
Justisprotokoll Skjervøy 1713
130. 

Anno = 1713 d. = 26 April holdt Kongl: May'ts foget hr. Andreas

Tønder udi Noer Rotsund, Et almindeligt Vaarting for Schierføe

Ting'st almue hvor da samme tid Retten blef administerit og bethiendt af Sorenskrifveren Asmus 
Rosenfeldt, samt og Jens Niels: taskebye, Anders Niels: ibid:, lars Ols: acherfiord, thyge Niels: 
Strømfiord, Peer Niels: grundfiord, Lars Olsen Langeslet, hans Erich: RafvelsEide, og Rasmus 
klemmes: Noer Rotsund, alle Edsvorne laudRettis Mend;

Erich Joensen qven før thienende paaHamnes, som paa afvigte ledingsberg ting var forelagt at 
Møde og svare til sin begangne leiermaals for seelse Mod Brite Olsdatter, hwilchen MansPerson Nu
sielf Møtte, og Wedstod gierningen, og derhos Efter tilspørsel ei war Noget Eiende til sine bøder saa
og benegtet han ei at ville Egte hende, Endelig blef Rasmus klemmes: Med Sageholdetz fulmegtige 
foreendt at svare ham paa hans Weine ? 6 Rixd:

hvor paa Kongl: foget var paastaaende dom til fengsel paa resten, giwis til afsigt.

Som Erich Joensen qven ei kand fragaa Jo at hawe bedrefvet løsagtighed og aflet barn Med Birte 
Olsdatter, hvilchen hand ei vil Egte, Da tilfindis hand Efter lovens 6 = bogs ? 13 kp. 1 Art: Efter sin 
slette vilchor at bøde ? 6 Rixd, saa og for Resten af bøderne at udstaa fengsel paa kropen med vand 
og brød, i 14 dager.

Fogden giorde tilspørsel til samtlige almue om her var noget vrag faldet her i tingstedet siden 
afvicte vaarting ? 1712, der til de alle svarde Nei, de der om ei vere noget vidende.

Hr. Niels Erichsen af follisøen, paa sin swigerfader hr. Jørgen grisis Weine fremkom for Retten og 
klaget dend stoere u=lychelig Ildebrandskade, som benefnt hr. Jørgen gris Nu Nestleden d. = 4 
Januari fast om Midnatstider lidt hawer, da hans huuser og ganske hans Eiendeler blef forbrent, saa 
hand slet Indtet af sine Eiendeler fich berget, saa som Ilden først antendis paa hans løftt, da hand og 
hans folch laa og Søf om Natten, thi Er hand herom begierende at samlige laudRettet Wide meddele
ham Deris sandferdighed om saa iche er udi sandhed, hvor paa hand vil andsøge om deris May'ts 
Naade til at for...ging for Kongl: allernaadigste paabuden skatter udi disse krigstider,

til dette svarde almuen, og Serlig de af Almuen som var ankomne til kierchen, dette at vere udi alt 
sandhed, at bemte: hr. Jørgen huser og gansker hans Eiendeler blef lagt udi aske, og hand
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sielf ei vider fra Ilden ukom Med End bare hans underboxer som hand hafde paa sig, og motte snart 
tilligemed sine folch blefven Indebrendt, hafde iche En liden hund i huset vechet dem, hvor da 
Enhver motte straxen reterere sit lif, saa som ganske huset da de opvagte Var ganske af Ilden 
bespendt, og der var Ingen Raad til at Ræde noget.

samme tid blef og i Retten læst og forkyndt Efterskrefvne obligationer, som ordlydende Er af dette 
Indhold;

1) ? Jeg underskrefne Peder Sørensen gams af Tromsen bekiender og for alle Vitterlig giør, at Ieg 
Ret vitterlig gield skyldig Er til Min kiøbmand hr. hendrich Dytmers ? 289 Rixd. 10 sk: hvilche 
tohundrede ni og ottig Rixd. og ti sk:, Ieg i goede Nøiagtige Varer hos ham samt Rede penger har 
annammet, som ieg hannem og som en Redelig kiøbmand igien belover skadisløs at betale, og paa 
det velbemte: Min Kiøbmand hr. hendrich Dytmers og hans Arfvinger af Mig og Mine Arfvinger, 
skal blive uden skade og skadisløse i alleop? tenchelige Maader, da pandt setter ieg han: som et fast 
og u=Rycheligt pant mit I boende huus og grund, bestaaendes i Tromsen paa dend gaard som kaldis 
Nicheby, Hr. Jørgen grisis Præstegield, samt og alle Mine andre eiendeler løst og fast, hvad Nafn 



det End have kand, og derforuden forbinder ieg Mig ei Med nogen Andenstedtz at handle End med 
bente: Min kiøbmand hendrich Dytmer, Indtil saalenge hannem Noget af Min debet Resterer, og om
ieg her imod forhaabning skulle handle, saa haver hand eller hans ordre Magt at søge og anholde 
Mig og Mine Varer uden nogen Rettergang eller dom, paa hwad sted eller pladtz de er eller antreffis
kand, Indtil hans skadisløs betalling erlangelseskeedt Er, og at ieg denne Min udgifne obligation 
Redeligen skal holde og Etterkomme, saa haver ieg til videre Meer bekreftelse venlig ombedet disse
tvende Velagte borger og Indvaaner her i Bergen Hr. Albert hølcher og Hr. Ditmar Kaas, dette med 
mig til Vitterlighed at underskrifve og forseile,

Bergen, d. = 28: Augusti ? 1706.

til Vitterlighed Psgams (LS)

Albert hølcher: (LS) Dytmar Kaas (LS)

læst paa Bergens byting d. = 2 May ? 1712,

udi byens Pantebog paa folia ? 144 ? Indført

Test. I. Garner.
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2) Som voris Svoger Peder Sørensen gams Efter hans til hendrich Dytmers udgifne obligation af ? 
28 Augusti ? 1706 Er skyldig blefven til bemte: Dytmers deted Summa ? 289 Rixd: 10 sk:, og 
derforuden ? 5 Rixd. 2 ort, tilsammen ? 294 Rixd, 2 ort, 10 skilling. Som hand Efter bemte. 
Dytmers hofvet bogs videre udvis til hans Nærings og brugt fortsettelse i goede og oprigtige 
kiøbmandtz varer og Reede penger hos hannem har annammet og oppebaaret, og derom tillige Med 
os undertegnede underskrefvet hans tilstaaelse udi hovetbogen, og derved forpligtet sig dend fulde 
Summa at betale in mente Augusti Aa. 1707 Endten Med Rede penger eller gode og opRigtige 
kiøbmandtz varer til Mons: Dytmer Kaars, til hvem hendrich Dytmers har solt og afstaatt, samme 
obligation, handel og Noerfarbog Endskiøndt, hand Aa. = 1707 ei Meere derpaa har betalt end ? 80 
Rixd: 5 ort, 4 skilling: udi fisk og Varer, hvor imod hannem dog iforhandning at hand kunde hielpis 
paa foede, var fra aar til denne tid er igien u=borget, saa meget at hans skyld til denne tid Efter 
bogens og Regningers udvisende beløber sig til dend Summa ? 320 Rixd. og som Vi tvende under 
tegnede tillige med vor Broder hendrich hansen ved vor undertegnelse i hofvet bogen til Vor Svoger
Peder Sørensen gamses Credit at Criservere han Caverit for dend Summa ? 201 Rixd. 5 ort, 14 
skilling, af hans skyld, hvilchen Caution herved gientagis og fornyes, saa at dend Indtil Mons. = 
Dytmar Kaars har Nødt sin fulde betaling, skal staa fast og u=Rychelig og baade i henseende til os 
saa og vor broder henderich hansen, og vi for at facilitere saa vel ovenmelte vor svoger som 
skyldner, som os som Cautions mend, har perhraderet efter bemte. Dytmar Kaars at tage imod sin 
betalling for de til denne tid resterende ? 320 Rixd. paaviste terminer saa Caverer og godsiger vi at 
Mons: kaars skal Nyde hver aar siste Stefne, saalenge Noget af gielden staar u=betalt ? 30 Rixd. 
siger tredifve Rixd. Endten af vor Svoger eller os, og hvis Enden vi eller hand nogre aar Med dend 
satte termins afbetalling skulle udblive. saa skal Mons. Dytmar Kaars have magt her paa Stæden. 
eller hvor hand vil dend fulde Capital at udsøge paa. En tid Endten hos vor Svoger eller os, hvem af 
os her kommer tilstede, og idet tilfælde undergifver vi os pro persona og voris godtz hvad nafn det 
have kand Arrest og Rettergangs Sogning her paa Steden eller hvor og naar vi eller det antrefvis, og 
imidlertid
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skal ei vor Svoger indlade sig udi handel med nogen Anden under hvad skind det end vere maa 
hvilchet ellers er Stridigt imod Byens privilegier, og skal i henseende til terminernis misbetalling 
ingen forskield giøris endten paa hofvetmand eller for lover, Men en for alle og alle for En skal 
hertil vere forbunden, dette til stafæstelse, har vi sielf med Egne boemercher underskrefvet, og som 
vi ei kand læse Eller skrifve, saa om bedis thienst: Peter Bascher, friderich Strasburg, Rasmus 
Klemmesen og torben Sørensen gams, at de dette med os til Vitterlighed ville underskrifve Berg d. 



= 23 Augusti Aa. 1709.

til vitterlighed, E.H.S. Er Erih hansens bumerche

Rasmus Clemmesen C.H.S. Er klemet hans: bumerche

Thgams til vitterlighed,

P. Bascher, og friderich Strasborg

Læst paa Bergens byting d. = 2 Mai ? 1712: og i byens Pantebog paa fol: 144: indførdt; Test:

I. Garner

Ligeledis blef i Retten sammetid læst Et forpantning og obligation udsted af Rasmus Clemmes: 
Noer Rotsund daterit Bergen d. = 3 Sept: 1712 og det paa ? 550 Rixd. = 2 ort: 3 skilling, hand 
skyldig Er blefven til Christian Buns paa handelsstuen udi Engelgaarden paa Contoret hvilchen 
ordlydende her Efter Paa fol: 71 og 72 skal vorde Indført,

Efter tilspørsel befandis ei Meere denne sinde ved Retten at bestille, hvor da Retten dermed blef 
opsagt.
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Anno = 1713 d. = 22 Juny blef holdet udi Noer Rotsund et Sædwanligt ledingsberg og sageting for 
Scherføe Ting'st almuer overværende Kongl: May'ts foget Hr. Andreas Tønder, samt tilRettens 
bethienning, Sorenskrifveren Asmus Rosenfeldt, hendrich Joens: hugøen, Peer Niels: grundfiord, 
Lars Ols: acherfiord, Peer ævensen hugøen, Anders Niels: taskebye, Jens Niels: ibid: hans Erichs: 
RafvelEide og Olle Olsen Strømfiord, alle Edsvorne laudrettis Mend.

Kongl: foget loed for Retten læse Kongl: May'ts allernaadigste paabudete skatte for orning datterit 
Kiøbenhafn d. = 17 Januari 1713 hvor Jordskatten forbliver som Nest afvigte aar;

Ligeledis blef læst, høy Edle Hr. vice Statholders Mihsive til voris Hr. amtm: om Suplicationer, som
paa forrige ting Er Costaherit, iligemaade og Capittels Taxten for 1712.

Dernest blef oplæst En bøxelSedel udsted af karsten Berrenhof til Robert Olsen paa ? 1 p 3 v leie 
udi Strømsfiord i Skierføe tingsted, datterit Rotsund d. = 3 decmbr: 1712.

2.) oplæst En ditto af bemte: Berrenhof udsted til Jens Peders: paa 9 pd. leie udi Meiland her i 
tingstedet liggende, var datterit Rotsund d. = 4 decmbr: ? 1712.

3.) ? En ditto oplæst af same berrenhhof udsted, til hendrich Niels: paa 9 ort leie udi Meiland, var 
datterit Rotsund d. = 5 decmbr. 1712.

4.) af bemelte Berrenhof udsted til Mogens hans: paa ? 2 pd: fiskis leie udi Nichebye her i tingstedet
liggende, som Sal: Peer Sørensens Enche goed villigen for ham opgivivet haver, var datterit d. = 30 
Juni ? 1711.

Birte Olsdatter Er Indstefnt for hun haver begaaet løsagtighed og Aulet barn Med Erich Joensen, 
Indstefnte qvindfolch møtte og ..Ret sin forseelse; foeden var paastaaende saasom de iche Ecter hin 
anden, hun da vorder tilkient at bøde Efter loven, faaer til afsigt Som Birte Olsdatter befindis at 
have udi løsagtighed auflet barn, Med Erich Joens: og same Person ei Ecter hende, Saa tilfindis hun 
for denne sin forseelse at bøde Efter lovens 6te bogs 13 Cap. 1 art: ? 6 Rixd;

Hr. Niels Erichs: af Scherføen hafde til dette ting Indstefnet Niels Adslags fieldfind, for hand d. = 
23 Juli 1712 haver
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overfaldet og begiegnet ham med ærerige ord, hvor om hand haver her at anføre vinnisbyr,

dend Indstefnte blef 3de ganger paaRaabt, Men iche møtte? ei heller nogen paa hans veine lyste 
hans lovlig forfald;



Paa Citantens veine Indstillet sig Bondelensmanden Rasmus Klemmes:, som paaRaabte sine 
Stefnings Mend, at afhende Stefnemaalet, hvor da fremkom finnelensmandenMorten Anders: og 
Anders Olsen og af ham er stefnemaalet, hvor om Lensmanden bekiendet ved Ed at have stefnet 
lovligen, men anders Olsen beRetter ei at have veret, Med at Stefne, mens vel hafde hørdt af 
Lensmanden at Niels Adslags: skal vere stefnet, denne gang afsagt,

Saa som af varselsmendene fornemmis ei at have stefnet lovligen, hvor over sagen ei Nermere til 
examination med vidnis forhør kunde foretagis,thi hviler med sagen til at Niels Erichs; Stefner sin 
vederpart lovligen. hvor der da skal omgaaes med sagen hvis lov og Ret kand medføre.

foeden giorde tilspørsel til samtlige almue om her udi indeværende aar ? 1713 Er faldet noget vrag; 
samt om her i tingstedet er faldet nogen ? 60 Laad Sølfs bøder, item 6te og 10de penger for uden 
Rigs arfs bortførelse, forbrudt edels goedtz eller andet dislige som Kongl: regalier tilhører, dertil da 
samtligen alle svarde at dennem ei om overskrefne poster er vidinde her i tingstedet til datto at vere 
faldet.

foeden tilspurde postbønderne her i tingstedet om deris post penger, hvor de da alle fremkom og 
Enstemmende sagde dem at vere af foeden levert hver persoen ? 2 ort, for posten at føre udi 
Indeværende aar ? 1713, herom foeden var tingsvidne begierende som ham og blef meddelt.

