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375.

Anno = 1722 d. = 11 Juny blev paa Noer = Rotsund for meninge Scherføe = tingstedtz Almue 
holdet et Sædvanligt ledingsberg og sageting. Hvor da Retten blev administrerit og bethient af 
Kongl: foget Sr: Andreas Tønder, samt Sorenskrifveren Asmus Rosenfeldt, tilligemed til Rettens 
bethienning Holger Danefær, thygge Anders: taskebye, hendrich hendrich: grundfiord, lasse Erichs: 
Vallen, Olle Olles: skaarpen, Olle Ols: meiland, Elling Knuds: Nichebye, og Søren Jens: Siaavigen 
alle Edsvorne laudrettismend udi Scherføe tingsted.

Efter at fogden hafte hadt deris Kongl: May'ts. Ret, blev for meeninge almue oplæst,

1. Deris Kongl: May'ts: forordning af datto 17 January 1722. angaaende de ordinarie skatter for 
indeværende aar, dend at forblive som Nest forregaaende aar allernaadigste paabudet var.

2. Et Placat under Cammer = Collegie Segl, af datto Rente Cammer d. = 2 february ? 1722. 
angaaende Trælast tiendens forpachning Nordenfiels i Norge.

3. ? forkyndt det Serpetuirte Kongl: Dansker Kiøbenhaufnsker Collerrie, af datto 9 Juny ? 1721/:

Dernest blev sagerne forretaget.

En Enche qvinde af qvenne familiæ, af Nafn Kirsten ?? var til dette ting indstefnet, for begaaet 
leiermaal med En ung find af Nafn Petter hansen af Reisen. samme qvindfolch haver født sit foster 
udi løndom, og fosteret i Marchen henlagt.

Synderinden fremkom for Retten, og blev til spurdt hvem hendes barnefader var dertil svaret det at 
vere Petter hansen find af Reisen, dernest tilspurdes hvor hun hafde født samme sit barn, saa og 
hvem der var Nerværende, til det svarede hun at have født det
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borte paa marchen der barnet siden fandes, og til det andet siger hun at slet ingen Mennisker var der
hos hende. Videre blev hun tilspurdt om hun iche hafte obenbaret det før for nogen at hun var med 
barn, dertil hun svarede at hun hverchen for hendis barnefader eller noget andet mennisker har 
aabenbaret det mens var i de tancher, at nogen skulle der om tale til hende først.

End videre blev tilspurdt om barnet var i live da det tilkom, hvortil hun svarede, at der hun hafte 
født det blev hun af saadan afmegtighed, saa hun iche kunde vite Endten barnet hafte liv Eller? iche 
der det tilkom, mens der Efter hun lidet kom til sig igien tog hun det og gich saa siden derfra og 
hiem, og loed barnet ligge der paa marchen som hun det hafte født. Videre blev hun tilspurdt, om 
hun iche obenbaret det for nogen der hun da hiemkom, dertil hun svarede der ei andre var hiemme 
End nogen barn, mens imod aftenen hiemkom Anders Andersen qven sin kone hiem, hvor samme 
kone da sagde til hende, om hun hafte iche ondt, dertil hun svarede Ja ieg har ont, hvad svaghed det 
var der til hun svarede Ja ieg har ont, og dernest det at verre saadan svaghed at hun hafde barn Noch
blev hun tilspurdt om hun hafte sit barn i sine hender efter det var født, dertil hun svarede at hendis 
haand iche Rørde ved det, videre End hun skar Naflen af og skilde sig og fosteret fra hver andre. der
Efter blev hun tilspurdt, hva ærende hun hafte borte i marchen at bestille, dertil hun svarede hun 
skulle gaa hen at grave Multfoer, som Er et slags Roed, som gives Creaturene til føde.

Dernest blev Joehan Erichsens qvinde af Reisen ved Nafn Kirsten Joens: der hos fremkaldet for 
Retten, og til spurdt Efter følgende poster.
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først tilspurdes hun om hun iche viste at hun var med barn, dertil hun svarede nei hun aldelis iche 
viste det.



Mens Anders Andersens kone sagde hende det at hun var siug, mens viste iche hvad svaghed det var
dog sluttet de at det motte verret af barnefødsel, og tre dager der Efter skal hun med Lars Andersen 
og Anders Andersens qvinder forsøgte hendis brøster og fandt melch udi dem, hvor hun da bekiende
det for dennem, og sagde dem hvor hun hafte født barnet, hvor hun da gich med dem derhen, som 
barnet loed, under en buskee, og noget snee over det, og indet andet kunde see derved End Reen 
Snee, hvor de da tog det hiem med sig, videre til spurdt om hun saae noget skavant paa barnet. dertil
hun svarede indtet videre End dend side som laae til sneen var det noget brunt paa hofvedet, hvor de
da nogen stund der Efter førde barnet til kirchen med sig hvor der blev begravet.

De benefnte 2de qvinder blev paaRaabt, mens var iche herved tinget tilstæde, hvor over sagen blev 
opsadt til i morgen, hvor imedens blev giordt bud Efter dennem.

En gift field mand ved Nafn Niels Adslagsen Bolt, tilligemed et løst qvindfolch ved Nafn Anne 
Nielsdatter, begge til dette ting var indstefnet for begaaet leiermaal, og Aulet barn sammen;

af bemelte Personer møtte ichun qvindfolchet, som tilstoed gierningen, blef dernest tilspurdt hvad 
hun hafte til sine bøders erleggelse, dertil hun hafte slet intet sagde hun, videre End de gamle 
klæder hun stoed udi for Retten.

herom afsagt.

Anne Nielsdatter som udi løsagtighed have Auflet barn, bør for samme Syns begaaelse som hun 
iche har at bøde med, derfor at staae 3de Søndager udi halsjernet ved Schierføe kirche imedens 
gudtzthienniste forRettes.

Hvad sig Niels Adslagsens sag angaaer, som
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hun udlegger for barnefader da som hand denne sinde iche har villet møde, thi forrelegges hannem 
laudag til Neste ting at møde, og til sagen at svare, og derpaa at anføre og dom for samme sag.

Hendrich Jensen stabrun hid indtil thiennende hos Niels Erichs: paa Schierføen, tillegemed Olena 
Olsdatter thiennende samme sted, var begge til dette ting indstefnet for begaaet leiermaal 
tilsammen, Ingen af dennem befandis her ved tinget tilstæde. thi forrelegges dennem begge laudag 
til Næste ting at Møde, og til deris sag at svare; hvor Efter sagen til Endelighed kand vorde udførdt 
Eller og skal have skade for udeblivelse.

fogden tilspurde postbønderne her i tingstædet om deris postpenger. hvor da fremkom gunder 
gunders: Spilderen, Niels Edis: ibid:, lars lars: burfiord, Olle lars: ibid: tygge Andersen taskebye, 
torben hansen ibid: Rasmus Clemmesen Nor Rotsund, og knud Clemmes: Søer Rotsund, hvilchen 
alle tilstoed de hver at verre af fogden betalt deris postpenger med 2 ort for indeværende aar posten 
at føre.

Dernest Efter spurte fogden til almuen om her i tingstedet siden Nestholdende ledingsberg ting er 
forreholdet noget vrag, dertil de alle gav Nei til giensvar.

Videre Efter spurde fogden om her i tingstedet verre nogen Sauver eller qverner, hvor af skattis bør, 
dertil almuen svarede at her i tingstedet var iche noget af Enten af delene.

Iligemaade tilspurde fogden laudRettet om her i tingstædet siden Nestholdende ting ere forre faldet, 
nogen 60 laad Sølfs bøder, halfve boes laad forbrydelse før laadspenger for arfs bortførelse. samt 
6te: og 10de
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penger foruden Riges meedeles bortførelse til alle disse poster svarende de iche at vere vidende 
noget saadant at verre faldet.

Endelig og tilspurde fogden om her i tingstedet af nogen er betalt til hannem nogen gressleieskat af 
kongens alminding, saa og om nogen her har betalt til ham nogen arbeispenger. Dertil de alle 



svarede at ingen saadanne penger af nogen til fogden er betalt; Ved ei heller her i tingstedet noget 
saadant at verre, som saadan til svarelse bør svares af.

Om alt dette her anmelte, var fogden begierende tingvide, til sine Regnskabers bileggelse.

Dend ? 12 Lujus blef Retten atter igien honoreret, hvor da forbenefnte Sag Synderinden angaaende 
blev forretaget og der om ageret og med Endelig dom udførdt som følger.

Førbenefnte Anders Andersens qvinde Marrite Olsdatter fremkom for Retten, og giorde denne 
beRetning at hun hiemkom om aftenen Efter Synderindens bekiendelse, fornem hun Synderinden at 
verre siug, og der over tilspørger hende om hun hafte ont, hvor hun svarede Ja hun hafde ont, og der
hun videre spurde hvad svaghed hun hafte, sagde hun hafte ont udi sit liv, og tog sig saa 
fremmenpaa. Mens toe dager der Efter gich hun og Claus sin kone, samt Johannes Erichsens qvinde
dertil hende, og som hun intet ville bekiende sin sandhed om hendis svaghed Efter saae de hendis 
bryster, hvor de fandt melch udi dem, da hun saa gich til bekiendelse at hun hafte føedt barn, toe 
dager der Efter gich hun med dem og viste dem der barnet loed, og fandt da liggende paa marchen 
med snee over føchen; Nermere blev vidnet tilspurdt Naar dette skal verre pasheret, dertil hun sagde
det var imellom Jul og kyndelsmistider, udi indeværende aar.

Dernest fremkom Claus sin kone Marrite Joensdatter hvor hun giør samme bekiendelse som før 
benefnte Anders Andersens qvinde beRettet haver
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saa og dernest beRetter hun tilligemed benefnte Anders sin qvinde at da de optog barnet af marchen 
saae de iche nogen vanch paa det andet End det udi hovedet paa dend side til Sneen laae var det 
noget brunt.

Endelig og blev for benefnte Kirsten Joensdatter som Synderinden var tilhuse hos tilspurdt, om det 
var sandt det Synderinden bekiender at hun var gaaet til marchen Efter multefoer, dertil hun svarede
at hun intet der om viste hvad hendis ærende var til marchen at gaae, gaf sig ei heller derom nogen 
Efter tanche.

Paa denne deris bekiendelse blev de til spurdt om de trøstet sig til at aflegge deris Ed derpaa, hvor 
de da frilig fremstoe alle tre og med deris opRegte fingre aflagde Ed, at have de her omtalt og 
bekient haver det at verre i allemaader sandt.

Endeligen blev Synderinden tilspurdt, om hun iche Robte hielp da barnet fødtzelen hende paakom, 
dertil hun svaret at hun Raabte og bad Gud ville hielpe hende Ned til huus mens Efter nogen folche 
hielp kunde hun iche Raabe saasom hun viste vel at der var ingen folch hieme.

Før benefnte 3de vidne blev End da ydermeere tilspurt om de viste Nu merre oplysning i sagen at 
give, og om de viste at der kunde verre formodning om at hun skulle hafte drebt barnet, der til de 
svarede Nei, og kunde ei heller see nogen formodning derom, saasom barnet var frosset da de fandt 
og optog det.

