
Justisprotokoll Skjervøy 1729
17 Anno=1729 d=13 Juny holdis paa Noer Rotsund et Sædvanligt Sommerting Med samtlige 
Scherføe tingsteds Almue, Retten præsiderede kongl: foget Sr: Andreas Tønder, Sorenskrifveren 
Asmus Rosenfeldt, saa og til Rettens bethienning Eftterschrefne lovret! S: hendrich Jens: Eide, 
Christen Anders: vorterøen, sad for Ifver Joseps: Grundfiord, Niels tyges:, siaavigen, Jens 
Hendrichs: Jopangsvigen, Rasmus Reinholds: vorterøen, Anders Baars: find Strømmen, Niels 
Jachobs: underEjde, og hans Niels: find qvænnes. 

dernest blev for meenige almue og finnerne her i tingstædet lydeligen oplæst, dend kongl: Befalning
finnerne angaaende, af datto Fredensborg d= 13 Sept: 1728/:

dernest blev en obligation forkyndt, som af Holger Dannefær boende paa Hamnes, var udstædt, 
hvor udj hand tilstaar at verre schyldig til Sr: Friderich Ehles af Bergen, dend Summa=665 rdr: og 
derfor pantsetter ham 1/4 udj Rotsunds Jegt, saa og hamnes gaar og grund, samt alle hans Ejendeler;
pantebrevet var datterit Bergen d=10 Aug: 1728. Hvilchen her Eftter med sin paaskrift verbaliter 
paa folio 47 schal findes indførdt. Dernest blev Eftterfølgende tingsvidner tagne.

1 ? Blev Eftterspurdt om Vrag og drifval, til det første blev svaret Nej at intet var faldet, og hvad 
hval er Angaaende, da fremkom Niels Aamunds: find af Acherfiord og beretter at Nest afvicte 
hellemiis tid haver hand fundet en hval, som var oprent udj En Elf paa landet der hand boede, hvor 
Eftter hand Reiste til Bondelensmanden Rasmus Clemmes: som da var ved Scherføe kirche, og gav 
ham det tilkiende, hvor Eftter da lansmanden Eftter hand kom hiem fra kirchen, forschaffede sig 
folch og Reiste saa til acherfiorden for at maale hvalens lengde, og Eftter sædvane at lade dend 
opschiærre til de berettigste bæste, mens da hand der fremkom hvor hvalen var som var 2 miile fra 
hans hiem, kom bemelte finnere imod ham og berettiget at Jeremias Eliasen paa Qvitnes sine 
folch ?? haftte været der, saa tillige med finneren og hans 4re Sønner, saa og Niels Ifvers: og Olle 
lars: ibid: haftte alt opschaaret hvis der vare som de sielv indbyrdis haftte byttet sig udj mellem, og 
kom paa enhvers laadt 3 støcher spech hvor af Jeremias sinne folch for deris 5 lotter kom 15 stycher
som de med sig tog.

18 2 ? Postbønderne udj dette tingsted tilstoed alle at de var betalt deris postpenger for postens 
føring for dette aar, saa blev og iligemaade de for dette aar tilkomne tingsvidner som paa Neste 
forregaaende ting blevne tagne og findis der Specificerit, som alle saavidt dette tingstæd angaar, 
blev besvaret af samme indhold som før er melt.

3 ? blev svaret at Hr: Rasmus skelderup bruger ej haver nogen hæst; mens lader føre sin brændeved 
og høe paa baader og saa med folchehielp udj sine huser lader opbærre

4 ? Angaaende Sal: Hr: Jørgen grises Enche, da er hun En heel gl: qvinde som intet Nu kand 
formaa, og formedelst hendis meget slette tilstand, haver Hr: Rasmus Schelderup forbarmet sig over
hende og taget hende til sig i sit huus for at lade see hende tilgoede udj hendis høye alderdoms 
svaghed.

5 ? Eftter de til fogden tilsende mangeler overfor allerunderd: aflagde Regnschaber for aar 1726, 
hvor der udj dend 6te: post forlanges tingsvidner om nogen forandringer med bøxseler paa deris 
kongl: May'ts: Jorder i ditto aar er holdne, hvortil blef svaret Nej, at iche her udj tingstædet dermed 
nogen forandring scheedt Er.