End videre blef oplest En bøxelSedel, udstedt af karsten berrenhof paa 7 pd fiskis leie udi 
vaarterøen til Olle Olsen Strin, som Rasmus Olsen der sammestedtz boer for hannem goed villigen 
haver opsagt.

Efter tilspørsel var ei Meere at forRette, hvor for tinget denne sinde blef opsagt.

Justisprotokoll Skjervøy 1714
Anno = 1714 d.= 9 April blef holdet Et almindeligt vaarting paa Nor Rotsund, for Skierføe 
tingstedtz almuer , over værende Kongl: foeget Hr. Andreas Tønder, samt til Rettesbethienning 
Kongl: Saget.skrifver Asmus Rosenvinge saa og hans Erichs: RafvelsEide, Jens Niels: taskebye,
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Anders Niels: ibid: Erich hans: follisøen, tyge Niels: Strøm? fiorden, Peer Niels: grundfiord, holger 
dannefer, hamnes, og Knud Klemmes: sør Rotsund; edsvorne laudRettis Mend;

Kongl: foget loed for meenninge tilstædeværende almue lydeligen oplæst,

1) En Kongl: fororning, om allernaadigste paabudne Exstra schatters paabydelse i Norge som Er for
aar ? 1713, datterit Huhum d. = 14 Juni Aa. 1713.

2) oplæst En Kongl: befaling til de høie herrer Hr. deputerende for financerne, at En fuld dagskadt 
for aar ? 1712 skal betalis med videre samme allernaadigste befalings Indhold, var datterit 
Kiøbenhafn d. = 31 octobr: 1713.

3) Blef oplæst En Kongl: befaling af Slodtzloven udsted, til Hr. amtm. Ove Schelderup:, om anstalt 
til strand, vagt over alt i Norlans ampt at skal holdis; at iche nogen Søfarende som fra hamborg 
kommer imedens pæsten der grahserer her paa grenserne maa andkome .

datterit af Aggershuus Slodt, d. = 19 octbr.1713.

4) oplæst Capittels Taxten udi Trundhiems Stift, for aar ? 1713:, ansendt d.= 21. Novembr. ditto aar.

Som Indtet meere Efter giorde tilspørsel befandis at verre, blef Retten og tinget dermed opsagt.
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Anno = 1714 d. = 14 Juny blef udi Rotsund holdet et Sedvanligt og aardignerit leedingsberg og 
Sageting for samtlige Scherføe Ting'st almue, hvor da Kongl: foget Hr. Andreas Tønder præciderit 



Retten, Samt til Rettens bethienning Kongl: Sorenskrifver Asmus Rosenfeldt, saa og Jens Niels: 
taskebye, Anders Niels: ibid: thyge Niels: Strømfiord, Lars Olsen Acherfiord, Peer Niels: 
grundfiord, erich hans: follisøen, Peer Ævensen, huchøn, og Rasmus klemmes: Rotsund, alle 
Edsvorne laudRettis Mend.

Kongl: foget loed i Retten læse Kongl: allernaadigste udgifne fororning af dattr. d. = 2 Januari ? 
1714 andlangende imod ordinarie allernaadigste paabudne leilendigskat, at den forbliver som Nest 
forregaaende aar vor paabødet at betale. og som samme høyst bent Kongl: fororning paabyder
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fouderne at skal betale til hver person som hannem fløtter til de almindelige tinger, 4 sk: dansker 
som han:

igien udi sine Reingenskab skal gotgivis, hvorom hand giorde tilspørsel til laudRettet og samtlige 
almue, bende same 4 sk: vor paastaaende at ville have, dertil de samptlige svarde Nei, som de hid 
Indtil paa tingerne alltid haver skiødtzet fouden uden betalling, tilbyder sig det og her Etterdags det 
at, giøre.

Mons: Carsten Andersen berrenhof, som forvaltere over det Tromsøe goedtz fru Cornelia Birches 
tilhørende, hafde her for Retten ladet Indstere Mons: Anthoni bogøe, til at anvise Lovlige adkomster
til at bente. Tromsøe godtz skal tilhøre Baron de Pettersen af holland, Efter hans forhen paavierche 
becherne forkynde fuldmagt, om same goedtz annammelse til forvaltning, ditto fuldmagt, var 
udstedt af Niels sanders: nemnies, datterit Bergen d. = 22 Sept. 1713.

bente. Mons bogøe fremstod og vedstod Stefvnemaalet, og Nermmere til sagen Erbød sig at svare;

Citanten loed i Retten producere En høyeste Rettis dom, hvis afsigt og sluttning Er af Efterskrefvne 
Indhold,

fru Cornelia Bichers bør Sex Uger Efter denne doms lovlig forkyndelse for Giert Lange, betale ham
udi Trundhiem, Tou Tusinde Rixd., og bør Geert Lange imod saadan betalling lade hende det 
omthiistede Jordegoedtz i Tromsøe fogderie verre følgagtig og Procehsens omkostning ophefvis paa
begge sider; Dattum ut Sripra Nostto Sob Sigillo Teste fideli et dilecte Magno Canallario Nostro.

Samme høyeste Rettens dom var pahserit og allernaadigst afsagt, aar ? 1705, torsdagen d. = 28 May.

Næch findis paaskrefven, allerunderdanigste læst og forkyndt for Scherføe Ting'ts almue, udi 
Tromsøe fogderig d. = 22 Juni Aa. 1707: iligemaade for Helgøe Ting'ts.
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almue d. = 25 Juni, saa og for Hillisøe Ting'st almue d. = 29 ditto i for bente. aar ? 1707. det Test: A.
Rosenfeldt.

Videre refererede hand sig til dend forhen i Retten publicerede udgifvne fuldmagt udsted under 
haand Segl af fru Cornelia Birchers datterit Kiøbenhafn d. = 18 Sep: ? 1705. hvor udi hun 
befuldmegtiger velEdle og velbyr: Hiennimus Brøchmand til at antage sig ovenskrefvne 
Jordegoedtz udi lovlig og forsvarlig pohsehsion, til forvaltning.

Mons: Carsten berrenhof vidre paastod at Efterdi, hand forhen da hand goedtzet tilstiæde haver 
ladet producere hans fuldmagt i Retten, hvor af hand har bewist at verre forvaltere og Indstalerit af 
General fiskal Brøchm. at vere fuldmegtige over bente. Madam: Irgens Jordegoedtzes Indtræder, 
hvor om dend allernaadigste høyeste Rettis dom videre afsigt formeldendis bemte: Jordegoedtz at 
tilkome Sal: Cornelia Bichers, som der for og har Indfriet sit pant fra Hr. vice laudm: Giert Lange. 
alt saa paastaar hand, at Hr. hennerich, som Nu haver befuldmegtiget Mons: Bogøe at vere forpacter
og antage sig samme goedtz til videre paatab, bør og Efter hans tenihe at fremvise under Hr. Baron 
Pettersens Egne haand og underskrift, at hand endten sig samme goedtz haver ved skiøde, 
Mageskifte, Eller pant, eller og anden louflighed komet sig til forhandlet. og forinden dend tid 
synnis hand iche at Er pligtig at svare Regenskab til nogen anden End dend som hannem har 



befuldmegtiget til goedtzes revonicur.

Dernest loed Mons. Bogøe som til sagen svaret, i Retten læse En given fuldmagt udsted af Niels 
Sandersen. Vein...... Borger til bergen, datterit d. = 22 Sept: 1713 som befulmegtiger ham at antage 
sig ovenbemelte Jordegoedtz i Tromsøe fogderig beliggende Nu tilkommende Baron de Pettersen af
Holland under forvaltning, saa velsom at foedre Regenskab af Carsten berrenhof, som til denne tid 
same goedtz har forvaltet, med videre same fuldmags vitløftigere Indhold.
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Dernest producerit hand En fuldmagt, oversadt af det hollanskee i det danske sprog, ved 
Notaripuplichus udi Bergen Hr. Johan Bart, hvilchen fuldmagt Er udgivet af de destoritede Rettens 
Meedel til Uttrich, og under Skrefven af Piete von Binkhorst og Reynier Vicent. til vidne at Gerhart 
Myning har befuldmegtiget Niels Andersen ven?...... af bergen, paa hr. Baron de pettersens veine, til
at administrere hans tilhørende Jordegoedtz udi Tromsøe fogderie beliggende, og derforuden at 
tiltale Mons: berrenhof som goedtzes forrige forvalter. saavelsom Med alt vidre som same hans 
fuldmagt vidløftigere forklarer.

Saaledis at svare til Karsten Andersens Indførde, da formente Mons: bogøe, at saasom Karsten 
Anders: beRaaber sig paa En fuldmagt u=given af Sal: general fiskal brøchmand at antage fru 
Irgens af vestervig og velbaarend hr. Baron de Pettersens Jordegodtz i Tromsøe fogderie beliggende
under vedbørlig fuldmagt, og hand ei der imod igien Efter paa Edskind fremviser nogen 
Confirmation fra General brøchmandtz Arfvinger, at hand End der ved vidre skal Continuere, thi 
formeener hand Efter sin her I Retten producerede fuldmagt bemte Carsten berrenhof ei her Efter 
kand tilholde sig ovennefne godtz til Meere forvaltning. Mens Mons: bogøe derimod tilholder sig 
det alt Efter Meer bemt: sin producerede fuldmagt.

til dedtz yder meer at saasom docomenterne velbaarne hr. Baron de Pettersen og Sal: General 
fischal Brøchmand mellomverende ligger under forsiegling udi Sal: brøchmandtz Sterboe formoder 
Mons: bogøe for dissens ersager, ei at skee Nogen ophold, langt Mindre forhindring udi goedtzes 
Indtrædere oppebørseler, skulle Endlige dog imod forhobning Sal: brøchmandtz : Arfvinger have 
nogen partileur prætentioner, da Er Baronen Eller hans beskichede udi bergen hvem behagis eller 
got siunis udi allemaade Suficisant at Erstatte, mens hvad de ere der nu vil bemegtige sig godtzet
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ved ieg iche, thi Baronen udi hans udgifne fuldmagt Erkiender og forsichrer at holde

Mons: Carsten Anders: skadisløs for ald hvis tiltale hannem af Sal: General brøchmandtz Arfvinger 
kunde paaføris hvorfor ymygeligt er Parter til Indtredernis og opbørseler En afskeedelse.

Mons: Carsten Berrenhof formener at som hand iche haver seet nogen original skiøder eller brever, 
transporter, eller overdragelse fra Madame Irgens, eller hendis Arfvinger til Velbaarne hr. baron de 
Pettersen at vere udgiven, og hand derimod igien iche heller haver ladet Indføre eller tinglyse at 
goedtzet hannem er tilhørende, som hand formeener ufor begribelig at bør skee til alles 
EfterRetning her i fougderiget, alt saa holder hand sig som fuldmegtige til goedtzet Efter dend 
forrige hannem Meddelte fuldmagt.

herom Er parterne saaledis afskeediget.

Saasom hr. Baron de Pettersen, til denne tid, ei har ladet herom vise nogen fuldkommenhed Med 
skiøder Eller anden loflig tilkomst, som Eiere til dette omtvistede Jordegoedtz i Tromsøe fougderie 
beliggende, og Mons: Bogøe sielf udi sin propoeition vedstaar ei at kand foreskafve de dertil 
behøfvende docomenter, som hr. Baron de Pettersen, og Sal: General fiskal Brøchmand om samme 
goedtzes mellomhafvende har veret, saasom samme docomenter endnu findis udi Sal: brøchmandtz 
Sterboe, som staar Endnu under forsigling. Og karsten Andersen berrenhof der imod her i Retten 
har framvist En allernaadigste høyeste Rettis dom holdet ? 1705 d. = 28 May, at dette mer bemte. 
omtvistede Jordegodtz i Tromsøe fogderie, Er fru Cornelia Bichers allene tilhørende imod ? 2000 
rd: Libberantze til velEdle vice hr. Laudm: Giert Lange alt saa kand her Om ei Rettere skiønnis, 



End Mons: Carsten Berrenhof Endnu

159.

fremdelis tilholder sig goedtzedtz intræders obbebørseler som forvaltere Efter hans given fuldmagt 
af General fiskal Brøchmand, Indtil Mons: Bogøe fremviser fuldkommenhed ved skiøder eller 
anden lovlig adkomst til goedtzet fra hr. Baron de Pettersen, Eller dem som sig samme goedtz vil 
tilEigne hvilchet og til meeninge almuens EfterRetighed bør at følge som Rettighederne af bente: 
Jordegoedtz har at svare, alt for at befri almuen for videre fortred, som der af kunde Reise sig.

Jacob Melchersen Meiland Er Indstefnet for hans fortillige sammen leie med dend Nu hafvende 
qvinde Birte Arensdatter Indber.mte. Persoen Møtte og vedstoed at hand fortidlig har beligget og 
Auflet barn Med ovenbente. hans Ecte qvinde der om afsagt.