Her Efter blev af sagsøgeren Hr. Michel Hvid sat i Retten at Efterdi denne Synderinde kirsten 
larsdatter har fortiet sin friutsommelighed, og siden verret saa skiødisløs, at hun iche imod sin 
barnefødsels tiid har haft dend tilbørlig omsorg for sig og fosteret, Saa maa mand Eragte hende, 
som dend der haver haft i sinde at skiulle sin horeries Skynd og undfly dend derpaa følgende Strev 
med at fordølge fosteret, og derfor iche kand verre uden mistanche det frivillig at have ombragt, 
hvor forre mand og vil formode og paastaae, at blive dømt at lide som de der med forsæt haver født 
i dølsmaal.

Som da indtet merre udi sagen var at indvende, blev her om saaledis dømt og afsagt.
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Som det af Synderinden Kirsten larsdatters frivillige giorde bekiendelse her for Retten, Noch som 
kand erfares, hvorledis hun udi sin fructsommelses tiid, saavelsom og udi sin barnefødsels fær, har 



fortiet, og omgaades dermed udi dølsmaal, Ja End og aldelis holdt det gedult Indtil hun af de 3de 
qvinder /: Efter hendis barnefødsel blev Eftersøgt, og da befandes at have verret med barn, hvor hun
da først har tilstaaet det og dernest sielv fuldt samme qvinde til det stæd, som hun sit foster paa 
oben bare march henlagt hafde, og saaledis ved sin fordølgelse, og fortiende, Ja Endog iche forseet 
sig med de ordentlige medeler, som i saamaader brugis burde, kand der over iche uden mistanche 
verre befriet, at hun Jo sielv samme sit barn maa have om bragt fra livet; thi tilfindis hun da Efter 
lovens 6te: bogs, 6te. Cap: art: 8de: der for at miste sin hals og hendis hovet at settis paa En stage. 
Saa og hendis boes laad til sit herskab at have forbrudt.

Hernest blev 2de bøxselsædeler forkyndt, og udstedt af Hr. Michel Hvid, dend første paa 12 mark 
fiskis leie udi Vorterøen, som Rasmus Olsens Enche opladt haver for Rasmus Reindholdtsen, 
datterit Rotsund d. = 11 Juny ? 1722/:

2den udsted til Jens hendrichs: paa ? 18 marks leie udi Valen, som Olle Olsen for hannem opsagt og
opladt haver. datterit d. = 11 Juny Ao 1722/:

Sasom hæderlig Hr. villas Bing fremkom for Retten, og begierde, at dend store u=skich som her 
findis i blandt de her Ned kommende qveener i dette tingsted, som med fører

382

drichendes varer at selge, hvorved der en stoer u=skich skal begaaes til Synd og undskabs 
fortøyelse saa var hand for Retten begerende, at saadant motte Raades boed paa.

fogden derpaa svarede, at saa som hand for 2 aar siden ganske har paa sommertinget da aflylst, at 
ingen af saadanne qvenner, som kunde her Ned komme om foraaret opReise igien om høsten, iche 
her i tingstedet Eller fogderiet, motte sig opholde saa Endnu til ydermeere kraft forbydes alle 
saadanne Svensker qvenner som iche virchelig haver sin boepel her, og skatter og skylder til deris 
Kongl: May'ts: Maa sig her Efter lade indfinde, og til deds ydermeere forsorg, anbefalles 
Bondelensmanden, at tage fra saadanne om de sig her skulle indfinde hvis de haver mod at fare.

Videre var iche ved Retten at bestille, thi blev Retten dermed opsagt.

side 452

WI CHRISTIAN DEND FEMTE,

af Guds Naade konge til Danmark og Norge etc:? Giøre alle vitterligt, at Vi Allernaadigst, haver 
bevilget og forordnet, Saa og hermed bevilger og fororner Erich Blix. Til at verre Stiftskriver i 
Norlandene, og samme bestilling saa som hans formand Nyde og bethienne. Thi skal hand verre os, 
som sin absolut Sonveraine Arfvekonge og herre, huld og tro, voris og voris Kongl: arfvehuuses 
gafn og bæste i allemaader søge vide og Ramme saa velsom skade og forderf af yderste magt efne 
og forenue? hindre, forrekome og afverge, og sig ellers, som det En erlig troe og opRigtig 
Stiftskriver velEigner og anstaar, samt skiche og forholde, Efter dend Eed hand os derpaa giordt og 
aflagt haver, forbydendis alle og Enhver her imod efter som forskrevet staar at hindre eller udi 
nogen maade for fang at giøre under vor hyldigst og Naade givet paa vort slot Kiøbenhaun d. = 12 
Decembr: = 1671 under Signet.

(L:S:) Christian

D: Schult.

Justisprotokoll Skjervøy 1724
456.

Anno = 1724 d. = 12 Juny holdes paa Noer Rotsund et Sædvanligt ledingsberg og Sageting med 
samtlig Scherføe tingstedtz almuer, Retten blef administrerit af Kongl: foget Sr. Andreas Tønder 



tilligemed Sorenskrifveren Asmus Rosenfeldt, Item bethient af, holger danefær hamnes, knud 
Clemmes: Sør Rotsund, Olle Ols: skaarpen, lasse Erichs: ibid:, Ellin knuds: Nichebye, Siøren Jens: 
Siaavigen, Hendrich Hendrichs: grundfiord, og tygge Anders: taskebye. Alle Edsvorne laud Rettis 
mend.

Efter at Kongl: foget hafte sadt deris Kongl: May'ts: Ret, blev dernest da til hannem tilsendt Kongl: 
allernaadigste forordning; og andre høge øfrige personers ordrer som ere disse.

1. ? Kongl: ordre til Statholderen, angaaende odels tretter, over det goeds som forhen i forrige tider 
af forrige høylovlige konger er Endten bortsolt eller pandtsadt, maa iche med oddels tretter paatales.
samme ordre datterit Rosenborg slot d. = 25 Juny Ao: 1723.

2. ? forordning at ingen Jordret og JordEiere maa bortselge nogen sin tilhørende jord til nogen 
fræmmet før End hand først dend haver tilbødet dend paaboende leilending dend at kiøbe for billig 
betalliing, var datterit Rosenborg d. = 18 Juny ? 1723.

3. ? forordning angaaende medvidere og medhielpere i toldvig, datterit Rosenborg d. = 30 Juny ? 
1723/.
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4. ? En kongl: befalen til Statholderen, at giøre dend anstalt over alt Norge, at Eftersøge at faae 
underRetning om alle de unge mandkiøn, som, her af Riget haver sig udsniget, var datterit 
Rosenborg d. = 4 Juny Ao: 1723/:

5. ? forordning om, Naar Sigteelses eller benegtelsens Eder maa aflegges, datterit Kiøbenhafn d. = 5
Novbr. Ao: 1723/:

6. ? Reglement og nermere andordning om Sørgedragt, og hvad slags klæder dertil skal bæres, 
datterit Kiøbenhafn d. = 24 Marty. Ao: = 1724.

7. ? forordning om Skatternis paabud i Norge for aar ? 1724, datterit frederichsborg d. = 28 Januari 
1724./:

8. ? Placat angaaende Endnu 2de: maaneders Prolongation paa den undersaatterne i Norge 
forrelagte tiid med deris forordningers angivelse for matricul = Commishionen samme steds, 
datterit Rosenborg d. = 2 Augusti, Ao: 1723/:

9. ? de høge herrer i Cammer Collegie deris skrifvelse til fogden angaaende der af hvor løv i 
Norlands amt skal betales ? 4 ort til almuen udi Solløer, øster, og oudalens, samt Aggers fogderies 
syndenfields, for deris skadis lidelse af fienden udi dend neste værende krig, datterit 
RenteCammerit d. = 8 Januari Ao: 1724:/:

10. ? Capittels Taxsten paa landtaxten udi Trundhiems Stift udi aar ? 1723, passerit d. = 16 Fbr: Ao: 
1723/:

dernest blev sagerne forretaget. En ung dreng thiennende i Strømfiord, ved Nafn Christopher 
hansen var til dette ting Indstefnet for begaaet leiermaal med et for hen Engang begaaet samme 
synd ved Naf Marit hansdatter, sammesteds thiennende.
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Bemelte Personer møtte, tilstoed gierningen, men iche Ecter hverandre, qvindfolchet blev særdelis 
tilspurdt hvad hun til sine bøder hafte at betale, derpaa hun sagde sig iche at vere noget Eiende.

herom afsagt.

Som denne Christopher hansen og Marrite hansdatter self har tilstaaet, at have begaaet leiermaal og 
aulet barn sammen, og de iche Ecter hverandre, saa tilfindis hand derfor Efter loven at bøde 12 
rixdaler. belangende qvindfolchet da som hun intet haver at bøde med og dette dernest at vere dend 
anden gang hun sig i leiermaal har forseet, saa tilfindis hun til Straf derfor at hun settis i fieren Et 
Søefald.



Olle larsen En Ecte gift mand boende i Reisen var og til dette ting indstefnet for horeries bedrifvelse
med et løst qvindfolch ved Nafn Syneved larsdatter.

benevnte Personer møtte og tilstoed gierningen hvornest sage falds beRettiget paastoed dom Efter 
loven.

herom afsagt.

Som Olle larsen ved Egen tilstaaelse her for Retten, befindis at have bedrevet horeri med dette løse 
qvindfolch Syneved larsdatter saa tilfindis hand derfor at bøde ? 24 rixdaler, og saafremt hans boes 
meedel dertil iche er tilstrechelig, saa tilfindis hand for hvis som derpaa kunde Restere at udstaae 
fengsel paa kroppen. belangende qvindfolchet, da bliver hendis bøder derfor 6 rixdaler.

Elling knuds: af Nichebye hafte til dette ting ladet indstefne Christopher hansen huusmand i 
Strømfiord, for En gryde hand af Elling sin huus imedens hand var udRoe.

dend Indstefnte møtte iche, mens beRettes at vere til findmarken med Jens Niels:
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Citanten var begeerede at saasom Contraparten iche til dette ting har villet møde og svare til sagen, 
hand da motte forrelegges laudag til neste ting at møde. Da Citanten acter sig at føre sine prov, som 
ere Carl Niels: og Niels Niels: begge thiennende hos Niels Erichs: Scherføen.

Dennegang afsagt.

Som denne Christopher hansen iche Efter Stefnemaal har villet møde, sin sag at tilsvare. Saa 
forelegges hannem laudag til Neste ting at møde og til sagen at svare, eller at have skade for 
udeblivelse. tilsamme tiid paalegges Citanten at fremføre for Retten sine paabeRofte prov i denne 
sag hvor Efter sagen da til Endelighed kand vorde udførdt.