6 ? af de tilsente Mangeler over fogdens Regnschaber for aar 1727 udj deds 4de: post, da blev dertil 
svaret at Johan Brochs det aar 1727 haftte ingen hæst af aarsag dend 1726 om høsten bortdøde, og 
hand ingen igien kunde bekomme.

7 ? Iligemaade Eftter dend 2den art: svardis at Hr: Rasmus Schelderup aar 1727 haftte ingen hæst 
saavelsom forrige aaringer.

8 ? Eftter 3de: post 5te: art: blev svaret at aar 1727 opholdt sig Sal: Jørgen griieses Enche sig hos 



Hr: Rasmus Schelderup, og det for hendis meget slette tilstand.

9 ? Eftter dend 7de: art: besvares at aar 1727: var her udj dette tingsted fra trundhiem hid seilet 
Anders Anders: Rist og hans Broder Niels Anders: begge borgere til trundhiem, paa deris fellis leje 
kaldet Moursund og hidkom ved Pintzetiid og Egidis tiid Reiste herfra igien, med deris Jegt. 
Strandsidere eller andre som
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bruger borgelig Nerring, var iche her om sommeren. hvor bøgdefar ere angaaende, da holdt det aar 
Rasmus Clemesen udj Rotsund, og Søren Jørgens: paa lille follisøen, som hver holdt En Jegt det aar
1727 for bøgdefars Jegt, for dette tingsteds Almue. Iligemaade Johan Brochs Borger til Bergen og 
boer her i tingstædet, holder og en Jegt til bøgdefar.

10 ? Eftter dend 7de post blev svaret at ingen forandring med bøxseler paa deris kongl: may'ts: 
Jorder forrefaldet her udj tingstædet for aar 1727:/: Dernest blev Eftterschrefne Sager forretaget.

Tiærral Arnesen var til dette ting indstefnet for læiermaal med Inger Joensdatter, bemelte tiæral 
møtte og tilstoed at de haver Ectet hver andre, som og lavrettet kunde Testere. thj bliver hans bøder 
eftter loven at derfor at svare til de berettiget med 3 dr: 2 mk: og 4 sk:,

Anders Boras qven thiennende hos lasse Erichs: udj Schaarpen, haftte til dette ting ladet Indstefne 
hendrich Jensen Nu boende paa Eidet, og det for hand haver slaget ham Eftter deris hiemkomst fra 
Bergen aar 1727; dend Indstefnte møtte og fremstoed at svare til sagen.

Citanten begierede hans prov som er Matias qvæn, boende paa follisen, og Peer Anders: olderfiord:,
hvilche begge fremstoed for Retten, og aflagde Eed: og dernest udsiger vidnet Matias Olsen qvæn, 
at 1727 da hendrich Jensen var hiemkommet med sin Jegt fra bergen, og da de haftte opsadt Jegten 
paa landet, og Redschabet var henlagt paa sit stæd. ville de alle Rejse derfra og hiem, tilligemed 
bemelte Anders Boras som var haasetter paa Jegten samme stefne, hvor da schipperen bemelte 
hendrich Jensen sagde til hannem at hand iche schulle hiemfare før Jegten var Reengiort: derpaa 
Anders svaredeat hand haftte Reengiordt til halfvedelen udj Jegten, hvor da schipperen som haftte 
et langschafttet schrabejern udj haanden slog til hannem, og som Anders udj slaget underbucte med 
sit hovet, Rogte hand hannem paa Axselet; og siger vidnet at det siuntis Eftter slaget, noget, men 
hand Rogde ham iche med Jernet men med schafttet. vidnet Peer Anders: fremstoed og Eftter hand 
haftte aflagt Ed, var hans ord herom det samme som forrige vidnet haver.
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hendrich Jens: hertil svarede at hand meente som en schipper at have befale over sin haasettere og 
om hand haftte slaget ham et slag meente hand iche at kunde komme ham til nogen last eller ansvar.

Sagefalds berettiget svarede her, at hand intet andet herom haftte at Indføre, End dommeren ville 
herom schiønne at dømme Eftter loven. herom dømt og afsagt.