Som bente: Jacob Melchersen Erfindis ved Egen tilstaaelse at have fortiligt aufligt barn med denne 
sin Nu havende Ecte qvinde Birte Arensdatter, saa tilfindis de da begge for denne deris forseelse 
Efter lovens 6te bogs 13 Cap: 1 art: at bøde der for ? 3 rd. 2 ort. 4 sk:

Olle qven boende udi Skaarpen var ogsaa Indstefnet for hand skal vere kommet fortilig og auflidt 
barn Med En Nu havende Ecteqvinde Malene Jonsdatter, same Olle qven Møtte og beiært 
gierningen, blef afsagt, Som denne Olle qven befindis at have auflet barn fortilig med sin Nu 
havende Ecte qvinde, alt saa tilfindis hand derfor Efter loven at bøde ? 3 rd. 2 ort: 4 sk:

Steffen tommesen borger til trundhem fremkom for Retten og forregaf at have til dette ting 
Indstefnet holger Danefær for gield hand til sin Sal: fader thommis hansen skyldig Er,

Dend Indstefnte Møtte og sagde sig ei at vere lovlig Stefnet hvor da Citanten loed fremkalde sin 
Stefnings Mender som da fremkom hans Erichs: RafvilsEidet og

160.

bekiender at hand tilligemed Joen Jons: forren boende i siaavigen og Nu thiennende Rasmus 
klemes: har lovlig Indstefnet bente: holger Danefær til dette ting til denne sag at svare.

hertil svaret bemte. holger Dannefær, at som dend Enne Stefnings Mand Nemlig Joen Joens: Nu Er 
i Thienniste hos Rasmus klemes:, og Nu ei er En boe sidende Mand lenger, alt saa holder hand same
Stefnemaal u=lovlig, og derfor ei dennegang videre til sagen vil svare.

Citanten var paastaaende at hans Contra part Motte forreleggis lauddag til Neste ting at Møde og 
svare til sagen.

Denne gang afsagt, Sal: holger Danefær denne sin ?.. fraskriver sig sagen ei at vil tilsvare, hvor 
Efter ei Meere i sagen kunde forretagis, Saa forreleggis Meer bemte: holger Danefær Nu til Neste 
ting her i tingstedet holdende Efter lovlig Stefnemaal at Møde, og til sagen at svare, eller og at have 
skede forudeblivelse, saasom der da Efter Rigtige beviser til gielden skal gaa Endelig dom i sagen.

Endelig blef i Retten læst En bøxelsedel udsted af Carsten Berrenhof datterit Rotsund d. = 12 
Augusti ? 1713. og det til thyge Anders: paa ? 12 mk: fiskisleie udi Store taskebye, som hans fader 
Anders Niels: for hannem goedvilligen opladt haver.

Kongl: foget Hr. Andreas Tønder giorde tilspørsel til samtlige tilstædeværende almue om her i 
Ting'st: Er holdet noget vrag udi indeværende aar ? 1714. i hvad slag det End kunde verre. Dertil 
Samtlige almue gaf svar at udi dette Ting'st: siden Nest afvigte leedingsberg ting her i Ting'st: 
holden Er indtil datto ei Noget vraag det vere sig af hvad slag det End kunde vere. hvor om fouden 
vere tingsvidne begierende til at bilegge sine Reigenskaber Med.

Som da Indte videre var at forRette, blef tinget dermed dennegang afsagt.



Justisprotokoll Skjervøy 1715
181.

Anno = 1715 d. = 18 Juni, blef paa Noer Rotsund, holdet Et Sædvanligt og ordignærit leedingsberg 
og Sageting, for Meeninge Schierføe Ting'ts: almue, hvor der til Rettens administration vor 
overværende Kongl: May'ts: fouget Hr. Andreas Tønder, Saa og til Rettens bethienning 
Sorenskrifveren Asmus Rosenfeldt, Jens Niels: taskebye, Anders Niels: ibid: thyge Niels: 
Strømsfiord, lars Olsen Langeslet, Peer Niels: grundfiord, lars Olsen acherfiord, Peer Ævens. 
hugøen, og Erich hansen follisøen, alle Edsvorne laudRettis Mend.

Kongl: May'ts: fouget loed i Retten læse de Kongl: fororninger, og Andre Kongl: befalninger, som 
alle Spesialiber her for hen paa folia 87 exstraherit Er Indførdt.

Et finne qvindfolch ved Nafn Marrite Joensdatter var til dette ting Indstefnet, for begaaet leiermaal 
og Aflet barn Med En find ved Nafn Olle Arens. benefnt barne fader beRettet Bondelensmanden og 
laudRettet at verre i denne vinter boet døedt og Ei at vere nogen Eiendis Miedler Efter sig, som til 
hans bøder kunde falde.

Indbemte: krenchede qvindfolch, Møtte her for Retten og bejamRet sin forseelse, og dernest giorde 
Dommeren tilspørsel om hun var noget Eiende til bødernis Erleggelse, hvor til hun saa velsom 
laudRettet bekiender og beRetter at hun eier noget Eiende til bøderies Erleggelse. Dog til behielpe 
hende fra Spindehuuset Efter fororningen, beloftte dend danemand Rasmus Clemmesen at svare for 
hende.

hvornest Sageholdtz berettiget var dom paastaaende.

gifvis til afsigt.

Som Ind benefne qvindfolch Marrite Joensdatter her for Retten, befindis at have bedrefvet løsagtig, 
og auflet barn med dend Nu i vinter bort døde fin Olle Arensen, Saa tilfindis hun da derfor Etter 
loven at bøde 6 rd. for denne hendis bederfne løsagtighedz gierning.

182.

Bondelensmanden Rasmus Clemmesen fremkom for Retten og gaf for, at hafve til dette ting ladet 
Indstefnet, Peer Niels: boende i grundfiord, for hand skal hafve Ilde paatalt ham paa sit ærlige Nafn 
og Rycte.

benefnte Peer Niels: Møtte, da førend Sagen blef til virgelig exsamen forelæget, blef parterne 
foreholdt til forening og forlig, og Særlig Rasmus Clemmes: som var tufserit, Saa dog for, for 
bønskyld, loed han sig beqvemme, hvor da Peer Niels: her for Retten, bad ham at hand ville forlade 
ham denne sin u=betengsomhedz forseelse, og derhos tilsagde Rasmus Clemmes:, ei at vide andet 
at tilsige alle paasige hannem, End alt hvad ærligt, og Christeligt Er, udi alle maader.

Dernest blef i Retten læst En bøxselSJedel, udsted af Carsten Andersen Berrenhof, som forvalter 
paa fru Irgens Jordegodtz udi Tromsøe foederie, og det til Hr. Niels Erichs: paa ? 1 vog fiskis 
landskyld i dend Jord kaldet Eide beliggende i Schierføe Ting'st:, var datterit d. = 4 Martj ? 1715.?

Kongl: May'ts fouget loed Inden Retten fremkalde Post bønderne udi dette Ting'st:, og tilspurde 
dem om De iche var af hannem bet: for posten at føre for Indværende aar, Der til de alle svarde at 
dennem var af ham betalt hver 2 ort udi Postpenger for indeværende aar ? 1715.

Ligeledis giorde hand tilspørsel til Samtlige Ting'ts: almuer om her udi Ting'st: Er faldet Noget Vrag
siden afvicte Ledingsberg 1715, hvortil de svarde at Der ei til denne tid her i Ting'st: Er forrehaldet 
noget vrag. hvor om fouden var tingsvidne begierende til sine Regenskabers bileggelse.

Efterskrefne DanneMend blef tilnefnt at aflegge Deris laudRettis Ed for velEdle hr. Laudm:, og 
siden at betienne Retten udi tilkommendis aar hvis Nafne Ere Knud Clemmesen Søer Rodtsund, 
Mogens hansen Nichebye, Anders Jørgens: Kaarvigen, Erich hansen RafvelsEide, Niels Axelsen 



Muorsund,

183.

Hendrich hansen Dybvigen, Robbert Olsen Strømsfiord, og Niels Jonsen Luchsund. hvilket de alle 
have at Efterkomme, saa fremt de ei vil vorde anseedt Efter loven.

Videre Efter tilspørsel befandis iche merre ved Retten at forRette, thi blef tinget dernest opsagt.

193.

Anno = 1716 d. = 20 Aprilis blef holdet et aartignerit vaarting paa Noer Rotsund Med Schierføe 
tingstedtz almue, hvor da Retten blef bethient af Sorenskrifveren Asmus Rosenfeldt, Jens Niels: 
taskebye, Anders Niels: ibid:, Knud Klems: Sør Rotsund, Niels Axelsen Maarsund, tyge Niels: 
Strømfiord, Peer Niels: grundfiord, hendrich hans: Dybvigen, og Robbert Ols: Strømfiord, 
Edsvorne laudRettis Mend, overværende ved Retten til Rettens administration Kongl: foget Hr. 
Andreas Tønder.

Som da der Efter satte Reten. og blef Efterskrefne sametid for Retten forhandlet.

hvornest fogden loed for meeninge almue forkynderis Kongl: May'ts: allernaadigste udgifne for 
orning af datto = 23 April Aa. 1715: lydende paa en half dagskat af dend gemene buende og 3 
qvartal af geistligheden og verslige øfrighed, samt properietarie, som udgivis skal ? for aar ? 1715.

2) ? allerunderdanigste forkyndt deris Kongl: May'ts: fororning om bethienterne og Jord dretterne 
udi norge, hvorledis de sig imod bonden og dend gemene almue med oppebørselerne skal forholde 
til alle Exactioners afskafvelse. Var daterit i hofved qverteret i Melchelborg for vis ?.. d. = 26 Juni 
Ao. 1715.

194.

3de) blef i Retten læst høyEdle og velbyrdige hr. Justitz Raad og amttm: Schelderups messive af 
brønøen d. = 27 Julij 1715, om dend Reputition hand udstedt haver om for bente. dagskat for aar ? 
1715, hvor hand har behaget at aftage 3 ort: daglig af Schervøe og Tromsøe fogderier imod de 
forrige aaringer i dagskatten paalagte Summa: og dennem igien at paalegge lofoden Vesteraalen, og 
andenes foederie, i henseende til det goede fiiskerie de der i disse aaringer haft haver, hvor imod det
her paa disse stæder Storligen har mislieget.

forige forvaltere over det fru Irgens tilhørige Jordegodtz, loed i Retten læse En bøxselSedel under 
Christen Jørgensens haand, af datto RafvelsEide d. = 18 Julij ? 1715, hvor udi hand fæster og 
bøxsler Peer Ævens: huchøen 18 mk: fiskis landskyld i bente hugøen beliggende, som Sal. hendrich
Joens: Er fradøedt, og hans Enche fra sig haver opsagt. dernest blef oplæst En given fuldmagt af Hr.
Niels Sandersen venrich?udi bergen af datto Bergen d. = 12 Augusti ? 1715. hvor udi hand 
befuldmegtiger Hr. hans haarsens som fuldmegtig paa hans veine at oppeberge indtrederne af hr. 
Baron de Pettersens goedtz her i Tromsøe foegderi skal vere beliggende.

Som Intet vidre var at forRette ved Retten, blef tinget dernest opsagt.

Justisprotokoll Skjervøy 1716
204.

Anno = 1716 d. = 17 Junij blef holdet paa Noer Rotsund Et alminde?

ligt ledingsberg og sageting for samtlige Scherføe Ting'ts. Almue, hvorda Retten blef administrerit 
af Kongl: foget Andreas Tønder, samt bethiendt og Sorenskrifveren Asmus Rosenfeldt, Jens Niels: 
taskebye, Niels Axelsen Moursund, Knud Klemmesen Søer Rotsund, Mogens hansen Nichebye, 
Anders Jørgens: Siaavigen, Erich hansen RafvelsEide, hendrich hansen Sylvigen, og Ruppert Olsen 



Strømsfiord, alle Edsvorne laud Rettis Mend.

Kongl: foget Efter at hand Retten sadt hafde, loed hand ved Sorenskrifveren for Meeninge almue 
oplæse dend Kongl: forordning, om de ordinarie skatters Paabud udi Norge, som for aar ? 1716 
udgivis skal, samme forordning var datterit kiøbenhafn d. = 15 Januari 1716.

Dernest blef forkyndt Capittels taxsten, som af Skiftamdtmand, og Biskoppen udi trundhiem d. = 20
Novembr: 1715 sadt og taxserrtere.

Olle Olsen En ungkarl Nu tilholdende paa Schierføen var til dette ting Indstefnet for begaaet 
leiermaal med Gugle Jonsdatter thiennende hos Rasmus Klemesen og Ere Anders Anderssens Ecte 
hustru.

205.

Benefnte Personer møtte, og foregiver Olle Olsen ei at vere lovligen Stefnet.

Hvornest Rasmus Clemmesen Noer Rotsund og Knud Clemmes: Søer Rotsundt fremstoed for 
Retten og med opRægte fingir afhimlede Stefnemaalet, at de lørdagen Efter dend almindelig beede 
dag skal have forkyndt hannem Stefnemaal udi Niels Erichsens huus i Scherføen hans Ner værelse, 
og paahøer, for begaaet leiermaal Med bemte: Gugle Jonsdatter,

Jens Niels: En Ectegift Mand tilholdende udi Scherføen hos Niels Erichsen, fremkom for Retten og 
Erbøed sig paa Olle Olsens veine at svare til sagen. Giøre sin protestation at Motte Nyde opsettelse i
sagen til Neste ting, saa som hand anseer det for got at Contra Stefning i Sagen at søge, og 
imidlertid Erbyder sig for Cautionist, til Sagens uddrag, ei alle?iste for hans bøeder, Mens Endog at 
Indestaae for hans persoen. saa hand ei nogenstedtz dedtz udinden skal undvige.