Niels Joens: af oxfiorden, var til dette ting indstefnet for gield hand til Hr. Jeremias fienskov skyldig
var.

bemelte Niels Joens: møtte og tilstoed fordringen til bemelte Jeremias som Ere udi alt ? 31 voger, 
hvor da Knud Clemmes: paa Creditorens veine som fuldmegtige blef her om med Debitor foreenet, 
at hand skal betale paa samme sin gield hver aar ? 5 voger, som skal Condinuere saalenge til 
gieldens fuld afbetalning skeet Er.

fogden fremlagde En Skriftlig stefning af Efter følgende indhold. som Egenlig beRoer paa et forhør,
hvad der har veret aarsage til at fangen Kirsten larsdatter er bortRømt. hvortil Bondelensmanden 
Rasmus Clemmesen var, tilligemed Stiftskriveren Hr. Michel Hvid her indstefnet.
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fogden tilspurde lensmanden Rasmus Clemes: om fangen iche var forvaret med fengsel, og 
varetegt, og hvad aarsag hun saaledis er bortkommen.

dertil svarede hand at hun iche var med Jern forvarret, og hand hafde ingen fengsel=Jern og Endeel 
af almuen som var tilsagt at holde vagt paa hende, fremkom iche heller. Videre udsiger hand at da 
hendis dom falt for hiemtinget, frasagde hand sig hende for Retten, ei lengere at ville have hende i 
varetegt uden med fengselsjern. dernest blev hand tilspurdt om hand iche har ladet søgt Efter hende,
eller og om hand ingen underRetning har faaet, hvor hun siden Er henkommet og har opholdet sig.

Hvortil Bondelensmanden svarede at hand strax loed Efter spørge hende alle veine, og giorde 
hendis Endevigelse tilkende. fich paa det siste EfterRetning at hun haver taget baad og paa sin Egen
haand Roede over Reise Elfven der Efter har hand siden faaet kundskab, at hun er Rømt op til 
sverig, og opholder sig paa fieldet hos de Svenskee finner og for saadant omgang formener at vorde 
befriet for videre tiltale

Sr. Michel hvid som ved Retten var tilstæde loed her paa indføre, at hand dend tid denne delinqvint 
blev paagreben, og hendis sog forfuldt iche som forvaltere bethiente Jordebogen men hafte indløst 



dend fra den Seqvestration dend Var sat under.
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Til deris May'st: for Resterende skatter, og for dend skyld oppebøe godtzes indkomster hvorfor 
hand og ved Skriftlig beskichelse af ? 24 July 1722 insinuerete denne med de andre fanger paa 
goedtzet, forvalteren Hr. Niels Sandersen Weinvich i Bergen til forvaring og lovlig med faret. mens 
som hand sig det iche antog haver ???? dog iche dissmindre til godtzes og herskabes bæste haft ald 
mulig omsorg for hende ladet hendis sag lovligen udføre, dommene Indløst, betalt lensmanden 
hendis underholdning og forvaring, samt skarpRetteren for hendis henRettelse, men at hun iche blev
forsynet med Jern, var aarsagen at 4er andre fanger var paa goedtzet, og iche fengseljern til dem alle
hafte, fangehuuset, var og Just til u=lyche rueneret, saa hand iche kunde giøre bædre anstalt End 
skeedt Er, men Efterdi Nu haves tidender hvor hun Er, skal gierne giøris flid til hendis 
tilbagehendelse, at Justitien kand skee fornøjelse.

fogden var her paa begeeren? udtog under Sorenskrifverens haand saavist dette forhør angaar.

Dernest blev forkyndt En bøxselsædel, af fogden Tønder udstædt d. = 13 Juny ? 1724. til Torben 
Gams paa 1/2 vogs leie udi Dybvigen, som hendrich hansen for fattig dom har forladt.

462.

Endelig blef af fogden Efterskrefne tingsvidner begiert, og hannem meddelt.

1. ? Det at alle Postbønderne her i tingstedet tilstoed dennem at verre af fogden hver betalt 2 ordt i 
postpenger for indeværende aar.

2. ? at her i tingstædet siden afvigte aars Sommerting iche var forrefaldet noget Vrag eller drif 
hvale.

3. ? at her ingen qværner eller Sauver Er her i tingstædet, hvor af skattis bør.

4. ? at Ingen haver betalt til fogden nogen gressleieskat af kongens alminding, item arbeiz penger.

5. ? blev og taget tingsvidne at her i tingstædet ingen ? 60 laad Sølfbøder 6te og 10de penger for 
uden Rigers medels udførelse, førlaadspenger for arfs bortførelse.

6. ? fogden forregav inden Retten, at hannem var tilkommen mangels poster fra det høy Kongl: 
Rente=Cammer, paa hans aller underdanigste Indgifne Regnskab for Aar ? 1715 og 16, hvor der udi
dend 14 post paalegges hannem, at afbevise om Hr. Jørgen Gris Capelan til Skerføen udi bemelte 
2de aaringer haver haft nogen hest, hvor af Conhumptienen burde svares, thi ville hand Nu her om 
indhente laudRettes sandferdige beRetning derom.

463.

Hertil laudRettet svarede, at udi benevnte aaringer ? 1715 og ? 16, hafte Hr. Jørgen ingen hest, thi 
hvis lidet høeauling de samler tages paa udholmer, hvor fra de fører det paa baader som de bærer i 
og af baad; tilmed og lader hand føre sin brendeveed paa baad, saa hand aldelis iche kand bruge 
nogen hest til nogen fornødenhed.

Efterskrefne mender blef tilrettet at bethienne Retten udi tilkommende aar, og derfor at aflegge deris
Ed for laudmanden, hvilche ere disse, Josep hammervig, Erich ibid. Christen Anders: Vorterøen, 
torben hansen taskebye, Einar Ambrosius lychsund, Clemmet Rassmusen i hans stæd Anders 
Axselsen Moursund, Reier Anders: inder storvigen, og Ifver baars: af Ravelsnes.

Justisprotokoll Skjervøy 1725
487.

Anno 1725 d. = 13 Juny holdes paa Noer=Rotsund Et sædvanlig ledingsberg og sageting med 



samtlige Scherføe tingsteds Almue, hvor da Retten blev administrerit og bethient af Kongl: foget 
Herr Andreas Tønder, Sorenskriveren Asmus Rosenfeldt, Item Peer Errents: huchøn, Erich hans: 
RavelsEide, lasse Erichs: skaarpen, tyge Anders: taskebye, Olle Olsen Meiland, Siøren Jens: 
siaavigen, Anders Jørgens: ibid, og Robert Ols: Strømfiord, Edsvorne laudRettis mend udi bemelte 
tingsted.

Efter deris Kongl: May'ts: Ret var sadt, loed fogden for meninge almue oplæse Efter følgende 
Kongl: forordninger og andre høge øfrigheds ordrer.

1. - først skatte forordninger over ganske Norge for aar 1725 at de ordinarie skatter for dette aar skal
betalles ligesom udi Nest forregaaende aar var svaret, samme forordning var datterit friderichsberg 
d. 28 Fbr: 1724/:

2. - Kongl: forordning anlangende paabud i Danmark og Norge til det ocbroierede grønlandskee 
Companie i Bergen

488.

deds forrehavende Desseins fortsættelse paa grønland, var datterit friderichsborgs Slot d. = 16 Marti
Aa: 1725/:

3. - Placat hvorledis med de udi hertugddømmet Slesvig holdende, voxende og Fabriqverende varer 
her Efter udi Norge skal forholdis datterit RenteCammerit d. = 6te octobr: 1724:/:

4. - RenteCammeres skrivelse og ordre til hr. JustizRaad og Amtmand Schelderup, anlangende de 
som her fra landet farer paa findmarken at de angiver sig for øfrigheden hvad varer de didhen fører, 
af RenteCammeret d. = 25 Novembr: 1724/:

5. - forkyndt Capittels taxten for trundheims Stift, over landtaxsten, pasherit Trundhiem d. = 17 oct: 
1724/:

Dernest forkynt En Bøxselsædel af Herr Michel hvid til velærverdige Herr Rasmus Schelderup paa 
1/2 w: leie udi Scherføen, og 1/2 vogs leie udi lille taskebye;

Niels Joens: find af oxfiorden var til dette ting indstefnet for begaaet leiermaal med En finne Enche 
Nafnlig, Kari Pedersdatter.

Benefnte Personer møtte og tilstoed gierningen, at udi løsagtighed hafte aulet barn sammen, saa og 
dernest sagde sig iche at ville Ecte hver andre, videre blev Efter spurdt om deris formue til bødernis 
betalning, hvor om de med sagsøgeren Herr Hvid blev for ent tid Efter anden at ville betale det.

her om avsagt,

Denne Niels Joens: og Kari Pedersdatter som befindis at have udi løsagtighed auflet barn 
tilsammen, og de iche vil Ecte hin andre, saa tilfindis de da derfor at bøde til de beRettiget, Nemlig 
hand - 12 rixdaler og hun 6 rixdaler, alt under adfær Efter loven.

Niels Erichs: af Scherføen var til dette ting indstefnet for hand /:imod øfrigens anstalt:/ haver 
antaget til thienniste tvende tvennere Herr Erich Joens:, og Johannes qven, hvilche 2de: paa Nest 
afvicte Sommerting af øfrigen var tilsagt at thienne dend første hos Holger Danefær, dend anden 
hos Anders Axelsen, begge thienner for hen løsgangere,

Niels Erichs: hertil svarede, at hand iche kunde Negte, Jo sielf anhørde herom øfrighedens anstalt 
paa afvicte Somerting.

489.

Mens at hand er kommet i hans thienniste, er skeedt udi hans fraværelse af hans hustru, imedens 
hand var til Bergen;

holger danefær hernest var paastaaende, at Efterdi det befindis ved Niels Erichsens tilstaaelse, at 
hand haver bemegtiget sig hans thienere Erich Joens:, som hannem af øfrigheden var tilsagt; hvor 



over hand har lidet skade, saa formeener hand derfor; at Niels Erichs: bør at erstatte ham for sin 
skadis lidelse, som hand dog i det Ringeste formeener at Niels Erichs: bør betale ham Et aars 
drengeløn, som ansees til 8 rixdaler, angaaende Anders Axselsens paastand hans thienere 
angaaende, da var hand derom med Niels Erichsen indbyrdis foreenet, og ei videre derom saa vidt 
ham vedkomer var paastaaende.

Endelig blef sagen Nermere af Parterne dennem imellem omtalt; hvor de da derom blev foreent, at 
Niels Erichs: svarer til holger 6 rixdaler hvormed da denne sag derved af parterne bliven deporteret 
og ophefvet.

Hans Aanetsen af Reisen var i ligemaade indstefnet for hand haver antaget til thienniste Petter 
hansen, som paa afvigte Sommerting af øfrigheden var tilsagt at thienne Rasmus Clemmes:, hvor 
om parterne blev foreent, at Peder hansen Nu indstiger i aarsthienne hos Rasmus Clemmesen 
hvormed da denne sag Er departerit. Dog i fald at hand Nu iche Efterkommer denne hans 
thienneste, mens skulle forblive hos hans Aanets:, da benefnte hans Aanets: bliver ansvarlig at 
betale til Rasmus Clemmes: for det slotte arbeide hand afvicte aar af hannem skulde haft.

