som mødte for Retten. Efter Citantens forlangende, paa hvis veigne Sr. Lindgaard mødte, blev disse 
benævnte folk tagen i Eed og formanet at forklare den rette sandhed om hvad de veed, som kunde 
gives oplyslig hvorledes saa stor undervigt var skeed, som Citanten selv siger at skulle være 60 
voger fisk. ?

Jens Andersen blev først Eedtagen, hans forklaring paa tilspørsel var denne: at Giævers hafde 
Skibet med Rasch omtrent 11 a 12 hundrede voger fisk, som de ikke ved indskibningen annammede
pa vægte, men det skal være efter giævers egen sigende, som fisken hafde selv opveiet i sit huus, 
eller ved indskibningen, men Jens Andersen siger at hand selv veiede ald hans fisk i Bergen da den 
blev opveiet til kiøbmanden, og veed hand da ikke at nogen urigtighed skeede med vegten eller at 
veieskaalerne skulle være urigtig, videre forklaring kunde hand ikke giøre derom, og vidste saa ikke
at et tal kom deraf enten ved tyverie eller paa anden maade, og at Giævers fisk var aparto
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lagt i Jægten, saa hand ikke veed at der kom noget i blant andres fisk. Men hand siger at giævers 
Leverede ham særdeeles 20 voger fisk som hand skulle sælge for giævers, hvilken fisk hand ikke 
veed blev lagt iblant den anden Giævers fisk, og samme 20 voger fisk har giævers tilgoede endnu 
hos Jens Andersen, som hand tilstoed at være ham ansvarlig, hafde saa intet videre at sige, og blev 
ej heller qvæstioneret om videre. ?

Lars Lodvigsen, tienende hos Torben gams, mødte og under aflagde Eed forklarede: at hand ikke 
vidste vogetallet paa Giævers fisk, hverken ved indskibning eller opskibning, thi hand var kuns en 
hausetter paa Jægten, og hafde ingen Regenskab derfor at giøre, men siger at hand veed at ald 
giævers fisk blev opleveret i Bergen og der veiet af Kiøbmandens gesell og Jens Andersen; for 
Resten vidste hand ikke at et tal deraf er bortkommen enten ved tyverie eller anden maade. Anders 
Andersen, hos Mikkel Pelleg i Løngen tienende, forklarede under Eed, at hand var ikke tilstede ved 
indskibningen da ald fisken blev lagt i Jægten, uden alleene da der blev indskibet den sidste 
baads=farm, vidste hverken om hvormange voger Giævers indskibede eller hvormange voger det 
blev ved opveigningen, og hand som de andre hausetter var med at arbeide fisken op af Jægten i 
Bergen, men kunde ikke vide at noget deraf blev bortkommen enten formedelst tyverie eller paa 
anden maade. ? Hendrik Johansen, blev fremkaldet, og under Eed forklarede det samme som 
Anders Andersen, at hand ikke vidste at der paa nogen maade er bortkommen noget af Giævers fisk 
i Bergen, videre kunde hand ikke forklare derom. Foruden disse folk som nu ere forhørde, var og 
nogle flere indstevnt til forklaring derom, hvilke nu ikke mødte, som ere Peder Jens: Meiland, Hans 



Mentsen, og Peder Mortensen, som var styrmanden, disse mødte ej, men efter Citantens paastand 
forelegges at møede under faldsmaal til neste ting, siden nu af lensmanden Klemmed Rasmusen og 
med havende Peder Larsen, er afhiemlet at de ere Lovligen varslede her for Retten. Ligeleedes 
tilstoed skipperen Rasch at hans Søn Axel Rask var indstevnt til forhør herom, og som hand ikke 
mødte, gives hannem tilligemed de andre udeblivende foreleggelse at møede til neste ting. 
Skipperen Rasch, blev da tilspurt hvad hand haver at svare til denne Sag, siden hand er stevnt til 
vedder?????? (teksten borte)
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ikke har annammet giævers fisk ved indskibningen paa vægt, og ikke heller var betroet af Giævers 
at opveie den i Bergen, altsaa kunde hand ikke vide om hand har faaet rettelig nogen undervegt eller
ikke. for Resten vidste hand ikke at der var bortkommet noget af Giævers fisk paa nogen ulovlig 
maade, hvilket hand gierne vil bekræfte med Eed, om det paakræves, saa at ald giævers fisk i 
Jægten blev rigtig opleveret til Kiøbmanden.