Qvindfolchet Gugle Jonsdatter blef her for Retten tilspurdt hvem hendis barne fader var, derpaa hun
svarde og bejamret sin stoere daarlighed, at have begaaet horeri og aflet barn med denne Indstefnte 
Olle Olsen.

Dennegang afsagt udi Sagen,

Saasom Mons: Jens Niels: paa Olle Olsens veine har begieret opsettelse udi Sagen, Opsettelse da 
Sagen til Neste ting her i tingstedet holdende. Da parterne Efter Stefnemaal har at møde og svare til 
sagen, og til samme tid haver Jens Niels: at føre sin paaberaabte Contra Stefning, og Ellers udi alle 
maader Efter sin her for Retten giorde Caution at vere

206.

ansvarlig til Sagens udrag saavel for Olle Olsens Egen persoens tilstædeværelse, som til bødernes 
svarelse.

Michel larsen find udi Reisen var Indstefnet for begaaet leiermaal Med Birte Andersdatter bemte 
personer møtte og vedstoed gierningen, og derhos bekiender at vil Ecte hver andre. Saaledis afsagt.

Saasom disse personer vedgaaer at vil Ecte hind anden, saa bliver deris bøder Efter loven med 
forseiglings penger ? 3 rd: 3 ort: 8 sk:,

Michel Josepsen qven udi Baderen var og indstefnet for Ecteskabs bøder med hans Ecte gifte Anne 
Edisdatter. benente personer møtte iche, dog beRetter laudRettet det sandt at vere, saa og bekiender 
hr. Jørgen gris som Er deris Prest, de at vere Ecte gift sammen, men hans Qvinde at vere kommet 
fortidligt med barnefødselen.

Saaledis afsagt.

Som det efter ærværdige hr. Jørgen griis sin udsigende Erfares Michel Josepsen med Sin nu gifte 
qvinde Anne Edisdatter skal vere kommen fortidlig Med deris sammen aflede barn thi bliver Da 
dens bøder Efter loven Med forsiglings pengene ? 3 rd: 3 ort: 8 sk:

Karen Axselsdatter af Moursund, var og til dette ting Indstefnet for begaaet leiermaal, Med En loug 



karl ved Nafn Erich Olsen som udi Nest afvicte sommer var udi Hr. Anders Andersens trundhems 
borger sin thienniste. samme persoen beRetter bente: Hr. Anders Andersen ei nu at vere udi hans 
thienniste, Mens skal have ladet sig hverfve udi thrundhiem og taget thienniste under Cpc.tein 
Birches Companie.

Indstefnede qvindfolch Møtte iche thi paastod fogden at qvindfolchet motte foreleggis til neste ting 
udi Egen persoen at Møde.

207.

Denne gang afsagt.

Som Karen Axselsdatter ei Efter dette Stefnemaal har villet Mødt, saa foreleggis hende laudag til 
Neste ting her i tingstedet holdende Efter stefnemaal udi Egen persoen at Møde, og udi Sagen at 
giøre hvis forklaring og Oplystlighed, som der om kand forlangis til Endelig doms afsigelse.

Holger Danefær fremkom her for Retten og forregaf at have til dette ting ladet Indstefne Christen 
Jørgensen fuldmegtige paa Carsten Berrenhofs veine, at fremvise dend Skrifvelse hand af bente: 
Berrenhof haver bekommet, til at annamme fisketienden af Niels Erichsens Jegt udi Nest afvicte 
siste Stefne alt formennende at vere Contra den giorde foreening, som om tienden af samme Jegt 
var sluttet af vedkommende.

Christen Jørgensen Møtte og vedstoed Stefnemaalet at vere have lovlig forkyndt, og dernest 
fremviste Carsten Berrenhofs given ordre af d. = 8. Julij ? 1715. hvor udi hand beordrer bente. 
Christen Jørgensen, at saasom Skipper Niels Erichsen iche kand komme overeens Med sine 
haasetter, om tiendens ydelse Efter dend for hen giorde forlig, da at hand paa samtlige tiende 
participanters veine holder sig dend Kongl: tid. gifne tiende forordning EfterRetlig, og der Efter at 
tage tienden af Enhvers haasetters fisk. og saafremt nogen der imod skulle vere Modsigelig, da at 
paalegge lovlig arrest og Med Stefnemaal til Neste ting at forfølge.

Citanten beRetter at hand ved Indskibningen haver tilbødet ham 14 w: fisk i tiende for

208.

sine 2de Mandtz føringer, Efter dend forhen giorde adcort saasom det der Efter paa hver Mandtz 
føring paakom 7 voger fisk at svare, Mens Christen Jørgensen ville iche imodtage dem, Mens 
paastoed 10 Vog'er: af ham af hver Mandtz føeringer, det holger ei vile indgaae.

Videre foregiver Citanten at Hr. Niels Sandersen Venviig udi bergen, skal have bemegtiget sig ? 20: 
voger fisk af hans føring, for tiende af hans fisk, hvilchet sandt at vere af beviste hand Med Niels 
Sandersens qvitering af 28 Augusti ? 1715.

Christen Jørgensen, som til sagen svaret fragich aldelis at holger iche skal have tilbødet ham Nogen 
fisketiende her ved Jegten. og paastaar at holger hannem det haver Ærligen at overbeviise.

Parterne paa begge sider begierer sagen at Motte opsettis til Neste ting, da de hver agter at skafve 
lovlig vidner udi Sagen.

Denne gang afsagt.

Som Parterne Er begierende opsettelse, udi denne Sag, saa opsettis sagen til Neste ting her i 
tingstedet holdende, da parterne haver sine paa beRaabte vidner for Retten at fremføre, hvor Efter 
da dom skal vorde holdet.

Kongl: foget tilspurde samtlige almue inden Retten om her i tingstedet udi dette aar Er foreholdet 
noget Strand vrag; Dertil de samtlige svarde dennem ei at vere Noget vidende her i tingstedet siden 
nest afvigte ledingsberg, Endten vrag Eller Strande hval at vere fore faldet. hvorom fogden var 
tingsvidne begierende, til sine Regenskabers bileggelse.

Dernest vedstoed Postbønderne her i tingstedet Nafnlig Jens Niels: og Anders Niels: Store taskebye,
Gunder Gunders: og halfvor Niels: Spilderen, Olle larsen Burfiorden, Rasmus Clemmes: Noer 



Rotsund, og knud Clemmes: Søer Rotsund, Dennem af Kongl: foget hver Er betalt 2 ort for dette 
aar udi postpenger hvorom fogden var tingsvidne begierende.

Justisprotokoll Skjervøy 1717
220.

Anno = 1717: d. 14 Junij, blef holdet et ordinerit og Sædvanlig Leedingsberg og sageting, paa Noer 
Rotsund, Med samtlige Schierføe Ting'ts: almue, hvor da til Rettens administration var Kongl: foget
Hr. Andreas Tønder samt Sorenskrifveren, og til Rettens Nermere bethienning, Jens Niels: taskebye,
Knud Clemmes: Søer Rotsund, Anders Niels: taskebye, Mogens hansen Nichebye, Niels Axelsen 
Moursund, Anders Jørgens: Siaavigen, Ruppert Olsen Strømfiord, og thyge Niels: ibid: alle 
Edsvorne laudRettis Mend.

221.

Efter at Kongl: foget hafde Lyst, og sat deris May'ts: Ret, loed hand i Retten for Menninge Almue 
oplæse de hannem tilskichede Kongl: forordninger, Nemlig,

1) ? forordning om dend Kongl: paabudne krigsstyr? udi Norge, at udgifvis for aar ? 1716:, var 
datterit kiøbenhafn d. = 11 Augusti ? 1716 /:

2) ? En Kongl: forordning om Et paabud af Jordegodtz, samt grundskat af kiøbstæderne over alt i 
Danmarch og Norge, til friderich holdtz byes opkomst, at der skal svaris over alt her i Norge af hver
fuld gaard ? 8 sk: af 1/2 gaar 4 sk: og 1/4 gaar, 2 sk: hvilche penger skal betales udi 2de aar, halft 
hver aar. samme forordning var datterit Kiøbenhafn d. 28 Decembr: Aa: 1716./:

3) ? Kongl: forordning om skatternis paabued udi Norge for aar 1717 saa vidt de ordinarie skatter er
omgaaende, var datterit Kiøbenhafn d. = 7 Januari Aa. 1717:

4) ? Et Kongl: Placat om forrige General = krigs = Commissaire Von Platens Midler og effecter 
behørig at angifve. datterit Kiøbenhafn d. = 11 Januari ? 1717 /:

5) ? forordning hvor Efter deris Kongl: May'st: villie at alle saavel høge som lave, Civile og 
Militære, giest og verstlige personer, saa og af land og Søe ? etaten sig her Efter, og fra dette, og hos
følgende Patentes datum er vorden publiceret aller underdanigste skulle rette og forholde datteret 
kiøbenhafn d. = 20 februari ? 1717. /:

6) ? ligeledis Et Kongl: patent, hvorledis deris Kongl:May'ts . haver fundet for got hermed at giøre 
bekiendt at de allernaadigst ville, at Enhver, som ved allerunderdanigste memorialler og 
Suplicationer,ville giøre En eller anden ansøgning, sig til deris Egen sicherhed, og for desto senere 
derpaa svar at kunde erholde, allerunderdanigste skulle Rette og forholde. datterit kiøbenhafn d. = 2
februari 1717: /:

Videre blef læst og forkyndt Capituls Taxt: for aar 1716:, Over saavel land taxten, som kirchernes 
landskyldtiende, samt andre Species, underskrefvet af Thomas von vesten, Lator S:S Theol. et 
Juratus Capitul Notarius. /

222.

Dernest blef oplæst og for meeninge almue forkyndt En given fuldmagt af Hr. Niels Sandersen 
Weinvic Borger udi bergen, var datterit Bergen d. = 28 Augusti Ao. 1716:,

hvor udi hand paa velbaarne hr. Baron de Pettersens veine udi holland, befuldmegtiger og 
indstallerer velagte hr. Michel hvid over det bente Baron de Pettersens Jordegoedtzes Indtræder, 
beliggende i Tromsøe fogderie, at oppeberge.

Dernest blef i Retten læst 1 bøxselSedel udsted af Mons: Michel hvid Nu verende fuldmegtige paa 



de hr. Baron de Pettersens Jordegoedtz i Tromsøe fogderie, til Olle Olsen paa 18 mk: fiskis ? 
landskyld udi dend gaard Valen, som nogen tid har ligget øde, saa og derhos bøxsel ham halfparten i
de hos liggende 3 smaa øer, kaldede Skorppen og de 2de smaa holmer, bemelte bøxselbref var 
Datterit Rotsund d. = 14 Junij Ao. 1717.

Iligemaade blef og læst En bøxselsædel, af bemelte hvid udsted d. = 14 Junij ? 1717: til lars 
Erichsen ? 18 Mk: fiskis leie udi benefnt gaar Valen, saa velsom halfparten i ovenbenefnte 
hosliggende 3de smaa øer kaldede skaarpen.

Saasom udi disse 2de bøxselsedeler findis indførdt dend øe Skorpen, med de 2de hos liggende 
holmer, at Nu bøxselet, til leilendinger, Olle Olsen og lars Erichsen, og Er besluttet at skal ligge 
under Valen, da Er det vel samtlige Almue vitterligt, at bemelte der altid haver veret finne Rødning 
og kongens alminding, saa fogden iche kand ansee det, at der maa, eller bør tages nogen fremmede 
Rødnings pladtzer eller kongens almindinger, og leggis til de Jorder som forhen er lagt for deris 
landskyld, mens derimoed, paastaar paa deris May'ts. veine i følge Efter Skatte forordninger, at 
same Rødnings pladtz Skorpen, med de under liggende holmer bør afparte leggis for landskyld til 
dens Kongl: May'ts. Jord ? bogs formerrelse.

Mons: Michel Hvid svarede, at saavidt ham er vitterligt, er disse omtvistede øer af Baronens 
Jordegoedtz, hvilchet hand og kand fornemme af fogdens propocition, som oplyser at det Er 
finnerødning, Nu er det med udtrycte ord meldt i

223.

Kongens Skiøde,at finnernis afgift Er fra Kongen soldt, derforuden melder samme allernaadigste 
skiøde, at kongens goedtz bøgt, og u=bebygt iligemaade Er bort soldt. med meere, som 
sammeskiøde indholder, kand derfor iche forandre, at dette kand verre kongens alminding, saasom 
Skiødet indtet Jord exciperer, men Baronen har hatt dette omtvistede hid Indtil i pohseshion tilligge 
med det andet, udkiert og u=paaanchet, liggesom hans formand. vil derfor formode det iche saa 
strax kand hannem fratagis, men dersom hr. foget, siunes paa hans Kongl: May'ts. veine dertil at 
have nogen Ret, vil mand formode hannem af dend billighed hand iche tager sig til Rette, men paa 
dend ordentlig maader det søger, i midlertid protesteris, at leilendinger iche svarer til nogen anden 
nogen afgift, End dend som dem haver bøxselet, saa lenge bøxselsedeler ved lovlig dom er 
underkiendt.

Olle Olsen, som til forren har verret paa Schierføen, mens Nu opholder sig paa Meiland, Er Nu 
andengang Indstefnet, for begaaet horeries gierning med En Ecte gift Mands koene ved Nafn gulle 
Jonsdatter thiennende paa Noer Rotsund.

Benefnte Persoener Møtte, og begge vedstoed horeries gierning at have bedrefvet, Dernest giorde 
dommeren tilspørsel om gule Jonsdatter var nogen formue eiendis dertil hendis hostbond svarede, 
hun hafde slet ingen formue, dog paa det hun kunde blive befriet fra at udstaa nogen Straf paa 
kroppen, saa erbyder hand sig at svare for hende 6 rd: saa fremt da vedkomende vil have 
toldmodighed med betalningen hvor om her om Er afsagt.