Lussie Michelsdatter tilholdende paa Hamnes var til dette ting indstefnet, for begaaet leiermaal med
Clemet holgers:; hvilche Personer ei Ecter hver andre.

anlangende hendis bøders betalning, da blev knud Clemmes: med Herr Hvid foreent, at hand paa 
hendis veine svarer til bøderne hvor imod hun indstiger i hans thienniste og Holger Danefær 
forsørger barnet,

herom afsagt,

Lussie Michelsdatter, som befindis at have bedrevet løsagtighed, bør derfor at bøde 6 rixdaler, som 
Knud Clemmes: Efter Egen tilsagn her for Retten bliver ansvarlig for, at udlegge, hvor imod hun i 
hans thienniste indstiger der at forblive saa lenge til penger ere opthiente.

490.

Fogden proponeret for Retten, at hannem fra det høylovlige RenteCammer var tilkommen 
Mangelsposter paa hans allerunderdanigste indgifne Regnskaber for aar 1722, hvor derpaa staaes 
udi dend første Post tingsvidne om, at ingen Nye Rødninger her i fogderiet dette aar at vere lagde 
eller i andre maader Jordebogen er bleven forbædret, og var Nu herom laudRettets svar begierende; 
hvor til laudRettet svarer at i ditto aar ingen Rødninger her i tingstædet, ere bleven lagte.

Iligemade begierede hand laludRettes svar, om her i tingstædet 1722 Er forrefaldet nogen arfvløs 
eller forbrudt oddelsgoeds, hvor om dend 4de sept: i dend 3de post, omformelder; her til de svarede 
Nei iche her nogen af delene at vere falden.

Postbønderne her i tingstæden tilstoed for Retten at dennem af fogden for dette Aar var betalt hver 2
ort, for posten at føre.

ligeledis blev almuen tilspurdt om her i tingstædet siden Nest afvigte Sommerting er forefaldet 
nogen vrag, Eller drivhvale; derpaa de alle svarede Nei at ingen af delerne her er falden. 

iligemaade blev tilspurdt om her i tingstædet Er nogen Sauver eller qverner, hvor af skattis bør, 
dertil blev givet Nei til gien svar.

Noch tilspørges almuen om her i tingstæden af nogen Er betalt til fogden Nogen gressleie skat for 
kongens alminding; samt arbeis penger af nogen til hannem at vere betalte, hvor til de alle svarede 
Nei.

Item begierdes almuens svar, om her i tingstædet Er forreholden nogen 60 laad Sølfs bøder, halfve 
og hele boes laads forbrydelse, førlaads penger for arvs bortførelse, 6te og tiende penger for 
udenRigs midlers bortførelse, item for brugt oddelsgoeds hertil de alle svarede Nei.

Endelig Efter tilspørsel svarede almuen at Ingen Nye Rødninger her i tingstæden dette aar er vorden
lagte.



Justisprotokoll Skjervøy 1726
512.

Anno 1726 d. = 15 Juny holdis paa Noer Rotsund et almindeligt Sommerting med samtlige 
Scherføe ting'ts: almuer. Ved Retten presideret fogdens fuldmegtige Mons: Lars Aalbe? samt 
sorenskriveren Asmus Rosenfeldt, saa og til Rettens bethienning Efterskrefne laudRet, Erich hans: 
RavelsEide udi torben hansen taskebys sted, Erich hans: follisøen udi Anders Axselsens sted, Josep 
Jachobs: hammervig, Erich Erichs: ibid:, Ifver baars: Ravelsnes, Reier Andersen indre stoervigen. 
Einar Ambrosius Løchsund og Christen Anders: vorterøen. Edsvorne laud rettes mend udi Scherføe 
Ting'st:,

Efter deris May'ts Ret var sat blev først Efterskrefne Kongl: forordninger lydeligen oplæst for 
Retten.

1. ? Kongl: forordning om tyfagtige mennisker som besteller kircherne skal derfor straffis med 
galgen, saa og de som kiøber med dem samme stolne varer straffis paa 100 rixdaler til dend 
bestolne kierche at betale. Datteret frederichsberg d. = 8 octobr. Aa 1725/:

2. ? Kongl: Placat angaaende Sølf=Skurchers opdagelse udi Norge. Datteret fredensborg d. = 17 
May ? 1725/:

3. ? Kongl: forbud paa Crones og anden grovmyndts udførelse af Rigerne, datteret fredensborg d. = 
3 July Aa: 1725/:

4. ? Placat Anlangende det ved Christiania beliggende Sæbe=Syderie og Olie=mølle, datteret 
fredensborg d. = 11 July 1725/:

5. ? Martin Maul og Lars Bendzon deris anordnede deciSones ved archeli = Regningernes Revision.
datteret kiøbenhaufns Torghuuset d. = 7 July ? 1725/:

513.

6. ? oplæst høyEdle og velbyrdige Hr. JustixRaad og Amtmand Schelderups Resolution paa Lector 
Hr. von vestens angivelse om Brendevins afskaffelse til finnerne, samme var datterit Trundhiem d. 
= 2 May ? 1724:/.

En bøxselsædel oplæst. og udstæd af Hr. Michel Hvid til Erich hansen paa 1/2 vogs leie udi 
RavelsEide, som hans fader for hannem har opsagt, datteret Rotsunds Sommerting 1725/:

En ditto forkyndt af bemelte Hvid udsted til Niels Ifversen paa 18 markes leie udi Acherfiord, som 
lars olsen for hannem haver opsagt, datteret Rotsunds sommerting Aa: 1724/:

Christian larsen thiennende paa Noer Rotsund tillige med Birrit henrichsdatter thiennende samme 
stæd, var begge til dette ting Indstefnede for begaaet leiermaal tilsammen Samme Persoener møtte 
og vedstoed deris syndige bedrifvelse, og Endelig paastoe qvindfolchet med formeening at hand 
som faderen til hendis barn, bør og forsyne det, hvor hand derimod da burde at blive tilsvarlig 
hendis bøder.

Herr Michel Hvid som til sagefalde beRettiger paa sit herskabs veine satte i Rette at denne Christian
larsen for denne sin begaaede løsagtighed vorder tildømt Efter loven og som qvindfolchet er 
paastaaende istæden for sin Ret til hannem, hand at motte tilfindis hendis bøder at tilsvare saa 
indstaueris? det Rettens Endelig paakiendelse. herom afsagt,

Som disse tvende Personer, Nemlig Christian lars: og Birrite hendrichsdatter her for Retten sielf 
haver tilstaaet, at de udi løsagtighed haver auflet barn tilsammen, og da iche Ecter hver andre; Saa 
tilfindis benefnte Christian Larsen, derfor at bøede Efter loven ? 12 rixdaler og som qvindfolchet 
der forhen haver verret 1=beRyctet kunde have hannem at tiltale for hendes Møe? Ret Efter loven, 
disligeste og hand som fader til barnet, bør at have faderlig omsorg for det til opfostning saa 
tilfindis hand og derimod at vorde ansvarlig at betale hendis bøder, som Er 6 rixdaler, alt under 



adfær Efter loven.

Efter dommens afsigelse annamme hendrich Jensen qviteberg vigen oven melte dreng, og tilsagde 
Herr Hvid betalningen paa 3de terminer at betale Enten drengen lever eller dør.

514.

Peer Andersen olderfiord, og Synneved hendrichsdatter, var til dette ting indstefnet for leiermaals 
tilsammen, hvilchet personer har Ectet hverandre, thi bliver deris bøder Efter loven at tilsvare ? 3 
rd. 2 ort: 4 sk:/

Erich qven thiennende paa Scherføen, tilligemed Marrite Michelsdatter, var og til dette ting 
indstefnet for begaaet leiermaal, hvilche personer har Ectet hver andre, thi bliver da deris bøder 
derfor at tilsvare Efter loven med 3 rd. 2 ort: 4 sk:

Søren Jørgensen falch hafde til dette ting ladet indstefne Peder larsen ytter stoervigen for hvis hand 
til hannem skyldig er, bemelte Debitor beRetter Citanten sielv at vere sengeliggende og derfor iche 
har kundet møde.

Denne gang afsagt, dog før End derom blef afsagt, producerede Citanten sit krav, som Er først Efter 
Skiftebrev Efter hans Sal: formand som Er ? 14 rixdaler 2 ort. Noch for udRedning 1724: bliver 
skyldig ? 10 vog: 18 mark, ligeledis 1725 aars udReedning ? 25 w: 1 pd: 12 mk:, herom dennegang 
afsagt.

Som det befindis Debitor formedelst sin paakommende svaghed iche derfor haar Verret megtig at 
kunde møde. Saa opsættis sagen da til Neste ting, til hvilchen tid Creditor haver da at giøre Rigtig 
afRegning med bemelte sin Debitor; hvor Efter Endelig slutning i sagen skal vorde afskeediget; 
imidlertid forbliver Debitors Eiendeler denne sin Creditor til prioritert, til Endelig dom i sagen 
falden vorder.

Torben Sørensen gams fremkom for Retten og forregav at have til dette ting indstefnet, Mogens 
hansen Nu thiennende hos Enchen Marite Magrete udi Strømsfiord, for hand skal have tilsagt ham 
thienniste, hvilchet hand Nu iche vil holde.

bemelte Mogens blev paaRaavt mens befandis iche at vere her ved tinget tilstæde. Dennegang 
afsagt.

Som denne indstefnte Mogens hansen befindes iche her ved tinget at vere og at tilsvare sagen; saa 
forrelegges hannem laudag til neste ting Efter lovlig stefnemaal at møde, og til sagen at svare, hvor 
Efter da sagen skal vorde afskeediget.

515.

Søren Jørgensen follesøen var til dette ting indstefnet for hand skal have slaget Olle Peersen find af 
Kogfiorden. til vidner i sagen var og indstefnet Amund tommesen Kogfiorden, Svend Povelsen 
Elfven.

Bemelte Prov fremstillis for Retten, og Efter deris Corpolie Eds afleggelse, fremstoed først Svend 
Povelsen og udsiger saaledis. at dend 5te fbr. da pervet var udi Moursund i følge med Olle Peersen, 
hørde hand at Søren Jørgensen hafte omtale med bemelte Olle Peers: angaaende 1 tønde tierre, hand
hos Olle hafte bekommet, hvilchen befandis at verre med vand beblandt, saa at hand slog En tønde 
stamp fuld af vand deraf, hvor Efter tierre tønden befandis da ichun at verre half, hvor da Søren 
tilbøed Olle at tage sin tierre tønde igien og levere ham sine 2 rixdaler ? som hand hafte betalt ham 
med for tierren, dertil Olle svarede Nei, og sagde derfor, at Søren kunde seet sig før da hand 
annamede dend, hvor fore Søren blev vred og med sin hand slog ham i Næsen, saa hand bløde, saa 
og gav ham et slag bag paa hans hovet. Videre siger vidnet at Efter Olle var slaget, sagde Olle, at 
hand Nemlig Søren kunde vel faae sine varer igien som hand hafte faaet for tierren, undtagen nogen
tobach som hand fich dend kunde hand iche igien skaffe.