Josep Larsen oxevigen som afvigte aar blev givet Laugdag til dend indstevnte og udeblivende Erik 
Hans: Nordmandvigen for hand Restede til Citanten en Laant halv tønde tran, mødte da nu begge 
for Retten, og svarede Erik at hand har ofte tilbuden Josep den bete: Tran, saavelsom og afvigte aar 
før tinget var hos Josep med tranen i hans eget huus, men ville ikke tage derimod formedelst Erik 
skulle være ham mere skyldig, og naar Josep ikke blev betalt altsammen, ville hand heller ikke tage 
imod tranen. dette tilstoed Josep saa at være. Josep leverede en opskrift paa det hand meente Erik 
skulle være sig skyldig, som blev opreignet for hannem, men hand negtede at hand ikke veed noget 
deraf at være Josep retmæssig skyldig, uden alleene 1 Mk. i baad og Seigel?Leje, som hand ville 
tilstaae hannem, og er det saa mange aar siden, at hand ikke mindes at være noget til Rest af det i 
Reigningen opførte, uden giort Josep Regenskab derfore; ligeleedes at hand rigtig har betalt josep 
tilbage de 2 rd. som hand en gang hafde laant hos Josep, hvilket Josep kræver; Erik tilbød sig at 
aflegge sin Eed at hand ikke veed med rette at være Josep noget skyldig, naar undtages den 
halvtønde tran som hand ofte har tilbuden ham, samt den 1 Mk. i leie. Endelig blev Josep fornøyet 
med 2 rd. for sin prætention hos Erik, som hand strax betalede Josep, og desuden skal Josep selv 
annamme sin halv tønde tran hos Erik, og er saa hermed denne Sag afgiort. ? Thomas gams 
protesterede imod den bygselsedel som foranmelt, at hans yngere broder Søren gams haver erholdt 
hos sin fader, og kand bevise at hans fader har lovet ham
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et støkke af jorden hos sig, som han nu trænger til, som en gift mand der har kone og børn, og vil i 
saamaade have sin rett Reserveret naar hans fader ike selv vil bruge Jorden. ? Johan P: Schelderup 
hafde indstevnt Hans Hans: Reisen for gield, Citanten mødte, begierede Sagen i rette, den 
indstevnte mødte ikke efter paaraab, og som Lensmanden afhiemlede stevnemaalet, er hannem 
given laugdag til neste ting. ? Qvive Niels: Spilderen som Enkemand, mødte for Retten, og tilstoed 
at hand er sit eeneste barn Joen qvivesen, som er paa tredie aar gammel, ansvarlig for en arv efter 
sin hustru og barnets afdøde moeder Eli Andersdr. hvilken skal være 16 rd. enten i penge eller god 
værdi, hvormed barnets frænder paa møederne siden var fornøyet og kand da hans ævne ikke være 
til mere. dette skal anføres i arvebogen til efterretning i fremtiden. ? Til Laugrettesmænd for 
tilkommende aar her i Tinglavet, ere opnævnede: Anders Røst Vahlen, Mikkel olsen Skaarpen, Hans
Peders: Løgsund, Edis Edisen Langsletten, Anders Reiersen Storvigen, Joen Peders: Inder 
storvigen, Amund olsen SulEng og Johannes Hendriksen Langfiorden. Da ingen efter opraab hafde 
noget mere ved Retten at bestille; blev dette Ting ophævet. ?


	Justisprotokoll for Skjervøy 1757
	Justisprotokoll for Skjervøy 1758
	Justisprotokoll for Skjervøy 1759
	Justisprotokoll for Skjervøy 1760