Som Olle Olsen her forRetten ei kand fragaae at have bedrefvet horeries gierning Med dend Ecte 
gifte qvinde Gule Jonsdatter, saa tilfindis hand Derfor at bøede Efter loven ? 12 rd:; Belangende 
qvindfolchet meer benefnte gulle Jonsdatter

224.

da som hun befindis hun ei at have eller eie Nogen formue; og lenmanden Rasmus Clems: for at 
befri hende for straf at indstaa paa kroppen, erbyder sig at vil svare de ordinarie 6 rd. saa tilfindis 
hun da for denne sin horeries gierning at bøde 6 rd:, som benefnte Rasmus Clemes: bliver ansvarlig 
at betale paa dend maade, som hand med vedkommende derom kand best foreenis, imidlertid 
forbliver qvindfolchet udi bente Rasmus Clemesens thienniste, til samme penger ere opthiendt og 
betalte.

Karen Axselsdatter, som paa nest afvicte ting var Indstefnet for begaaet leiermaal, samme tid var 



paalagt sielf til dette ting at møde, og giøre bekiendt sin barne fader, var Nu til dette ting Indstefnet 
om ovennefnte, at fyldigtgiøre.

Meer benefnte qvindfolch blef paaRaabt, men befandis ei at vere her tilstæde ved tinget; hvorda 
Jens Niels: taskebye, og Anders Niels: ibid: fremkom for Retten og beRetter, at de var i Moursund 
hos hende da de Reiste til tinget, og hørde hendis bekiendelse, hvor hun da loed i sengen og var 
siug, udsiger derhos at hun ingen anden barnefader haver til sit barn, End dend af hende før giorde 
bekiendt Erich Olsen, det hun Edlig ville bekrefte Naar paafriskis, at dette saaledis var hendis 
bekiendelse Stadfæste benefnte dannemend her for Retten,

fogden var dom paastaaende Efter loven for hendis forseelse;

gifvis til afsigt.

Som befindis at Karen Axselsdatter har begaaet leiermaal og aflet barn udi løsagtighed med En ung 
kahrl: ved Nafn Erich Olsen, om de iche ecter hver andre, saa tilfindis hun, derfor at bøde Efter 
loven ? 6 rd:; og som dend beskylde Erich Olsen Nu ei her paa disse stæder er at finde saa haver da 
de ved kommende hannem, der hand sig Nu kunde opholde, at søge for hvis de formener sig, for 
denne sag hannem at kunde have tiltale.

225.

Olle Olsen Nu boende paa Meiland, var Indstefnet for hand skal vere kommet fortiligt og Aflet barn
Med sin Nu havende Ecteqvinde Anne Ditlefsdatter benefnt Olle Ols: Møtte og kunde ei fragaa det 
at det nid ham og hans qvinde har sig saa. Er derfor afsagt,

Olle Ols: som befindis at have aflet barn fortidlig Med sin Nu havende qvinde Anne Ditlefsdatter, 
tilkiendis derfor at bøede ? 3 rd: 2 ort: 4 sk. Efter loven.

fogden proponeret for Retten, for samtlige Almue at saasom hand fornemmer, at En deel Svenske 
qvenner, skal vere her Ned kommet i fiorderne, og bruger deris Næring, Med fiskerier, hvilche Efter
at de har fisket Reiser op igien om høsten til Sverrig, og medtager hvis de saaledis fisket hafver, 
vere sig af torsk og Sei, og saaledis bortselget det igien til deris Naboer i Sverrig; Da som det 
Strider imod deris Kongl: May'ts allernaadigste forordning, i saa maader ei at Maa tilladis, eller 
Secuiidere voris fiender,saa forbydis alle saadanne Svensker folch, at maa opholde sig her i 
fiorderne, eller komme her Ned, med mindre de angiver sig her, og aflegger deris allerunderdanigste
troeskabs Ed til deris Kongl. May'ts, sig her at Ned sette og forblive, svare deris Skat Efter Enhvers 
formue, som kongen allernaadigste i sine forordninger befaler. og forbydis almuen her i tingstedet, 
saadanne folch at huuse Eller heller End mindre at giøre dennem nogen assigstence.

fogden giorde tilspørsel til samtlige Almue, om her Siden Nestafvigte holdende ting, her i tingstedet
Er forreholdet noget, vrag. Item om her i tingstedet Er nogen Sauver eller qverrer, som forordningen
om melder at skatte af i serdelished, distligeste om

226

her Er forrefaldet Noget 60 laad Sølfs bøder, 6te: og 10de penger for udenrigs medler at bortføre, 
samt boes laads forbrydelse, eller andet som loven befaler.

Til alt dette svarede Almuen iche i dette tingsted udi dette aar at verer holdet, af nogen af oven 
benefnte deele.

Dernest loed foeden fremkalde postbønderne her i tingstedet, hvor da fremkom Jens Niels. taskeby, 
Anders Niels: ibid:, Rasmus Clemmes: Noer Rotsund, Knud Klemmes: Søer Rotsund, Niels Niels: 
Spilderen, gunder gunders: ibid:, Olle lars: burfiorden og olle Nielsen ibid:, og samtlige vedstaar at 
dennem af fogden var levert og betalt hver 2 ort for indeværende aar udi postpenger for posten at 
føere.

hvorpaa fogden var tingsvidne begierende hannem at motte meddelis, til sine Reingskabers 
bileggelse.



Som intet videre var ved Retten at bestille, blef Retten og tinget dermed opsagt.

Justisprotokoll Skjervøy 1718
245

Anno = 1718 d. = 23 Juny holdis paa Noer Rotsund et Sædvanligt leedingsberg og sageting for 
samtlig Scherføe Ting'st. almue, hvor da Retten blef præhiserit af Kongl: foget Hr. Andreas Tønder 
samt admistrerit og bethiendt af Kongl: Sorenskrifver Asmus Rosenfeldt, Knud Clemmes: Søer 
Rotsund, Niels Axsels: Moursund, Mogens hans: Nichebye, hendrich hans: Dybvigen, Andreas 
Jørgens: siaavigen, Erich hans: follisøen, Robbert Ols: Strømfiord, og Erich hans: RafvelsEide, alle 
Edsvorne laudRettis Mend.

Deris Kongl: May'st: velbente foget loed for Retten formeninge almue oplæse de Kongl: 
allernaadigste forordninger, som paa Nestholdende ting Er vorden publicerit. og findis exstraherit 
Indført paa folia 133.

Dernest blef oplæst og forkyndt 2de bøxselSædeler, Nemlig ? 1: Udssted af Michel hvid til Jens 
Niels: paa et pundtz leie i strømfiord i Schierføe Ting'st: beligende, saa hans hansen Bert, forhen 
beboet haver, og for hannem goedvillingen opsagt haver. Datterit Noer = Rotsund d. = 15 Juny ? 
1717: /:

2) ? af bemelte hvid udsted til Olluf Ols: paa ? 18 marks leie udi Meiland, som Sal: Ditlof Ditlovs 
Enche for hannem opsagt haver.

Datterit d. = 15 Juny ? 1717:

246.

for det 3de blef publiecerit Et skiøde udgifvet, paa det findmarkskee Companies veine af Jens 
Andersen Refdal, og det til Hr. Jens Niels: paa Endeel huuse staaende paa Valen som thommis Arild
forhen haver verret tilhørig, og fra hannem overdraget til det bente. findmarkskee Companie udi 
Bergen, samme skiøde var datterit Bergens findmark Contoir d. 24 Septembr: 1717:/:

Kongl. May'ts foget Hr. Andreas Tønder hafde til dette ting og holdende Ret ladet Indstefne, 
klocheren til Skierføen Christian arild, lars Bech thiennende Niels Erichs: paa Scherføen, og povel 
hansen hof opholdende sig her udi tingstædet, og det for de Lørfdagen for Jule aften Nest afvicte 
Efter at Præsten var kommen af kirchen og hafde forRettet abholotion haver de overfaldet Morten 
Anders: finnelensmand Med hug og slag, og hannem Ilde Medhandlet, paa Skierføen, da hand var 
kommen der til kirchen at ville høre gudtz thienniste.

Michel hvid forvalter over velbaarne hr. baron de Pettersen Jordegodtz var tilstæde forRetten, 
tached hr. foget for denne omsorg hand i hans fraværelse har draget, for begagne exehses tilbørlig 
afstrafvelse, Er Nu overbødig paa sit herskabs veine at antage sagen og Efter loven lenger udføre.

Dernest blef fremkaldet Stefnings Mender, hvorda Bondelensmanden Rasmus Clemes: og Knud 
Clemmes: fremkom for Retten og med opRegte fingre af hemlet Stefnemaalet, at de Efter fogdens 
ordre, dagen Efter Paaskeedager haver veret paa Scherføen og Stefnet, ovenskrefne arild Bech, og 
hof, for bemelte exsehses øfelse imod Morten Anders:, alt Efter dend til dennem overleverte 
Concept fra fogden tønder samme sag anlangende, dend de beRetter ordlydende for En hver at ver 
oplest og forkyndt.

Lars Bech, Paa Ejne og de Indstefntis vejne Møtte og protesterede imod dette Stefnemaal, at det ej 
Efter lovens maade Er os forkyndet,thj for det første tilspurde ieg lensmanden Rasmus Clemmes: 
hvem os haver ladet Stefne, svarede det skulle vi faa vide Naar vi fich Copie af Stefningen, som 
iche Enda Er skeet, 2det



247.

tilspurde vi hvem sagsøgeren var, som os ei heller blef givet til kiende, iche heller meddeelt Copie 
af Stefnemalet, langt mindre givet dend tid, at samme til voris EfterRetning kunde udskrifve, kand 
og vi derforre ingenlunde vere til vædermæle forinden vi lofligen vorder kaldet og til kiende givet 
hvem sagsøger Er, Naar saa skeer skal vi vide os lovformelig at matonere, og paa voris side 
fremføre hvis vi til oplysning i sagen og befrielse for os forthienlig kand eragte, imidlertid paastaar 
vi at Ingen vidnisbyrd mod os føris Eller lovmaal Stædis imod høyst bemte. Lovens befalling.

Stefnemaalet i sig sielf angaaende, som disse gotfolch har her imodstaaet Inden Retten iche at ville 
imodtage da holder fogden det for u=nødigt videre deris Indførsel at tilsvare, Mens refererer sig 
allene til deris May'ts: lov, der allernaadigst befaler, hvorledis Med Muntlig og Skriftlig Stefnemaal 
skal omgaaet, hvilchet og af Stefningsmendens Med Ed har aflagt.

Michel hvid svarede og hertil at saavidt de forlanger at vide sagsøger, har de EfterRetning af hans 
tilforen giorde protocolation; Stefnemaalet angaaende recommenderis Retten, at sagen maa vinde 
sin fremgang.

Om denne indfaldende stridighed, Stefnemaalet angaaende, Er af Dommeren derom deciderit.

Som Contra parterne udi denne sag protesterer imod Stefnemaal, i henseende dennem i afstefningen
Er vorden meddelt Copie, saa kand da denne deris paastand her udi iche bifaldis, saasom varsels 
mendene for Retten haver ved Ed vidnet, at de Efter fogdens skriftlig begier til Bondelensmanden 
Rasmus Clemmes:, haver forkyndt dom lovlig Stefnemaal, og derfor ei var dom Copie pligtig at 
Meddeele undtagen det hafde veret original skriftlig Stefning.

248.

Lars lars: find boende udi Juchelfiord, og Peer Joens: verende hos sin fader Joen Rastis: boende og i
Juchelfiord, parerede for Retten til at aflegge deris vidne om denne sags beskafvelse og Efter at de 
med opRagte fingre hafde aflagt Ed, Efter at Eden for dennem lydeligen var oplæst, blef det Ene 
vidne udvist imedens det andet lars lars: her for Retten giorde sin bekieldelse, hvor hand da saaledis
udsiger at hand tilligemed bente Peer Joens: var paa baad sammen Med Morten Andersen 
finnelensmand, til kirchen, og der de kom dagen før Juleaften Nestleden, til Skierføen til at høre 
gudtz thienniste; Som Morten Anders: da strax giech op udi Præstens Stue, mens vidnet til Niels 
Erichs: som boede der paa Stædet, dog gich hand strax derfra og Need til Præsten som bente. 
Morten var, hvor hand da drach med hannem, 1/2 k: øll som hand hafde kiøbt hos Præstekonen. Der
Dend var fortæret udgich de alle 3de da fra Præstens huus. hvor dennem da Møtte udenfor, Christen
arild klocher til Skierføe Meenighed, som da Morten Anders: helste ham og sagde goe qvel, dertil 
arild svarede du skal faae En anden goed qvel. og saa tog hand fat paa bemelte: Morten og Skuede 
hannem Ned udi sneen, og slog ham Med Nefven saa hand bløtte af Næsen, hvor Efter Morten ville 
gaae Ind til Præsten og klage sig, Mens som arild stoed for Døren og formeente ham indgangen, 
slog lars spech? hannem, som var kommet arild til hielp, sagde da vidnet at hand sagde til Christen 
arild at de skulle iche saa slaa. dertil hand svaarede, at holder du hans partie, skal du faa det samme,
hvor over vidne og bente. Peer Joens: ei torde blive der, Mens gich ud Efter Siøen til deris 
tilholdende gamme.

Det andet vidne Nemlig Peer Joens: fremkom for Retten og Efter Edtz aflegelse, udsiger hand det 
samme og Er Enesstemmendes med det forrige førte vidnedtz bekiendelse, i alle maader, og videre 
ved hand iche at referere sagen angaaende.

249.

End og var Indstefnet Christen Andersen af taskebye, til dette ting at møde, og aflegge sit vidne udi 
denne sag hvilchet vidne blef paaRaabt, mens var iche her ved tinget til stæde;

Michel hvid loed proponere, at som det Ene vidne har ude holdt sig fra Retten, hvor over hand 
sagen ei nermere kand dennegang forfølge, thi paastaar hand at bemelte vidne bliver af dommeren 
forelagt at møde til Næste ting og da at giøre sit vidne.