Det aandet prov Nemlig Aamund thommesen af Kaadfiorden, fremstoed for Retten, og udsagde og 



vandt det samme, som førbemelte prov vunnet haver.

Søren Jørgen som møtte for Retten, hafte sig ei andet her imod at tale men beRobte sig paa sin sag 
hand haver indstefnet benefnte Olle Peers:, som skal første opRegning til denne sag,

Sageholdtz beRettighed Hr. Michel Hvid, som har anførdt denne sags procediur, proponerede 
derpaa at hand intet kunde undlade til findens handt heftelse med Retten, at paastae, at Søren Jørgen
for sin formastelse imod hannem bliver til funden at bøde Efter loven derimod forsichrer, at Naar 
Søren Jørgen kand bevise hannem nogen udskield af finnen at verre skeedt, hannem da igien med 
Retten skal vorde pleiet. hvorpaa begieris dom. Videre var iche udi sagen at Indvende denne sag 
opsættis til Endelig doms afsigelse til mandag morgen førstkommende, da vedkommende haver at 
møde til dommens anhørelse.

516.

Sørren Jørgen falch hafte til dette ting ladet Indtefne, Olle Peers: find udi Kaafiorden, for hand skal 
have bedraget ham med En tønde tierre, hand skal have seldt ham.

bemelte Olle Peers: tilstoed stefningen, og møtte for Retten dernest Søren Jørgen proponerede at 
Efter som hans agtende prov hand i sagen haver at føre til sagens oplysning da iche Nu er her ved 
tinget tilstæde, thi var hand begierende sagen motte opsettes til Næste ting, da hand skal lade 
samme sine prov for Retten fremkomme, og beRetter hand samme prov at verre, hendrich 
hendrichs: nu verrende i grundfiord, Joen Niels: thienner hannem sielv, og Endelig lasse Andersen 
find udi Kaafiorden. Dennegang afsagt.

Denne sag opsettes til Neste ting her i tingstædet holdende vorder til nermere paatale, til hvilchet 
ting og sted Søren Jørgen inponeres sine paabeRaabte prov at lade fremkome; hvor Efter sagen da 
til Endelighed kand vorde udførdt.

hendrich Jensen Stabrun, hafte ved Bondelensmanden Rasmus Clemmes: og Erich hansen 
RafvelsEide, ladet indstefne, Niels Erichs: Eide, for at giøre sig Rigtighed for sin qvindis og med 
arfvingers, hos hannem indestaaende fæderne arv.

herimod var Niels Erichsens skriftlige svar dette, at formedelst hans afReise til Bergen kand hand 
iche denne gang personligen møde, men til Et andet ting, Naar Gud vil hand hiemkommer, svarrer 
hand dertil. Dennegang afsagt.

Sasom Niels Erichsen formedelst sin henReise til Bergen iche denne sinde har kundet møde at 
svarre til denne sag, saa opsettes sagen til Neste ting her i tingstædet vorder holdet; til hvilchen tid 
og sted, Hendrich Jens: haver benefnte Niels Erichs: lovligen har at lade indkalde, hvor nest da i 
sagen skal gaas hvis lov og Ret med fører. Dernest blev Efterskrefne tingsvidnerner tagne,

1. ? giordes tilspørsel til samtlige almue om her i tingstedet siden Neste tingsholdelse er faldet noget
vrag eller driv hval, dertil de alle svarede Nei. intet der om at vere dem vidende at vere faldet.

517.

2. ? Efter tilspørsel svarede almuen at ingen at have betalt til fogden dette aar nogen gressleie skat 
for kongens alminding, saa og ei heller betalt nogen arbezpenger.

3. ? benegtet almuen at her i tingstedet iche ere Enten Sauver eller qverner, hvor af skattis bør;

4. ? Postbønderne udi dette tingstæd tilstoed alle deris Postpenge var dem betalt for dette aar. 
Nemlig til hver 2 ort.

5. ? Sagdes inden Retten at ingen Ny Rødninger udi dette er vorden for landskyld Taxcerede.

6. ? Vidis iche at her i aar er faldet volsmulter 60 laad, Sølfs bøder halve og hele boede laads 
forbrydelse førlaadspenger for arfs bortførelse, 6te og 10de penge for uden Riges midlers udførelse, 
item forbrudt oddelsgoeds, og arfveløs goeds.

7. ? fogdens fuldmegtige proponerede, at hans prinsipal var tilsendt mangels poster over hans 



allerunderdanigste indlagde Regnskaber for aar 1723. hvor der i dend 13de post hennem er forrelagt
at forskafte ting attest om her i tingstædet i samme aar Er faldet noget arfveløs goeds Eller forbrudt 
oddelsgoeds, almuen da derom ville sige deris sandhed, dertil de gave svar at her intet af de 2de 
dele i ditto aar var falden.

8. ? iligemaade Efter dend 1st. post af ditto mangeler om nogen Rødninger her i tingstædet 1723 ere
lagde dertil de svarede at aar 1723 blev Efter dend da verrende Kongl: befalet lagt alle de Rødnings 
pladser som her fandis som da udi det daverrende forfattede skriftlige og forseilede bog blev anførdt
og Enhver plads udi særdelished, som vil formodis at fogden til det høy Kongl: Rente Cammer Er 
fremsendt, videre Rødninger End der findis ere her da iche lagde.

Dend ? 17 hujus blev Retten atter igien honoreret, af forbemelte Rettens bethienter. ??? da blev 
afsagt Endelig dom udi forregaaende, Olle Peersen Contra Søren Jørgensens sag, og Er ordlydende 
saaledes som følger.

Som det af de førde vidner i sagen Nochsom Er bevisligt giort, hvorledis Søren Jørgen skal havt 
slaget Olle Peersen 2de haandslag udi hans hovet. Saa tilfindis da bemelte Søren Jørgen for saadan
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Sin formastelse derfor at bøde Efter loven 3de 6 laad sølv, som Er ? 9 rixdaler, hvor da til sagefalds 
beRettiget tilkommer da 2/3 deele, og dend foru=Rettede Olle Peers: 1/3 deel. Hvad Ellers Søren 
Jørgensens formeening, angaaende deris sammenhav om dend til hannem solte tierre, da kand det 
iche udi denne sag ansees hannem til nogen befrielse, for denne hans formastelse; mens derimod 
haver hand fremdeelis sin tiltale og søgning til bemelte Olle Peersen, som best vides kand.

Bondelensmanden Rasmus Clemmes: fremkom for Retten og beklage hvorledis En deel af almuen 
her i tingstedet findis mutvillige til at betale hannem sit forunte tinghed for tingers holdelse. Ja og 
maa leie sig folch at fare til dennem det at søge og Naar hand da kommer til dem, findis En deel 
Enda Mutvillige til at betale ham, begierte herom øfrighedens assistentz. hvilchen begier anseea 
billigt, og derforr som indbemelte hans tinghold, er af samme beskaffenhed som anden Rettighed, 
der haver prioitert, saa tilladis ham, at Naar de iche goedvilligen betaler ham sin Ret, haver hand da 
selv sig at giøre fornøielse udi deris skyldiges Eiendele for saa vidt hans tinghold Er betreffende.

Endelig blev for Retten læst En revess udgiven af holger Danefær, til formynderen Anders Axelsen, 
lydende paa 75 rixdaler fæderne arv, og 26 rixdaler 3 mark, 1 1/2 skilling: Møderne arf Mynlingen 
Kirsti Nielsdatter tilkommende, som bemelte Danefær har antaget, og derfor svare aarlig Rente 5 
procents same revess datteret Rotsund d. = 14 Juny ? 1725:/: Som intet mere ved dette ting var at 
forRette blev Retten og tinget dermed opsagt.

Justisprotokoll Skjervøy 1727
530

Anno 1727: d. = 13 Juny holdis paa Noer Rotsund et Sædvanlig ledingsberg og sageting med 
samtlige Scherføe tingsteds Almue. Retten administreret og bethiendt af Kongl: foget Hr. Andreas 
Tønder, Sorenskriveren Asmus Rosenfeldt, Item torben hansen Taskebye: Anders Axsels: 
Moursund, Einar Ambrosius lychsund, Reier Anders: stoervigen, Ifver baars: Ravelsnes, Erich 
Erichs: Hammervigen Josep Jachobs: ibid, og Christen Anders: vorterøen, alle Edsvorne laudRettis 
mend udi benefnte tingsted.

Efter at deris Kongl: May'ts: Ret var allerunderdanigste sadt, blev Efterfølgende Kongl: 
forordninger allerunderdanigste læst og forkyndt.

531.

1. ? Kongl: forordning om skatternis paabud udi Norge for aar 1727: som forbliver ligeledis for 



almuen til udgifte som i Neste forregaaende aar. datterit Friderichsberg d. = 16 Fbr: 1726/:

2. ? om handelens ophefvelse med hamborg, og Nermere anordning om forbud paa det hamborger 
mynts Indførsel. daterit friderichsberg d. = 10 Fbr: Aa: 1726/:

3. ? Placat, om Nermere Allernaadigste forsichring, at det ved forordningen af 10de Fbr: 1726 om 
handelens ophæfvelse med hamborg skal have sit forblivende. datterit frederichsberg d. = 20 
february ? 1727/:

4. ? forordning at over dend Kongl: Allernaadigste forordning af 10de Fbr: 1726 om handelens 
ophefvelse med hamborg stricte skal holdis, datterit friderichsberg d. = 21 february 1727/:

5. ? forordning om tolf og toe skillings stychers Reduction og Nedsættelse. fridrichsberg d. 15 
July ? 1726/:

6. ? forordning om Sextenskillings stychers Nedsættelse og Reduction. datterit d. = 31 July = 1726/:

7. ? Placat angaaende forbud paa de Reducerede tolvskilling stychers udførelse. datterit 
friderichsberg d. = 23 November 1726/:

8. ? Placat og Nermere Anordning angaaende de for Kiøbenhaun Allernaadigste bevilgede 4de 
Species, af viin Brændev: Salt og tobach. datterit frid: d. = 20 Aug: 1726/:

9. ? Placat anlangende kiøbenhaun allene at Nyde oplags frihed paa de 4de: Species viin, Brendev: 
salt og tobachs blade. friderichsberg d. = 1 Juny ? 1726/:

10. ? forordning angaaende Maste og bielche bruget over alt baade Sønden og Norden fields i 
Norge. frid: d. = 20 Aug: 1726/:

11. ? Placat og Nermere anordning, at dend ved forordningen af 20de Augusti 1726 forbudne 
tømmerlast i Norge til 1727 aars udgang maa udføres. Friderichsberg d. = 9 Fbr 1726/:

12. ? forbud anlangende at ingen slags Ege tømmer af danmark og Norge til fremede stæder maa 
udføres. frid: d. = 24 May Aa 1726/:

13. ? Placat og Nermere anordning angaaende de Udenlanske vares betalning i dend reducerede 
mynt, saa fremt betalningen inden førstkommende 22de Octb bliver priæsteret. Rentecammeret 
dend 8de oct: 1726/:

14. ? forordning angaaende hvad mynt kiøbmands Reigninger og fordringer skal betales udi, som 
før End myntens Reduction var forfalden, frid: d. = 14 Aug: Aa. 1726/:

15. ? forbud paa alle slags kornvares udførsel af danmark og Norge. frid: d. = 8 Juny Aa. 1726/:

532.