Dennegang afsagt.

Christen Andersen, som ei Efter Stefnemaal haver villet møde at aflegge sit vidne udi denne sag, 
forreleggis Nu lauddag til Neste tings holdelse her i tingstedet Efter Stefnemaal at Møde, og aflegge
sit sandferdige vidne saa vidt hannem om denne sag er vidende, alt under adfær Efter loven, om 
hand der udi findis udvillig at Møde.

Kongl: foget hafde og til dette ting Indstefnet Christen arild klocher til Skierføen, lars Bech 
thiennende Niels Erichs: og Jørgen arild thiennende benvnte Niels Erichs:, formedelst at de 3de 
samtligen 3die: Juledag haver overfaldet Anders Lup boende udi Burrefiorden, udi Niels Erichsens 
Stue, og Ilde Med handlet hannem.

Hr: Michel hvid som her ved tinget tilstæde, referede sig til sit forrige hand i Neste sag har ladet 
Indførdt og sagen sig paatager at udføre.

Indbemelte Stefnemaal Er forhen af Stefnis mendene Efter loven afhimlet, lars Bech, som paa Ejne 
og Contraparterne svarede at hand ei kunde Negde de Jo var Stefnet. Mens Nermere referede sig til 
deris forrige proposition i Neste forrige sag.

250.

Anders Ols: lup, som for Retten møtte, beRetter hvorledis med hannem Er med handlet, paa 
Skierføen udi Niels Erichsens Stue ? 3die Juledag Efter at Prædichen Varre Endet;

Nemlig, at som hand sad i bente. Stue og læste udi En bog imidlertid Indkom benevnte Christen og 
Jørgen arild hvor hand da blef overfaldet af den med huch saa hand bløtte, som verten Niels Erichs: 
fornam det, hold hand den ei ølleninste? for, til fredelighed, Mens End og Indlugte bemelte Anders 
Ols: lup udi et kammer ved Stuen hvor Efter de begierte hand motte igien udkomme,

Da de ei skulle videre Røre ham, mens som hand da igien derpaa blef udladt overfaldt de hannem 
Strax og Ilde medhandlet ham.

Christen Arild sielf udsiger her for Retten, at som hand hafde tiltale til bemelte Anders Ols: lup, for 
det overfald som Morten Anders: og bemelte lup, Mod Jørgen arild hafte haft inde i fiorden, 
hvilchet Er første ophaf til dette slagsmaal, vedstaaer hand at have slaget benevnte Lup 1 slag, og ei 
meere, distligeste og bente: Bech sielf bekiender ei at have hannem videre Rørdt end at hand 
skuphet ham noget lidet med sin foed.

Videre blef hand tilspurdt om hand hafde meere i sagen at tale sig til befrielse,

Dertil hand svarede at hand meente at derved revansere sig imod det overfald de til hans broder 
hafde øfvet, videre hafde hand iche her til at svare.

Mons: Michel hvid loed protocolere, at saafremt Christen arild haver nogen lovlig tiltale, til anders 
lup ville hand det ved Retten udføre, da ieg skal vere ligesaa villig at lade Rette over denne find 
som at tiltale ham for sin forseelse imidlertid Efterdi denne sag saavidt har vundet sin Ende ved 
giernings Mendenis Egen bekielse hvor ved videre vidnisbyrd at føre Er forrekomet, saa skeet 
denne iRettesettelse over de i denne sag ind begrebne 2de: personer, som paa dend høy hellig dag 
har formastet sig paa finnen anders lup,

251.

at de af Retten bliver dømt og tilkiendt, at lide og undgielde Efter alle de artichler som loven om 
saadanne gierning og hellig dags beydere forreskrifver saa velsom bliver tildømt procehsens 
omkostning at udstaa paa hvilchet begieris dom.

Dommeren optager denne sag, til Endelig døms afsigelse til Nestholdende ting her i tingsstædet 
holdendes vorder, da parterne haver at møde og anføre dom.

Sr: Uldrich Rosenlund boede udi Talvigen i findmarken, hafde til dette ting og holdende Ret ladet 
Indstefne holger Danefær, boende paa Hamnes, ved skriftlige Stefnings forkyndelse. som verbaliter 



paa folia ? 148: findis Indførdt.

benefnte holger blef 3de: ganger paaRaabt, men befandis ei at vere her ved tinget til stæde, ei heller 
nogen paa hans veine, lyste hans forfald, saavelsom til sagen erbøed sig at svare.

Paa Citantens vejne præsenterit for Retten Mons: Jens Niels: paa Skierføen, og fremlagde Citanten 
Skriftlig Stefning, hvor udi hand Stefner holger Danefær for hans ...hermede og udRigtige vidne, og
ubevistlige giorde beskyldninger angaaende 7 tønder tallig som af Rosenlund til Bergen var 
indførdt, med meere samme Stefning omformelder, ditto Stefning var datterit Talvigen d. = 12 
febru: 1718.

Paa samme Stefning fandis tegnet, saaledis forkyndt d. = 11 May ? 1718:/: Rasmus Clemes:

thommis Anders:

Mons: Jens Niels: paa Citantens veine indlagde Et exstrait docoment af Bergens bye tings protocol, 
anlangende holger Danefærs aflagde vidne for byetinget, der 7 tønder tallig angaaende bemelte 
docoment var underskrefvet af byetings

252.

Skrifveren Mons: Gartner med merre samme skrift indeholder ind? bemelte: docoment ordlyden 
indførdt paa folia ? 148:

Dernest fremlagde benefnte Jens Niels: Citantens Egen hendig og underskrefne Skriftlig Indleg, var 
datterit Alten udi findmarken d. = 20 Octobr: 1717:/: som og paa folia ? 148: verbaliter Er indførdt.

Jens Niels: paastoed, at som Contraparten sees af Stefningen at vere loflig Stefnet, og hand iche 
haver villet Mødet ei heller lyst sit forfald, saa paastaar hand med formening at ham af dommeren 
En Endelig doms afsigelse udi sagen vorder meddelt.

Dennegang saaledis udj sagen afsagt.

Saasom holger Danefær til dette ting ei Efter Stefnemaal har villet Mødet, saa forreleggis hannem af
dommeren laudag til Neste tings holdelse her i tingstedet, Efter lovlig Stefnemaal at møde og til 
sagen at svare eller og at have skade for udeblivelse til hvilchen tid Citantens fuldmegtige og haver 
sig at Indfinde til sagens udførelse.

fogden loed fremkalde Postbønderne, og tilspurde dem om dem iche var betalt deris postpenger for 
indeværende aar som da fremkom, Niels Anders: Spilderen, gunder gunders: ibid:, Olle lars: 
Burfiord, Olle Niels: ibid:, Jens Niels: taskebye, Anders Niels: ibid: Rasmus Clemmes: Rotsund, og 
Knud Clemmes: Søer Rotsund, hvilce alle udsagde og vedstoed, at dennem af fogden var Enhver 
levert og betalt ? 2 ort, for posten at føre udi indeværende aar. her om var fogden tingsvidne 
begierende.

Iligemaade giorde fogden tilspørsel til samtlige almue saa vel som laudRettet, om her udi 
tingstædet, siden Nestholdende leedingsberg ting, og til datto Er forefaldet, noget af delene, som 
hand Spesialiter udi sit tilspørsel til almuen, i Hillesøe tingsted har proponerit, og findis anførdt paa 
folia = 133: og 134:;

Til alt det svarede laudRettet, saavelsom almuen, at dennem iche var bevist Noget af deelene her i 
tingstedet udi oven nefnte tid at vere faldet. her om var fogden tingsvidne begierende.
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Videre var Ej ved tinget dennesinde at udRette, Blef derved Retten og tinget opsagt.

Justisprotokoll Skjervøy 1719
275.



Anno = 1719 d. 14. Juny, holdis et almindelig ledingsberg og Sageting paa Noer Rotsund, med 
samtlige Skierføe tingstedtz almue; hvor da Retten blef preciderit af Kongl: foget Hr: Andreas 
Tønder, samt bethient af Kongl: Sorenskrifver Asmus Rosenfeldt, tilligemed Niels Axsels: 
Moursund, Erich hansen follisøen, hendrich hans:, Dybvigen, Knud Clemmes: Søer Rotsund, 
Mogens hans: Nichebye, tygge Niels: Strømfiord, Anders Ols: siaavigen, og lars Ols: acherfiord. 
alle Edsvorne laudRettis mend;

Dernest Efter at Kongl: foget hafde sadt Retten, loed hand for meninge almue inden Retten oplæse 
Efter melte Kongl: forordninger; med vide hannem fra høye øfrighed tilsende ordres.

276.

1) ? blef allerunderdanigste forkyndt deris Kongl: May'ts: allernaadigste forordning om krigs styre, 
for Aa: 1718: var datterit kiøbenhafn d. = 26 April Aa. 1718:,

2) ? oplæst Kongl. forordning om krigs styere for aar ? 1719. var datterit ? kiøbenhafn d. = 19 
Decmbr. 1718.

3) ? oplæst Kongl: forordning om det Stemplet papiers brug over begge Rigerne Danmark og 
Norge, var datterit Kiøbenhafn d. = 23 Januari Aa: 1719.

4) ? forordning om de ordinaria skatters paabud udi Norge for Aa: 1719, var datterit Kiøbenhafn d. 
= 5 decembr. Aa. 1718.

5) ? forkyndt Capittes taxsten over trundhiems Stift, for aar ? 1718:, passerit d. = 26 Decmbr: ? 
1718.

6) ? forkyndt En BøxselSædel udsted af Mons: Michel Hvid, til Ellef knudtz. paa ? 1 punds leie udi 
Nichebye, som forhen har ligget øde. same var datterit d. = 20 Sept: 1718.

7) ? forkyndt En bøxselSædel, af bemelte Michel hvid udstedt, paa ? 1 punds leie udi dend Jord 
Løchsund kaldet, som Er af de 2 pund som hid Indtil har ligget øde; og det til Einar Ambrosius, 
bemelte bøxselSedel var datterit Rotsund d. = 20 Sept: 1718.

Dernest blef dend sag Morten Anders: finnelensmand angaaende udi dend sag Contra Christen arild 
klocher til Skierføen, og lars Erich da verende hos Niels Erichs: paa Scherføen, hvilchen sag forhen 
paa til Neste forregaaende ting her i tingstedet blef holdet, og findis paa folia ? 135. Nu atter igien 
forretaget Efter foregaaende Stefnemaal.

Christen arild blef paaRaabt, mens befandis iche her ved tinget at vere tilstæde, disligeste lars Bech 
ei heller Nogen paa deris vejne.

Hvor over da lensmanden Rasmus Clemmes: beretter at have lovlig Indstefnet til dette ting bemelte 
arild, det Niels Erichs: paa Schierføen og vedstoed her for Retten sandt at vere.

277.

Angaaende lars Bech, da beRetter lensmanden, at som bemelte Bech Nest afvicte Sommer Er her 
fra Sognet afReist, til sine forEldre boende paa Helgeland hvor over hand da ingen Stefnemaal til 
dette ting hannem kunde forkynde.

Videre var og Nu Indstefnet Christen Anders: af taskebye, som vidne udi denne sag, Nu at aflegge 
sit vidne.

Povel hansen hof En ung kahrl her i Tingstedet sig opholdende, var og til dette ting Indstefnet at 
svare til sagen, som og Persoenligen møtte, og vedstoe Stefnemaalet,

Oven benefnte vidne Christen Andersen fremkom for Retten, og Efter at hand Efter loven haver 
giordt sin Ed, udsiger hand, at som hand 8te dager før Jul ? 1717: var kommen til kierchen paa 
Schierføen, da som hand stoed udpaa marchen om lørdagsqvel, saae hand at Christen arild slog 
morten anders: finnelensmanden ude paa marchen og i meedens dette var, kom dend Indstefnte 
Povel hansen hof frem der, og slog saa benevnte Morten Anders: dog ichun et slag, og der Efter 



gich hand fra ham, og sagde strax at, ieg gav ham et slag, og siger vidnet, at hand da hafde En 
Nøgel udi sin haand. Vidnet blef Nermere tilspurdt, om hand iche saae meeget blod vere kommet af 
Morten Anders: samme tid, dertil hand svarede Nei at hand iche saae det for det var mørct.

Videre hafde vidnet iche i denne sag at beRette.

Mons: Michel hvid tilspurde Morten Anders: saavelsom vidnet Cristen Anders: om de Ellers veed 
flerre at Nafngive, som og kand vere vidne udi denne sag,

Dertil de svaret at de iche viste Andre, uden, Mogens hans: boende paa Nichebye,
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Mogens hansen blef tilspurdt, som hand iche vare Stefnet, om hand da iche dog ville giøre sit vidne 
i denne sag, saa vidt hannem derom var vidende. Dertil hand svarede gierne at ville, hvor Efter hand
da fremstoed for Retten, og Efter at hand Efter loven hafde giort sin Ed udsiger hand saaledis, at 
som hand 8te dager for Juel ? 1717: var kommen til kirchen paa Schierføen, var Morten Anders: 
finnelensmand og Noget for ham der kommen og stoed Neder ved Søen, hvor hand da hialp ham at 
opsette sin baad, der Efter gich hand og Morten op til Magrete Maria Jens Niels: kone, hvor der sad 
en stund, gich saa siden Ind til Lars Bech der hand laae, gich saa derfra, og atter ind til Magrete 
Maria igien hvor vidnet da blef, men Morten gich ud hvor hen, ved hand iche, der det da Ringte Til 
skrifte gich hand ud, og agtet sig til skrifte, der hand da kom i Stuedøren, møtte hand Povel hans: 
hof, sagde da vidnet til hannem, hvad er det for brug de har her Nede paa marchen, dertil svarde 
Povel at det var kun et lidet slagsmaal. hvor Efter Povel gich ind i Nils Erichs: Stue, og hand gich 
op til kirchen. og Imedens hand gich op til kirchen saae hand vel at de var Nedre ved Præstens Stue,
mens iche saae Enden Christen arild eller Povel hans: at slaa benevnte morten.