16. ? Placat anlangende pasheer?Sedler ved oplags vahrene i de kiøbstæder i Norge som oplags 
friheder er bevilget. frid: d. = 24 Marty 1727/:

17. ? Placat anlangende fremmede korns vares toldfrie indførsel Søndenfields i Norge. 
RenteCammer d. = 25 febr: 1727/:

18. ? Placat og forbud paa fremmede Steen?tøys og det saa kaldede Clnske godses Indførsel udi 
danmark og Norge. datterit frid: d. = 25 febr: 1727/:

19. ? Placat om korn vares udførdsel af danmark og Norge til førstendømmet Slesvig. frid: d. = 16 
Sbr: 1726/:

20. ? Stiftamtmand Undals brev til Hr. JustitzRaad Schelderup af 19 febr: 1726 angaaende fustacer 
og tøndernis u=dyctighed.

21. ? Kongl: befalning til Stiftamtmand i trundhiem at holde over at dend u=maadelig Brendeviins 
drichen hos finderne vorder ganskee og aldelis afskaftede, saa ingen maa skenche eller selge 
Ringeste brendevin til finderne med videre samme befalling indeholder, datterit friderichsberg d. 27



Sept. 1726/:

22. ? forkyndt Capittels Taxsten udi trundhiem satte for aar 1727/: og af datto d. = 21 Novb: 1726/:

Dernest blev læst En bøxselsædel udsted af Hr. Michel Hvid velbaarne Herr Baron de Pettersens 
forvaldere over hans her beliggende Jordegoeds, til Olle larsen paa 18 marks leie udi Acherfiord i 
bemelte tingsted Scherføen, som hans fader lars Olsen er fradøedt. var datterit d. = 13 Juny 1726/:

Noch En ditto af bemelte Hvid udstæd til Hr. Johan Brochs paa 2 pds leie udi Strømsfiord her i 
tingstædet beliggende som Sal: Jens Niels: Er fradøedt og hans Enche af bemelte Brochs igien at 
vere Ectet. Datterit d. = 21 fbr: 1726/:

End og blev læst En bøxselSædel af bemelte Hvid udstæd Rotsunds sommerting 1726 til Iver 
Jespers: paa 1 pds. leie i grundfiord her i tingstædet liggende, som hidtil har ligget øde.

23. ? End videre blev forkyndt de høybydende herrer udi Rentecameret deris skrivelse til Hr. Justids
Raad Schelderup, angaaende at erholde svar af finnerne hvad fridhedtz breve de mener have af 
høylovlige Sal afgangne kongen, var datterit RenteCammeret d. = 28 Sept: 1726/:

I anledning af samme oplæste det høylovlige Cammer Collegie ordres til Hr. JustidsRaad 
Schelderups, da blev
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alle finnerne fremkaldet her for Rettern og tilspurdt, først om deris friheds Ret til deris Rødnings 
Jorder, at forklare, og at fremvise. item at forklare om den er vitterlig af de sten Nu lever eller om 
de har verret af deris forfædre omberettet af hvilche Sal: høylovlige konger de har veret bebrevet 
ved Enten til benaadning Eller eiende Enten mundlig eller skriftlig. til denne post Er bleven svaret 
af finnerne, at de som Nu lever iche ved af nogen Kongl: bebrevelse at sige, end mindre deris 
forfæder som Nu ere hendøde har givet dennem nogen underretning herom mens derimod har brugt 
deris Rødninger mand Efter mand Efter dend gamle sædvane, og deraf svaret deris finneskat og 
leding saavelsom anden smaa resheler? og Rettigheder til deris geislige og verslige øfrighed, Indtil 
Aa: 1724 da dend Nye Matricullerings forretning Efter Kongl: Allernaadigste befalning var 
forretaget og Enhver finneplads da blev lagt Efter sin godhed for en vis landskyld hvorda der Efter 
Enhver findejord blev strent Merchet, og gaaet skæl imellem, saa Enhver da kunde Rette sig hvad 
hand skulle svare for og bruge af sin Jordepart. hvilche Enhver af finnerne Nu her inden Retten 
tilstoed og begierde at motte ved hans Kongl: May'ts allernaadigste resolution her Efter at forblive 
for at forrekomme ald udenihed som dennem kunde imellem komme angaaende for deris deelning.

Dernest for det andet blev finnerne i almindelighed tilspurdt om Normenderne har giordt dem nogen
indpas og udstødt dem fra deris finnejorder; hvortil er bleven svaret at dem ingen indpas er skeedt i 
serdelished, uden allene de opregnede 2de finnepladser hvor af opsidderne har verret bort døde og 
blev forklaret, at som de laae øde haver da landretten i følge Efter dend Ny matriculering udgivet 
bevilgins Sædel til Normendene at slaae dend gresning.

for det 3die finnerne ere forregaaet med Nogen forargelse af Normenderne og de Almindelig tings 
forsamlede Naar de har verret der Efter Øfrighedens anordning. Endten at de har seet nogen 
druchenskab at verre begaaet Eller i andre maader nogen forargelse Eller forførrelse Item 
bebrædilse om deris finne stand. hvortil Er af dennem svaret at de aldelis ei andet her udi haver at 
sige End det som skicheligt Er;

for det 4de om Nogen af de finneRødninger som siden Aa: 1710 ere forlatte af finnerne og igien til 
kongens Jordebog ere lagde for landskyld af de Nu paaboende Normend, erre finnerne til Ringeste 
finder Enten i deris gudsthienniste eller i andre maader til nogen forargelses anstød. hvor til Er 
bleven svaret at de aldelis
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iche sig noget haver over dennem at besverge, men heller tachendis dem for dend Gudsthienniste de
hører hos dem i deris huuser, paa søndager og hellige dager. Naar de iche kan komme til kirchen, og



End ydermerre forClarede de her at de iche kunde sige at hverchen disse deris Naboer som ere 
Normender eller andre her i tingstædet boende Endnu iche haver paakast nogen foragt paa dem 
Eller bebreidet dem deris finnestand, men har i alle christelig forsamlinger ladet dennem saavel udi 
kirchen sidde i stole hos sig, saavelsom og i huserne spised ved deris bore med dem, saa de Nu 
tachede dem for ald æris bevisning og videre kunde herom iche proponeris, uden allene dette at 
tilkiendegive at her i tingstædet besiddes gamle matriculerede Normands Jorder, af finnerne, lige 
saavel som Normenderne besider af finnejorderne.

Mishonarius Mons: Søren Kildal som her ved tinget var tilstæde og haver hørt paa dette forhør, blev
tilspurdt om det var iche saaledis som Nu er berettet, dertil hand svaret ei andet derom kunde sige 
det Jo at vere saaledis i sandhed som her berettet Er;

herEfter begierede fogden Udtag af protocollen.

Niels hendrichsen thiennende paa Eidet hos Sal: Niels Erichsens arvinger, var til dette ting indstefnt
for begaaet leiermaal med En Enche af Nafn Anne thiennende samested.

Ingen af disse møtte, Ellers hafte drengen igaar omtalt for fogden at hand iche kunde Negte hand Jo 
haver lovet sin Sal: husbond Niels Erichsen at verre i thienniste hos tilkommende hellemis;? 
sagsøgeren Hr. Michel Hvid var paastaaende dom for deris forseelser. herom afsagt,

Denne Indstefnte Niels hendrichsen som befindis at have begaaet leiermaal med denne Enche af 
Nafn Anne. og de iche Ecter hverandre, saa tilfindis hand derfor at bøde Efter loven 24 laad Sølf; og
saasom hand Efter sit løfte til hans Sal: hosbond Niels Erichsen Er forbunden at udthienne sit 
belovende aar hos dend Herr Sal: hosbonds arving Chistaa Masin saa bliver da bemelte arving her 
hans tilstædeblivelse ansvarlig til hans fare dag er Endet; i henseende til hans bøders erholdelse 
Belangende qvindfolchet, som intet er Eiende til bødernes erleggelse, tilfindis derfor 2de søndager 
at stande i halsjernet ved Scherføe kirchen imedens gudsthienniste forrettis.
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Rasmus Clemmes: Rotsund hafte til dette ting ladet indstefne Petter hans: for hand drog u=lovlig af 
sin thienniste. Dend Indstefnte møtte og benegtet iche at hand Jo var draget af sin thienneste Efter 
hand hafte verret der i 9 1/2 uge;

Citanten proponerede at hand var forligt om hans løn med 8te daler for Aaret; hvorpaa hand hafte 
oppebaaret 2 1/2 rixdaler, formeener saa at hand bør at betale ham de Resterende 5 1/2 daler af hans
aarsløn, saasom hand udlovligen drog af hans thienniste saavelsom og sin skadislidelse ved sit 
arbeides forsømelse paastaar hand at erstatte ham med 4 rixdaler, hvor om hand var dom 
paastaaende. herom afsagt,

Saasom det befindis at Petter hendrichsen u=lovligen haver gaaet af sin thienniste før hans aar var 
omme. hvor over hans hosbond Rasmus Clemmes: er tilføyet skade ved hans Nærings søgning. thi 
tilfindis da bemelte Petter hendrichs: først at betale til sin hosbond bemelte Rasmus, de resterende 
af hans aars løn som Er 5 1/2 rixdaler, saa og for hans skadis lidelse betaler hand ham med penger 4
rixdaler, proceshens omkostning betaler Petter med 2 ort.

Torben gamst hafte Nu anden gang til dette ting ladet Indstefne Moses hansen Nu thiennende Hr. 
Brochs, for hand hafte tilsagt sig thienniste og iche Efterkommet det;

Bemelte Moses hansen befandis iche endda her ved tinget at vere tilstæde, ei heller nogen paa hans 
veine erbød sig at svare,

Citanten forregav at aar 1725 siste stefne udi Bergen; haver hand sielv goedvilligen kommen til 
torben og begiert at ville thienne ham, hvilchet hand og tilsagde ham, at skulle stige i thienniste til 
ham 2den Michelie der Efter, saasom hand iche kunde vorde skildt fra hans da thiennende 
Madmoder. Videre fra hiemkomsten fra Bergen, skal hand ved Scherføen have Confirmeret det 
samme hvor da bemelte torben gamst tilsagde ham 9 rixdaler til aars løn, foruden hans dagsRoer og 
var Nu herpaa dom begierende, med proceshens omkostning. herom afsagt,
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Saasom denne Moses hans: iche Efter forelagde forleg ved Nestforregaaende ting Enda iche har 
villet mødet sin sag at tilsvare og Citanten derimod har forfuldt sagen lovlig. saa tilfindis da bemelte
Moses hansen: som Efter Citantens beretning har tilsagt sig thienne, og iche dend Efterkommet, 
derfor at betale og svare til bemelte torben gamst 1/4 deel af dend belovede løn, som Er 2 1/4 
rixdaler tilligemed procechens omkostning betaler hand med 2 ort. og 16 skilling.