Mons: Michel hvid tilspurde Povel hansen om hand kand negte at have slaget Morten Anders: det 
slag, som Christen Anders: har vidnet om.

Dertil Povel svarede, at hand benegter det, iche at have slaget ham.

hvor for Sagsøgeren loed Indføre Efterdi her Er givis formoding, denne persoen at vere skyldig. 
Men dog iche kand bringis til veje dend fuldkommen beviis, som loven udfordrer, remitteris det i 
dommerens got befindende, at paalegge En af parterne Ed Enden dend beskyldende vil bekrefte sin 
beskyldede Ed, Eller dend beskylde,
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at purgere sig Ved Ed. Angaaende Christen arild hvis Slagsmaal klarlig Er beviist, at vere øvet paa 
finnen Morten Anders: settis i Rette Efter loven at maa blive Strafvet. Men saa hvidt Lars Bech 
angaar da Efterdi hand har absenterit sig denne sted, faaer dermed beRoe, Indtil mand formener 
hvor hand sig Nu opholder.

Dernest fremlagde Mons: Christofher Noermand som her i meenigheden er verrende, Et skriftlig 
forlig som er sluttet og afgiedt, parterne imellom denne sag angaaende, pahserit dend 19 ...? 1718. 
og det udi høyærverdige Hr. Thommas von vesten og Hr Jørgen gris hvis overværelse; hvilchet 
docoment her Efter verbaliter paa folia 155: skal vorde Indførdt, her om Er denne gang i sagen 
afsagt.

Efter parternis Egen begiering, til sagens Nermere Oplysning, og som til bødernes berettiget hans 
samtyche, opsettis Sagen til først holdende Restantz ting, da der saa vel i denne, som dend forrige 
sag Jørgen arild, Christen Adrild, og lars Bech, Contra Anders Ols: lup, sag Er angaaende til 
hvilchen tid samtlige parterne sagen vedkommende haver at møde, til Endelig dom skal udføris.

Fogden giorde tilspørsel til laudRettet, anlangende de 2de huusmender Nafnlig hendrich hans: 
hamervig, og Jens Jens: grundfiord, som Efter de hannem tilstille mangels poster ? 4de post udi aar 
1714 hannem er tilmangel slaget, vil Nu for lesage? at vide hvor de siden ere afblefne, og Begierde 
derpaa deris sandferdige Svar, til denne postes viedre allerunderdanigste besvarelse, og afbeviselse
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Til dette fogdens begier svarede laudRettet, at dend Ene Nemlig hendrich hansen, Er Jiordmand og 
har bøxselet paa En gaar her i tingstedet kaldet Dybvigen; dend anden Nafnlig Jens Jens: Er hand 
ved døden afgaaet, vidre her om kand de iche vide at svare.

herom var fogden tingsvidne begierende.

Iligemaade forlangede fogden og Almuens udforlig bevis og gien svar, belangende dend ? 14de 
posters besvarelse, som naadigst befales at forskafve tingsvidne om de giestlige udi Tromsøe 
fogderie, deris hæste om de nogen haver. hvor da blef giort tilspørsel her i tingstedet, om her Jørgen
griis haver, eller lader bruge nogen hest, hvor af hand Consuneption burde svare, hvortil almuen 
svarede at hand ingen hest haver, men lader føre sit høe og brendefang paa baader, og derfra bære 
det op i sine huuser.

End videre tilspurde fogden postbønderne, nemlig Niels Anders: Spilderen, gunder gunders: ibid: 
Olle lars. Burrefiord, Olle Niels. ibid:, Jens Niels. taskebye, Anders Niels: ibid. Rasmus Clemmes. 
Noer Rotsund, og Knud Clemmes. Søer Rotsund, om dennem iche var betalt deris postpenger for 
indeværende aar ? 1719 dertil de alle svarede at dennem hver derfor var gotgiort 2 ort.

I ligemaade Efter fogdens tilspørsel, svarede samtlige almue, saavelsom laudrettet, at her udi 
tingstedet siden Nestholdende ledingsberg ting og til datto iche er faldet Noget vrag, samt ? 60 laad 
Sølfsbøder, halfve boedtz laadtz forbrydelse, saa og førlaadtz penger for arfs bortførelse, disligeste 
6te og 10de penger, for uden Rigers meedels udførelse. Item iche heller findis her Nu, Eller har 
veret nogen qverrer eller Sauver som Efter deris May'ts allernaadigste forordning skatte bør.

Justisprotokoll Skjervøy 1721
327.

Anno = 1721 d. = 12 Juny holdes paa Noer Rotsund med samtlige Scherføe Ting'ts: almue, Et 
sædvanlig og ordignarie leedingsberg og Sageting. hvor da Retten blev administrerit af kongl: foget 
Hr. Andreas Tønder, samt bethient af Sorenskrifveren Asmus Rosenfeldt, Item holger Danefær 
hamnes, thygge Anders: taskebye, lasse Erichs: valen, Olle Ols: ibid:, Olle Ols: Meiland, hendrich 
hendrichs: grundfiord, Siøren Jens: Siaavigen, og Ellef Knuds: Nichebye, alle Edsvorne laudRettes 
mend.

hvor da Kongl: foget Satte dette May'ts: Ret som derpaa følget Efter følgende andre Rettens 
forrehandlinger.

først blev udi Retten læst og forkyndt for meeninge almue Efter skrefne Kongl: forordninger, og 
andre befalninger, nemlig.

1) ? En forordning om taxtens forandring Paa de Norske Post Brever, og hvormeget deraf paa et 
hver stæd skal betales, Daterit Kiøbenhafn d. = 9 April 1720:/.

2) ? forordning Anlangende dem som søger og Nyder Pension af Post cassen, Kiøbenhafn d. = 21 
Juny Aa. 1720/:

3) ? Ordonnance at Ingen maae understaae sig at Indløese Noget skib uden de som af Laads 
Capitienen dertil Er beskechet. Var datterit Kiøbenhafn d. = 30 Augusti 1720/:

4) ? Kongl: forbud paa smaae myndtz Indførsel udi Norge. Nemlig at Ingen fremmede her udi Riget
ingen mynt under hele og halfve kroner her udi Riget maa Indføres Eller imodtages. datterit 
Kiøbenhafn d. = 4de Novmbr: 1720/:

328.



5) ? En befaling fra Slodsloven af 16 Dbr. 1720: til velEdle hr. JustitzRaad og Amtmand Schelderup
til at giøre alt mulig anstalt her i amtet, for dend paa fremenede stæder graverende smidsomme 
siuger at Ingen her fra de stæder motte ankomme, eller herfra derhen paa de stæder fare.

6) ? Et patent under Rente = Cammer Collegie Segl. af ? 17 februari ? 1721/. angaaende delle de 
marche stycher, som findis paategnet det aarstal ? 1718 og 19. de at vere falsche, og ingen af det 
slag udi de aaringer at vere slogne. saa og at Indhver som haver af de sorter inden 8te dager i det 
lengste Efter forkyndelsen dennem har at Indlevere til fogden; men siden at have skaden sielv.

7) ? En befalling og anordning til velEdle hr. Amtmand Schelderup fra Rente Cammeret, over 
bemelte falskee marchstøcher angaaende, datteret RenteCammeret d. = 18 Januari ? 1721/:

8) ? Kongl: forordning om de Extra ? ordinarie skatters Paabud i Norge for Aar ? 1721/: datterit 
Kiøbenhafn d. = 10 Januari Aa. 1721/: samme krigsstyr er allernaadigst modereret til En 1/4 deel 
mindre End Nest forregaaende Aar.

9) ? forordning om de ordinarie skatter for aar 1721, datterit d. = 30. desembr: 1720/:

10) ? blef forkyndt Capittels = taxsten for aar 1720 publiecerit./:

Dernest blev læst og forkyndt Efterskrefne bøxselsædeler. Nemlig.

1) ? En bøxselsædel af fogden Andreas Tønder udstedt dend ? 12 Juny ? 1721/: til Torben gambs for
1 pds. leie udi dend optagne Rødningsplas kaldet Spaachenes som Nu i disse dager først er taxerit 
for landskyld.

329.

2) ? En ditto forkynt af bemelte Tønder udsted til Clemet Rasmusen paa et punds leie udi bemelte 
Nylagte Jord kaldet Spaachenes. datterit d. = 12 Juny ? 1721/:

3) ? Noch En ditto udstedt af bemelte Tønder udstedt til Olle Ollesen qven paa 18 mk: fisches leie 
udi Schorpen, som og i disse dager Nu Nylig er lagt for Jord, og hidtil før veret ichun en Rødning. 
bemelte bøxselsædel var datterit d. = 12 Juny ? 1721/:

4) ? Endnu En ditto af bemelte Tønder udsted til lasse Erichs: paa 18 mk. fiskis leie udi bemelte 3de
Schaarpen kaldet. datterit d. = 12 Juny ? 1721/:

Fuldmægtigen ved Baron de Pettersens Jordebogs forvaltning Mons: Michel Hvid, som ved Retten 
var tilstæde ved disse fogdens Hr. Tønders udstædde bexselsædels læsning, paaestoed, at disse bort 
bøxselede pladtzer ere Baronen tilhørige efter det Kongl: allernaadigste skiøde, og vil have 
reserverit sit herskabs Ret, mod formodning hand Nyder sin Eyendom ubeskaaret, til dend Ende 
begierres beskreven dend i samme bøxselsædeler paa beRaabte Sorenskrifvers og mends 
forRetning, som uden forregaaende varsel fornemmis at vere holden, hvortil Stemplet papir schal 
blive hr. Sorenskriver tilstillet, og imidlertiid errindris opsidderne, at verre Baronen tilsvarlig sin 
Rettighed af samme pladsers brug.

fogden her til svarede, det har alletider veret mit forlangende ved mine forhen skriftlige giorde 
begieringer, saa vel til Mons: hvid som nu er forvalter som til de forrige forvaltere, at de haver villet
behage at lade tinglyse hr. Baron de Pettersens skiøde og Adkomst paa dette Jordegods, for at 
fornemme fuldkommelig EfterRetning derom, som dog iche til denne tiid skeed Er,
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alt saa haver ieg Efter fuldt lovens maade .. forspørgelse til Amtmanden om disse Rødnigspladtzer 
at legge og taxere for landskyld til deris Kongl: May'ts: Jordebogs formerelse, som derpaa og har 
resolverit, og befalet Nu som før at skulle skee, om hvilche Rødnings pladtzer som for hen er 
bleven lagt ? 1712: og 13: ieg fra det Kongl: RenteCammer har faaet til lade formedelst at ieg iche 
af opsidderne har oppebaaret ledingen saavel som landskylden og svaret Regnskab derfor med 
befalling at samme deres Kongl: May'ts: skulle tilhøre, som ieg siden for holdet mig EfterRetlig, og 
derfor iche Endnu kand bifalde forvalteren Mons: hvid landskyld eller leedingen af disse Nu lagde 



Rødningspladtzer Baronen at tilhøre, førEnd hand derom kand erholde de høye herres Naadige 
ordre, mig til befrielse ved mine Regnskabers beleg.

En Bøzselsædel forkyndt, og udstedt af forvalteren paa Baronens gods Mons: Michel hvid, og det til
tygge Anders: paa 1 pds. leie udi store taskebye i Scherføe tingsted, som hans fader Ere fradøet.Var 
datterit Noer Rotsund d. = 12 Juny 1720/:

En ditto af bemelte hvid udstæd til thygge Niels: paa et punds leie i Strømfiord, afgivet Aa. 1720.

Noch En ditto af hvid udstæd til Anders Axselsen paa 1/2 vogs leie udi Moursund, som hans moder 
Er fra døedt. Var datterit d. = 13 Juny 1720/:

End og En ditto af benmelte hvid udstæd til torben hansen horsens paa 1/2 vogs leie i Store 
taskebye som hans vermoder for ham opladt haver, datterit d. = 13 Fbr: 1720/:
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En ditto af bemelte hvid udsted til Johannes hansen paa 1 pds. leie udi løchsund, som hidtil har 
ligget øde, var datterit d. = 14: Juny 1720/:

En ditto forkyndt og af ditto hvid udsted til thomas Anders: paa 1 pds. leie kaldet Langeslet, datterit 
d. = 13: Decmbr. 1720/:

En ditto af bemelte hvid udsted til lars Ols: paa 1/2 vogs leie udi acherfiord, saasom hans forrige 
bøxselsedel var ham bortkommet. denne datterit paa Sommertinget 1720/.

Fogden paastoed for Retten, at som forvalteren Mons: Michel hvid haver tilbødet at betale her paa 
sommertinget de penger som Efter Regningen udi Kongl: skatter af godtzetz opsiddere saa velsom 
Baron de Pettersens Egen dagskatter af hans her havende middeler har veret taxerit, og paa 
vaartinget er bleven Segvestreret dend Summa ? 607 rd. 4 ort: 8 11/12 skilling, foruden 
paaløbbende forvoldede omkostning, Nemlig 30 rd: 1 ort. 2 sk:, mens Negter at betale Renterne 
efter deris Kongl: May'ts: allernaadigste forordning, da kand hannem iche oppebørsesens? tilstædes 
at oppeberge Efter de høybydende herrer udi Cammer = Collegie deres ordre af 5 octobr: 1720 
førEnd hand Renterne og betaler som opløber til 36 rd: 2 ort: 8 sk:, mens alle opsidderne paa same 
gods tilholdes ad interim at levere deres Rettighed til fougden til Regnskabs svarelse.