Ærverdig Hr. Rasmus Schelderup hafte til dette ting ladet Indstefne klocheren til Scherføen sin 
dreng Anders Anders: for hellig dags brøde,

Dend Indstefnte Anders Anders: møtte og beretter sielv sagen saaledis, at hand i vinter laae til 
udroes Reisen, og imidlertid En lørdag var Præsten i sammefiord at holde prædichen En lørdag for 
finnerne som der boede, det hand iche var vidende; imidlertid var hand udroet til middag, og saa 
foer til Eidet at opsette sin med skiepe; og om Søndagen dernest Efter middag drog hand derfra og 
hiem til taskebye, og saa samme dag strax drog derfra og til Eide igien, videre beretter hand Efter 
tilspørsel at hans hosbonde var same tid hiemme.

Sagefalds berettiget protesterit hand at motte lide dom Efter loven, for denne sin øvede formastelse. 
thi er herom afsagt.

Som det befindis Efter Anders Andersens Egen tilstaaelse at hand haver paa Sabaten brugt sin 
hiemreise fra sit fiskerie, og hans hosbond Christen Arild sielv paaseet og tilstredet ham same 
søndag, fra sit hiem igien at fare til sin medskippere; saa bør da bemelte Anders for sin øvede 
formastelse, med søndags Reiser, saa og hans Christen Arel der har tilstædet han samme dag igien 
fra sit huus at fare begge da derfor at bøde tilsammens udi helligbrøde med 1 1/2 rixdaler, 
procechens omkostning betaler de med 2 ort;
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Kongl. May'ts: foget Herr Tønder haver ved bondelensmanden ladet indstefne Margrete Maria, at 
giøre forklarligt hvorledis hendis Sal: mand Jens Niels: ere bortkommet i findmarken. Eftersom der 
berettis at hand skal havt druchnet sig sielv.

Til oplysning om denne sag hafte Magrete Maria til Retten indsendt, Efter følgende attester om hans
dødsfald,

1. ? En meshive fra Sorenskriver Hr. Peder And? af findmarken, som formelder hand at have verre 
meget vanchelsindet da hand var hos hannem kort før hand bortkom med merre samme hans brev 
indeholde, som her Efter ordlydende skal vorde indførdt;

2. ? En attest fra Juchum Puls datterit Scherføen d. = 9 Juny ? 1725, som iligemaade giør forklarligt 
om samme hans vanchelsindighed saa hand iche har verret ved sin Rette og fulde fornuft;

Videre oplysning om denne hans bortkom, hafdes Nu her ved tingen ei merre underretning. herom 
dennegang afsagt.

Saasom af indbemelte 2de attester iche findis af den tilstrechelig kundskab og oplysning, som 
demmeren eragter fornøden om denne Sal: mands bortkom, forend derom til Endelighed kand 
paaskønnes. saa forrelegges da til Neste ting at møde, da af hans thiennere som var med ham 
henReist til findmarken, for at forklare hvad de derom Ere vidende om hans bortkom; hvor udi 
ingen udeblivels af vedkommende maaskee under adfær Efter loven. sta og iligemaade forelegges 
Magrett Maria, at indhende til samme tid tilstrechelig ere Efterretning fra Sorenskriveren And, som 
hand og i bemelte sin skrivelse sielv belover, ligeledis at indhende hans Raumsbergs attest, hvad 
hand derom Ere? vidende, saasom mand erfarrit af Sorenskriverens bref, at had tilligemed Puls var 
hos Sorenskriveren tilstæde, saavelsom og attest fra Præsten Hr. Morten Lund; dernest blev 
Efterskrefne tingsvidner tagen af Retten,

1. ? blev almuen tilspurdt om her i dette tingsted siden nest holdende ledingsberg ting er forrefaldet 
noget vrag, eller ditto hvale; hvortil almuen svarede at her i tingstædet i dette Aar til datto intet af de



2de dele Er faldet.

2. ? blev almuen tilspurdt om nogen til fogden haver betalt noget gressleie skat af kongens almue, 
saavelsom arbezpenger, til begge dele svarede de Nei.
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3. ? blev Efterbrudt om her i tingstædet findis nogen Saver eller qværner hvor af skattis bør Efter 
kongl: allernaadigste forordning. dertil de alle svarede Nei at her i tingstædet findis ingen Saver 
eller qværner hvoraf skattis kand.

4. ? Postbønderne udi dette tingsted Nemlig Rasmus Clemmes: Rotsund, knud Clemmes: ibid:, 
torben hans: taskebye, thygge Anders: ibid:, Niels Edis: Spilderen, gunder gunders: ibid:, lars lars: 
burfiord, og Olle lars: ibid:, hvilche alle tilstaar at vere af fogden betalt hver 2 ort for postens førelse
for dette indeværende Aar.

5. ? Efter tilspørsel benegtis af almuen at her i tingstædet udi indeværende Aar er ingen Nye 
Rødninger lagde for nogen landskyld.

6. ? befindis iche her i tingstedet Efter Almuens benegtelse i dette Aar at vere falden nogen 
volsmulter, 60 laad Sølfsbøder, halfve og heele boedslaads forbrydelse, førlaaspenger for arfs 
bortførelse, 6te og 10de penger foruden Riges midlers udførelse, item og forbrugt odels goeds. 
Betreffende arfveløs goedtz, da findis Efter Sal: afgagne Jens Niels: Strømfiord, hvor Efter vidis til 
datto ingen arving og der over mueligen med tiden arfvingens tilkomende vil tilfalde deris Kongl: 
May'ts: andel, som Efter det sluttede skifte forretning af datto d. = befandis at verre til dend Summa
= 211 rixdaler, 12 1/2 skilling, hvorom deris Kongl: May'ts: foget Hr. Andreas Tønder, af 
Sorenskriveren Er forhen meddelt laadSædel derpaa til deds indsøgning. Ellers bestaar samme 
Summa alt sammen udi en heel u=visse tilstaaende skyld; hos forarmede og fattige finner udi 
findmarken, som til bemelte Sterbor befandis skyldig at vere.

Mons: Harman von der Hude som fuldmegtig paa Matias Røshelers Enche, hafte til dette ting ladet 
ind kalde thommis Andersen Langeslet, for 15 rd. 3 ort: 10 sk: som hand Er skyldig til bemelte Sal: 
Roslers Enche. Manden møde og tilstoe foerdringen, og Efter aftale her for retten, blev de saaledis 
forenet, at Debitor skal svare aarlig = 3 rd: til dend fulde Summa vorde Clareret, hvor imod til 
samme termins erleggelse, hand pantsetter sin Aarlige tilkommende Søeskaftertold.

Justisprotokoll Skjervøy 1728
555.

Anno 1728 d. = 7 Juny holdis paa Noer Rotsund det sædvanlige Sommerting med ganske Scherføe 
Ting'ts: Almue hvor da Retten blev præsideret af Kongl: foget Hr. Andreas Tønder, Sorenskriveren 
Asmus Rosenfeldt, samt til Rettens bethienning, torben hansen, taskebye, Anders Axelsen 
Moursund, Reier Anders: find storvigen, Ifver baards: Ravelsnes, hendrich hendrichsen grundfiord, 
for Einar Ambrosius lychsund, Josep Jacobsen Hammervig, Erich Erichsen ibid. og Christen 
Anders: vaarterøn, alle Edsvorne laurRettis mend udi Scherføe tingsted.

Dernest blev allerunderdanigste læst Efterfølgende Kongl: forordninger.

556.

1. ? forordning om skatternis paabud i Norge for aar 1728, var datterit Rosenborg Slot d. = 29 Fbr: 
1727/:

2. ? forordning Anlangende hvorledis med Huus Capellaners vocationer Samt Suphistantze i 
Embedet her Efter skal forholdis datterit Kiøbenhaun d. = 9 Januari ? 1728/:

3. ? Forordning anlangende hvorledis her Efter med Pensionærne af General Post Cashen skal 



forholdis.

Kiøbenhaun d. = 19 Fbr: Aa: 1727/:

4. ? Forordning anlangende paabud til de i Viborg af bemelte kirchers og Publiave Huuses 
opbychelse, Frederichsborg d. = 15 May ? 1727/:

5. ? Placat angaaende de fra fremmede stæder behøvende varer fra første haand at forskrive og 
komme lade.

Kiøbenhaun d. = 12 Fbr: ? 1727/:

6. ? forordning om Sølfs indkiøb og de reducerede toe skillings stychers levering til mynten udi 
Kiøbenhaun og paa Kongsberg, fredrichsborg d. = 9de July ? 1727/:

7. ? forordning om de Corante Ducater eller toe Rixdale stychers Nedsettelse, samt nogle af de 
reducerede toe skillings stychers opsettelse til deris forrige og virchelige havende gehalt og verdie.

Frederichsborg d. 9de July 1727/:

8. ? Placat angaaende at alleslags korn varer af danmark og Norge maa udføris. Fredensborg d. 15: 
octd. 1727/:

9. ? Kongl: befaling til gehiemeRaad og stadtholder Vibe for at giørre anstalt over alt til dend 
bortløbne morder lars larsen fra Sverrig hans paagribning, og bortsending til Sverrig, datterit d. = 
Fbr: 1727/:

10. ? at de førend forordningens af 20 Aug: 1726 dissens Publication hugne Master, Master spiirer 
og lod = Bielcher til ? 1727 aars udgang maa udføres af Norge. Frendenborg d, = 15 July ? 1727/:

11. ? Extract af forordningen Angaaende Master og Bielcher Bruget over alt, baade Sønden og 
Nordenfiels i Norge af datto ? 20 Aug: 1726/:

12. _ Placat og forbud angaaende fremmet Svogels indførsel udi Norge. Friderichsborg d. = 26 
April 1727/:

13. ? Placat Angaaende told=friehedens ophævelse paa de udi danmark og Norge fra fremede og 
udlendisker stæder indførende korn varer. Fredensborg d. = 7de July ? 1727/:

557.

14. ? Capittels Taxten over Trundhiems Stift som d. = 19 Novembr: 1727 udi Trunhiems capitul er 
vordet sadt.

Dernest blev forkyndt En bøxselsædel af forvalteren Hr. Michel Hvid udstædt til Søren Jørgens: 
falch paa 1 vogs leie udi Lille Follisøen, som en lang tid har ligget øde. datterit d. = 30 Juny 1726/: 
dernest blev Efterskrefne tings vidner tagen inden Retten.

1. ? svarede Almuen til fogdens Efterspørsel, at udi indeværede Aar var i dette tingsted ingen Nye 
Rødninger lagde for landskyld.