Derpaa leverte Michel Hvid i Contant til fogden 637 rd. 4 ort: 8 skilling, og En afsignation i bergen 
at betale ? 30 rd. 1 ort, 2 skilling, hvorend dend ganske Summa er betalt, formodes dend forRettede 
segvesteration at blive sig levert mod paategnet qvitering, og goedset dermed at verre indfriet, som 
og fogden belover at skal skee, saa snart Stemplet papir kand bekommis til forRetningen, imidlertid 
skal Michel hvid, med qvitering for be? talingen blive forsiynet.
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Et finne qvindfolch ved Nafn Anne Nilsdatter thiennende hos Joen Rastes: find i Juchelfiord 
boende, var til dette ting indstefnet for begaaet leiermaal.

Bemelte qvindfolch møtte for Retten, blev tilspurdt hvem hendis Barnefader var, dertil hun svarede 
det at verre hendis hostbonde Joen Rastis: hvilchen om olai tider i Nestafvigte sommer Er bort 
døed. hvilchet Etter Nøie exsamen befandis ingen anden Barnefader at verre. thi Er afsagt.

Saasom denne Anne Nielsdatter, Er befundet at have udi løsagtighed auflet barn, med Joen Rastes: 
som i Nestafvicte sommer Er bort døed. Hvorfor hun tilfindis at bøde Efter loven, 6 rixdaler, og saa 
fremt hun det Ei kand formaa at udgive. Da for det Resterende at strafis med gabestochen, tvende 
Søndager. belangende Barnefaderen, da Efter hand Er bort døedt, saa Søger vedkommende for 
bøderne som Er 12 rd. udi hans Efterlatte Sterboe.

Johannes Olsen qven Nu thiennende og verrende hos Clemmet Rasmus: Rotsund; var til dette ting 
indstefnet for at skulle havet verret beskyldt at verre barnefader, til det løse qvindfolch Dorthe 
hendrichsdatter thiennende Erich hans: RafelsEide. Hvilchet qvindfolch tilligemed hendes forster er
bort døedt, og til Sagens oplystning var indstefnet, Maren Christensdatter samt Matias qven, og 



hans kone tilholdende Paa RafvelsEjde.

Efter tilspørgelse til Johannes Olsen qven, om hand at vere hendis barnefader, eller haft nogen 
legemlig omgiengelse med hende;

Dertil hand svare iche at vere barnefader iche at have med hende derom noget at bestille.
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Maren Christensdatter, Erich hansen paa RavelsEide sin qvinde, vor og Christen Jørgensens datter 
fremstoed for Retten, og Efter at hun hafde aflagt Eden, bekiender hun at da hun fich at vide at 
hendes tøes Dorthe hendrichsdatter var svanger; og da sommetider var med svaghed paalagt som og
kort der Efter bort døde, hvor hun da omtrent 8te dager før hun bort døde tilspurde hende hvem 
hendes barnefader var, dertil hun skal have svaret hende, at hun torde iche for Johannes Olsen qvens
skyld andet bekiende, End at Christen Jørgens: at vere hendes barnefader. Videre derom viste hun 
iche at sige.

Mathis qven fremkom for Retten, og Efter hand hafde aflagt Eden; udsiger hand, at da qvindfolchet 
Dorthe hendrichsdatter blev siug, tilholdt i hans stue, da hand imedens haf hende mange gange 
haver hørt talet og sagt at Christen Jørgens: var hendes barnefader, anden bekiendelse derom af 
hende hafde hand iche hørt, uden at hun hafde sagt, at dend første gang at Christen Jørgens: hafde 
bethiendt hende har for nogle Aar siden veret behgaaet oppemed Elfven, hvilchet hand og derEfter 
ofte har Continuerit med. Videre siger hand at da hun blev saa svag, at hun iche kunde gaae, hvor 
hun da sagde, at som Ingen ville hielpe hende med nogen underholdning, saa Nødes hun til, at legge
skylden paa Johannes Olsen qven, som hendis barnefader; at vere, Mathias siger dernest, at da hun 
denne bekiendelse paa Johannes gort haver, fich hun baade

334.

Mad og Driche, samt brendevin fra Christen Jørgens:, saa og gaf hand hende En goedbekiender og 
hun at have sagt, at dersom hun ville beskylde Johannes qven for barnefader, saa hafde Christen 
Jørgens: lovet at give hende Stof til et skiørt, saa og tage hende og barnet til sig og forsiune dem.

for bemelte Matias qvens qvinde Birte hendrichsdatter, fremstoed og Efter Eds afleggelse, udsiger 
hun alt hvis hun derom vare vidende, og der hun hafte udtalt hvis hun derom viste, som befindis i 
allemaader at vere af samme meening og ord, som hendis mand Vunnet haver og oven Melt Er i 
hans vidnes bekiendelse.

Christen Jørgens: som var her ved Retten tilstæde og paaførde denne ovenmelte bekiendelse, blev af
Retten tilspurdt hvad hand hafte her imod at tale. hvor hand da fremkom og beRaabte sig paa 
vidner; at lade føre, derimod, Salig Torben Søren gams som nu er Reist til finmarken, og iche her 
ved tinget. saa og ofver P. pers: thiennende Rasmus Clemmes: Rotsund, hvilchen Persoen var her 
ved tinget. Mens befandes at vere druchen, saa hand iche af Retten denne sinde kunde antages til 
Eds og vidnes afleggelse. End og beRaabte hand sig paa Clemmet hans: af RavelsEjde.

Bemelte Clemmet hansen fremkom for Retten

335.

og Efter hand hafde aflagt Ed, bekiender hund siger hand, at 8te dager før hun døede da hun loed 
siug, begierte hendis hostbonde Erich hans: og hans qvinde at torben Søren gams og Ifver Jespers: 
som før er melt, der de kom Reisende til dem, at de ville gaae op til hende og høre hende 
bekiendelse om hendes barnefader, hvilchet de og saa giorde, og Clemmet hansen fulde med, hvor 
hand da hørde der torben hansen tilspurde hende om sin barnefader, sagde hun det at verre Johannes
qven, dertil torben svarede og forreholdt hende iche at skulle liuve paa nogen, kand skee hand har 
beedt dig du skulle liuve paa nogen, det har hand og giort, svarede hun, dertil hand sagde hvem Er 
det da, paa Christen Jørgens: svarede hun. Videre hafde hand iche i sagen at Vidne.

forvalteren Mons: Michel Hvid; som paa sit herskabs veine var her tilstæde, og til sigtem? 
beRettiget. tilspurde Christen Jørgens: om hand hafde flerre prov at beRaabe sig paa, eller og om 



hand meente sig at Erholde nogen hielp til sin sags bestyrchning, af de 2de Nu udeblivende hans 
vidner.

Dertil hand svarede, at have iche andre prov End disse ovenmelte 2de: Mens hand iche kand vende 
sig anden oplysning af dem End det som ofer om nu melt Er af de andre prov.

Videre tilspurde Mons: Hvid Christen Jørgens: hvad hand svarer til disse førde proves

336.

bekiendelse, og om hand veed sig fri for iche at have bedrevet nogen løsagtigheds gierning med 
dette Nu bort døde qvindfolch.

Dertil hand svarede,at han veed sig fri for hende for saadan gierning.

Endelig loed fuldmegtigen herpaa indføre at Naar Retten vil Efter læse de førde prov, skal det 
befindes, begge disse 2de personer som af det afdøde qvindfolch ere beskylde for løsagtig 
omgiengelse med hende, skal befindis merchelig mistenchelige, om end skiøndt iche saa 
tilstrechelig beviis kand haves som i saadan fald altid feiler.

Indsetter derfor til Retten om de Efter forregaaende advarsel til bæste betengning iche bør 
imponeres med Ed sig at befri at de iche ere skyldige i horeries synd med hende.

Til denne i Retten settelse befandt Retten Ei andet End at de beskylde personer bør at fralegge sig 
det ved Eds afleggelse om de for saadant tilleg fri Er.

Hvorda Johannes Olsen qven der hand blev forreholdt om Eden, bekiender hand at hand iche kand 
giøre Ed saa som hand iche kand sige sig fri for hende, med horerigs bedrivelse og saaledes tilstaae 
gierningen.

337.

Dernest blev Christen Jørgens: forrehold, om sin befrielse hvor hand da Efter alvorlig advarsel til 
hannem af Retten om sin sandhed at sige, og for En falsk Ed sig at vocte. hvor hand da fremstoed 
for Retten og med opRegte fingrer giorde sin Corpolie Ed, at hand aldrig hafde bedrevet nogen 
horerie med denne bortdøde dorte hendrichsdatter og ganske for hende for saadan gierning at vere 
fri.

Som da indtet videre i denne sag var at indbegribe, blev derom da saaledis afsagt.

Som Christen Jørgen ved sin Corpolie Ed afleggelse for Retten, har derved purgerit sig for denne 
horeries beskyldning med det Nu bort døde qvindfolch Dorte hendrichsdatter, saa vorder hand da 
derfor fri for videre tiltale belangende Johennes Olsen qven, som her for Retten har tilstaaet sig at 
have bedrevet horerie gierning med samme qvindfolch, thi bliver da hans bøder Efter loven 12 
rixdaler, for denne hans forseelse.

Torben hansen taskebye gav for at hand hafde ladet til dette ting indstefne Olle Peders: Nu værende 
hos Anders Joens: find i Oxfiorden;

Stefnes mendene Hr: Robbert Ols: og Jachob Niels: oxfiord som vedstoed hand at vere lovlig 
Stefnet. Mens iche møtte, imidlertid som det befandes at hand var udlovlig gaaet af sin thienniste 
saa blevhand da af Retten forreholdt at indstige i sin thienniste igien hvor og at fornøie sin 
hostbonde for sin skadt.

338.

Rasmus Clemmesen Noer Rotsund, Knud Clemmes: Søer Rotsund og hendrich hans: Dybvigen 
fremkom for Retten, at saa som dennem af fogden vare Giordt bekiendt, af de høge herre i Cammer 
Collegie har Desiderit udi hans allerunderdanigste Regnskaber, at vi som bebycher og boer paa 
deres Kongl: May'ts Jorder; vi at skal svare der af i Rettig Efter taxten ?? 1 rixdaler for sagen, Da de
af arils tiid og Endnu paa Propeitarie Jorder her i Tromsøe fogderie iche har veret ydet meere af En 
Vogs leie End 1 Vog fisk i Natura. thi ville vi gierne bede at Sorenskrifveren, som dette fogderies 



beskaffenhed derom vel er bekiendt; ville behage og for os opsette En Supligve til deris Kongl: 
May'st: for at Naar deris May'ts: Naade,det at forblive med voris landskyldsvarelse som sædvanligt.

Sr Niels Erichs: af Scherføen, som formyndere for Sal: Olle Sørensens børn paa Langeslet fremkom
og beklaget sig at de huuser som staar paa langeslet og hans myndlinger tilhørrig; staar og forfalder,
saa som hand iche kand faae dem solt for det de Er vorderet; hvor hand da opbøed dem her paa 
tinget og blev dem da alle solt til Clemmet Rasmus: for 4 1/2 rixdaler bemelte huuser staa bestaar af
? 1 Stue, 1 lade og en liden fielle boe?

Dernest tilspurde fogden inden Retten almuen om her i tingstedet Siden Nest holdende Sommerting 
Er forrefaldet Noget vrag. Dertil de alle svarede Nej, at dennem iche noget saadant er vidende at 
vere faldet.

339.

Videre blev postbønderne tilspurdt om dennem var betalt deres tillagte og forunte postpenger for 
indeværende Aar. Vor til de alle svarede Ja, og at de hver var betalt af fogden 2 ort.

End og tilspurde fogden om her i tingstedet i dette aar til hannem af nogen er levert og betalte 
nogen field eller Engeslodsskat samt arbeispenger hvor til de svare alle Nei, og iche heller viste de 
om noget saadant her i tingstædet at verre.

Iligemaade tilspurde hand almuen om her udi tingstædet er nogen Sauver eller qverrer hvor af 
skattes bør; der til de alle svarede at her i tingstædet iche fandes noget af saadant.

Noch Ettespurte hand dennem, om her Er faldet nogen 60 laad Sølfs ? bøder, halfve eller heele 
bers? laads forbrydelse, førlovspenger for arfs bortførelse item 6te og 10de penger for udenRiges 
meedel at udføre. hvor til de gav svar, at iche noget af saadant her at vere faldet, saavidt dennem var
vidende.

Endelig og forregav fogden, at hannem fra det høy lovlige RenteCammer, udi de hannem tilsente 
mangels poster for Aar ? 1717. udi dend 5 post saa velsom og for Aar 1718 udi dend ? 4de post, at 
forskaffe forklaring om iche udi de aaringer er faldet og betalt nogen skat for field og Engeslets 
brugelse, samt arbeispenger. hvor til de svare alle Nei og at her iche fandes, og svardes noget for 
saadant.

Videre beRettede fogden at i de hannem tilsende mangels poster for 1717 og 18. 3de post, som 
befaler at forskaffe Nermere beviis belangende de desererende huusmender udj Tromsøe fogderie 
som udj forrige Aaringers aller underdanigste Regnskaber har verret tilførdt og nu udj disse 2de aar 
udeladt,

340.

hvorom hand Nu forlangede almuens oplysning, da Er? hertil svart, at de som i forrige Aaringer har 
veret lagt for huusmends skat, har iche boet paa andre stæder, end paa leilendingernes grunde og der
forre udi disse 2de og Efter følgende Aaringer Efter skatte brevet allernaadigst er befriet, hvor om 
de og har inden Retten giort fuldkommen oplysning, Efter fogdens tilspørgelse afvigte til hans 
mangels posters beleg 1715 og 16. saavelsom og udi efterfølgende Aaringer udi huusmands legget 
det for kravet hvor til de vil have sig refererit og videre oplystning kand de iche give her om.

Videre var iche dend gang ved tinget at forRette thj blev tinget dermed opsagt.
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