2. ? blev svaret at siden Nestholdende Sommerting her i tingstædet iche er forrefaldet, nogen 
volsmulter, 60: laad sølfs bøder, halve og hele boeslaads forbrydelser, førlaads penger for arfs 
bortførelse, 6te: og 10de penger af uden Riges midlers udførelse. Item forbrudt Odelsgoeds.

3. ? Postbønderne Nemlig: Rasmus Clemmes: Rotsund, Knud Clemmes: ibid:, torben hans: 
taskebye, tygge Anders: ibid:, Niels Edisen Spilderen, gunder gunders: ibid: lars lars: Burfiord, og 
Olle lars: ibid: hvilche alle tilstoed at verre af fogden betalt for posten at føre indeværende aar 
hver ? 2 ort.

4. ? blev af Almuen svaret at her i tingstædet findis iche nogen Sauver eller Qværner, som Efter 
forordningen bør skattis af.

5. ? blev og svaret at her i tingstædet haver ingen brugt nogen Kongens Alminding til gresleie, og 



derfor iche heller svaret til fogden Noget. saavelsom og ingen at have betalt til fogden i dette Aar 
nogen Arbeiz penger.

6. ? giorde fogden tilspørsel til samtlige Almuen om her i tingstædet i dette Aar er forrefaldet noget 
vrag, Eller drivqval. til det første svarede de Nei og til det andet blev svaret, at udi fasten imellom 
Reisen og Oxfiorden meedt paa fiorden, Er af Reier Anders: find sielv anden paa sin baad, og Peer 
Joens: find sielf 3de paa sin baad, fundet En driv hval, og Efter de fandt dend kom dem 5 baader til 
hielp, saasom finnerne uden disse baaders hielp, iche kunde opere dend til landet for veiers 
strenghed skyld, hvor de da operde dend paa kluppenes ved Strømfiorden En fierding vei fra der de 
fandt dend, og befestet de hannem med en Rem de af hvalen Rispede.

558.

sende saa bud til lensmanden, mens som veieret forhindrede ham derhen at komme Indtil 8te dager 
der Efter, da hand fich veir at Reise derhen. imedens hafte finnerne, som de fornam lensmanden ei 
for moedvind kunde komme derhen, taget 2de laudrettis mend Hr: torben hans: taskebye, og tygge 
anders: ibid for at bisicte hvalen, hvilche molte hvalen, og beretter dend at verre 12 Allen lang med 
hovedet og til sporen. Mens da lensmanden kom da derhen fandt hand hvalen af finnerne 
opschaaren, og hafte spechet i deris baader.

Hvilchet de hafte byttet sig sielv imellom, uden at først at aftage finnings spechet og var de = 20 
lotter udi byttet, og Efter at de hafte hochet og opbrændt det, beretter de at de af samme spech haver
faaet paa hver mand 1/2 Ancher lyse. Dernest blev dem tilspurdt hvor mange dager de paa hvalen 
haver arbeidet, med skæring, haching, og breding, dertil de svarede ? 6 dager, og var paastaaende 
hver 1 mk: for dagen for deris arbeide og tids spilde fra deris anden Næring. Mens fogden 
understoed sig iche at tilstaae dem meere End hver 12 sk: for dagen af de 5 persoener der fandt 
hvalen, saasom de hafte ingen finniens spech faaet, og de andre 5 persoener hver 6 sk: for dagen 
saasom siuntis de hafte tagen for mange med sig til det arbeide. Hvorpaa fogden befalede dem 
Enhver at levere deris lyse til bondelensmanden, og lensmanden derimod blev anbefalet, at forsiune 
det paa Jegten til Bergen imod dend ordinaire fract og førings erleggelse, da det der kand blive solt; 
og betalte fogden bemelte finnere og arbeidere her inden Retten strax Enhver deris penger, som 
beløb sig udi incettes tilsammen = 9 rd: 2 ort: 4 sk:

7. ? blev fogden Efter tilspørsel svaret, at i dette aar er ingen forandring med bøxseler faldet paa 
kongens Jorder her i tingstedet.

Efter at fogden hafte ladet oplæse for meeninge almue dend memorial som En persoen ved Nafn 
Jørgen Berrig til høyEdle og velbaarne hr. Stiftsbefalings mand Jachob Bendtzen saa velsom Hr. 
Justisraad og Amtmand Schelderup har indleverit. datterit Røchenes d. = 23 Fbr. 1727; angaaende 
dend stoere u=skich med dend forbudne trecvegt som hans memorial vidre

559.

har udvist som almuen er bleven forrestilt. Da haver fogden inden Retten, først tilspurdt de Borgere,
som her udi tingstædet haver deris handel, saavel fra thrundhiem som fra Bergen, om de haver førdt
med sig fra de stæder Nogen træ Bismere, som de til almuen haver udbøedt til at selge. Hvortil de 
har svaret aldelis Nei. og End ydermeere forklarer at de iche kunde troe, at nogen af Almuen kunde 
Beskylde dennem eller klage over dend vegt som de Bruger i deris handling, Endmindre sige at de 
have brugt meere End En Bismer, hvormed de haver udveiet de varer som Almuen haver faaet hos 
dennem, hvilchen og de haver imodtaget hvis fiskevarer, som de igien hos dennem haver 
bekommet. Alne og kande=maal angaaende, da tilstaaende ogsaa, at de intet andet Maal bruger end 
Efter deris Kongl: May'ts lov og forordning dennem tillader.

Dernest tilspurde fogden meeninge Almue, om dem var vitterligt at nogen her i tingstædet som 
kunde have noget at hielpe dend ??? med, Bruger merre End En Bismer baade til ind og udvægt, at 
de kunde have aarsag derover at klage, eller og om de saadan u=lovlig vegt kunde have fornummet 
at vere skeedt, hafde det angivet for Øfrigheden enten uden eller inden Retten. Hvor til da En hver 



med enstemmende mund svarede at de aldelis intet her om kunde sige, saa som dem iche nogen 
u=ret herudi viste at vere skeedt, thi Naar de med deris Bismere hafte u=veiet til dem som de var 
skyldig og skulle betalle noget Enten det bestoed i voger, pund, eller mark, hafte samme vegt og 
holdet sig hos dem som fisken haver annamet paa deris Bismere. fogden der Efter tilspurde 
Bondelensmanden Rasmus Clemmes: om her iche var hos hannem hengende en Jern Bismer som 
om forud den giordis, at der imod forhaabning iblandt Almuen kunde føris klagemaal, Enten paa 
Maal eller vegt af de da der hos hannem kunde Rette sig hvor til hand svarrede Ja, og fremlagde 
derhos i Retten saa vel en Conditionerit Jern Bismer, som Alnemaal. Efter dend

600.

stilling som af Amtmanden haver verret giordt. Vad sig driche maal er Angaaende da har udi Sal: 
Amtmand ??? tid og verret anordnet hos Enhver lensmand bekostet mens som samme haver verret 
af Blech indettet er det af rust bleven fortæret, saa det her udi tingstædet manqverer om nogen 
derpaa skulle have at anche dette forhør begierede fogden at hannem af Producollen et udtag motte 
meddelis.

Petter hansen find en ung Persoen og Nu thiennende hos Rasmus Clemmes:, var til dette ting 
Indstefnet for begaaet leiermaal med en Enche af Nafn Birte Andersdatter tilholdende udi Reisen. 
som og iligemaade var her til tinget indstefnet.

bemelte Petter hansen møtte sielv, og tilstoed gierningen. Mens qvindfolchet iche, hvorom Reier 
Anders: find beretter at som hun var i de dager med hendis barnefødsel, kunde hun derfor iche 
komme til tinget.

forvalteren Hr. Michel Hvid protesterede, at de for deris løsagtigheds begaaelse, motte tildømmis at 
betale Efter loven deris bøder eller at lide straf paa kroppen, herom afsagt.

Som det befindis Efter Petter hansens Egen tilstaaelse, hand at have udi løsagtighedtzbedrivelse 
aulet barn med Enchen Birte Andersdatter, og de iche Ecter hver andre. saa tilfindis da bemelte 
Petter hans: derfor at bøede Efter loven med 12 rd. og ifald hand ei samme bøder kand tilveiebringe 
eller vedkommende derfor fornøier da at udstaa straf paa kropen; at stande udi gabestochen ved 
Scherføe kirche 3de Søndager betreffende Birte Andersdatter, som intet Er Eiende til bødernis 
betalning. saa tilfindis hun at stande = 2de Søndager udi halsjernet ved Scherføe kirche.

601.

Jørgen Sørens: gamst hafte til dette ting ladet indstefne, gierdru Rasmusdatter Nu thiennende hos 
Søren Jørgens: paa kløvenes, og det fordi hun skal have tilsagt ham sin thienniste.

Dend Indstefnte møtte iche, og hendis hosbond sagde sig derom intet at kunde svare.

Derpaa Citanten sagde at i paaskedager 1727 haver hun paa Skierføen tilsagt hans kone at komme 
til dem udi thieniste, om Sante olai tid der Efter, hvilchet sandt at verre, bevidnet torben gamst her 
ved Retten at have verret der tilstæde og paahørde at hun lofte sin thienniste til Citanten, det same 
bereter og tøsens Egen moder. hvornest Citanten protesterit at som hun iche har indfundet sig til 
thienniste Efter løfte, formener hand at Nyde dom over hende Efter loven, med proceshens 
betalning. herom afsagt.

Som Citanten her inden Retten har giordt bevisligt, at gierdru Rasmusdatter skal have tilsagt sig at 
komme udi thienniste til ham og hun det iche har villet Efterkommet. saa tilfindis da bemelte 
gierdru Rasmusdatter Efter loven Pag: 592 ? 14: art: at betale til Jørgen gamst 1/4de part af et 
aarsløn, som Er 4 ort: 8 sk: tilligemed festepengerne at fra sig levere. saa og udi proceshens 
omkostning betaler hun 4 ort: dansker.

Efter forregaaende forleg paa afvicte aars Somerting udi dend sag Sal: Jens Nielsens dødelig 
bortkom er angaaende. fremlagde fogden Nu her i Retten En attest fra Sorenskriveren Hr. Petter 
And af findmarken af datto Talvig d. = 9 Marti 1728.

som her Efter ordlydende skal vorde indførdt.



Iligemaade fremlagdis attest fra velærværdige Hr. Morten Lund Pastor til Altens gield i finmarken 
datterit Talvigen i alten d. 21 Jan. 1728.

fogden tilspurde Almuen dernest om dem iche var vitterligt Sal: Jens Niels: svaghed dertil Almuen 
svarede at det Er deres vel vitterligt at denne

602.

mand var med u=rolige tancher begreben i Nogle Aar der hand bortkom i findmarken saa hand iche 
var ved sin fulde fornuft. alt siden hand for nogle aar tilkom udi Bergen, var begreben med sygdom 
af rasseri.

Endelige og blev i Retten læst Placat under velbyr: Hr Amtm: Shelderups haand af datto Trundhiem
d. = 26 April: 1728, angaaende Kongens Jordegoeds, tilligemed proprietairens Jordegoedtz, skal til 
offenlig auction bortselges.
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