Saasom vidnerne udj denne sag begge enstendeligt vunnet haver, at Eftter at Jegten var 
hiemkommet fra Bergen og var paa land opsadt. og haasetteren Anders Boras schal have Reengiordt
meere End paa hans andeel kunde komme. Saa kand derforre da iche eragtis Eftter schipperens 
formeening, En haasetter lengere at staa under schipperens myndighed, Mens hendrich Jens: for 
denne sin formastelse imod Anders Boras bør derfor Eftter lovens 6te: Bogs 7de: Cap: 8de: art: at 
bøede 3 dr. 6 lod sølf, som Er 9 rdr:

hendrich Jens: var begierende beschreven dommen og dertil leverede 2 mk: 8 sk: til papier og halve 
brevpenger.



Justisprotokoll Skjervøy 1730
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Anno=1730 d=9 Juny holdis paa Noer Rotsund et sædvanlig Sommerting med Scherføe tingsteds 
Almue, Retten præsiderede kongl: may'ts: foget Sr: Andreas Tønder Samt Sorenskrifveren Asmus 
Rosenfeldt, og til Rettens bethienning varre Hendrich Jens: Ejde, Rasmus Reinholds: vorterøen, 
Ifver Jespers: grundfiorden, Niels thyges: siaavigen, Jens hendrichs: valen, Hans Niels: luc? 
qvænnes, Niels Jachobs: underejde, og Anders baars: strømmen.

Dernest blef for meenige mand allerunderdaniste forkyndt Eftterfølgende kongl: forordninger, og 
andre høge øfrigheds befalninger, Nemlig,

1 ? forordning om skatternis paabud for aar 1730 af datto Kiøbenhafns Slot d=26 Octobr: 1729/:
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2 ? forordning om forhold med de assegnationer som paa de kongl: Casher udstædes, dateret 
Frederisborg Slot d= 20 July?1729/:

3 ? Placat under CammerCollegiet Segl, af 26 octobr: 1729 anlangende det Senedalsker? 
kaaberverch, som obbydis til offentlig aution til kiøbs, eller og paa forpactning udj ? 10 a: 12 aar.

4 ? Kongl: Patent af ? 21 octobr: 1729 angaaende forbud at udj danmark og Norge Ingenslags qvæg,
kiød, huder, Eller faar af Qvæg fra fremmede stæder maa indføris i henseende til dend grasherende 
qvæg siuge udj Polen.

5 ? Patent om dend kongl: høyeste Rettes holdelse, som skal begyndis d=2den Martj: Nest afvicte,

6 ? RenteCammer herrenis befalling til Hr: Justitzraad Schelderup: af 10 octobr: 1729: angaaende 
dend findmarcheskee handling for de trafiqverende af kiøbenhafn for 12 aar Nemlig fra 2den Martj 
1729 og til aarsdagen ?1741:/: samt de derhos føyede 2de poster, Nemlig d: 8de. og 22, af dend 
forhenudgifne og trøe, til de Bergenskee af aar?1702/:

7 ? blef læst og forkyndt Prousten Hr Henning Junghans hans udgifne Caution, for kongl: foget 
Jachob Rosenving at verre ansvarlig for 400 rdr: af vesteraalens fogderies intrader, datterit Tromsø 
Præstegaard d=22 Octobris Ao=1728/:

8 ? forkynt et skiøde udstædt Trundhiem d=10 Octobr: 1727: af fru Magrette Maria Wibe, afgagne 
Ifver von Ahners paa En deel af hendis tilhørende Jordegods her i fogderiet og Senniens fogderie 
beliggende som hun Nu haver skiødet og selget til kongl: may'ts: foget Andreas Tønder,

9 ? Capittels Taxsten for trundhiems stiftt for aar?1729 og lagt d=21 Novembr: ibid: aar.

10 ? forkyndt CancelieRaad og Laumand Bredals advarsel at ingen maa berøfve hans tilhørende 
Engelvær og valevær, samme datterit d=15 octobr: 1729/:

Dernest forkyndt en bøxselsædel af Sr: Hvid udsted Januarj=1725 til Ifver hendrichs: paa 1/2 punds 
leje udj skiaagvigen
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Jørgen gamst af Eide haftte til dette ting ladet Indstefne karen Eliasdatter Nu thiennende hos Erich 
Joseps: hammer, og det fordj hun skal have beloftt ham thienniste, og iche holdet det;

Bemelte qvindepersoen Møtte og tilstoe at hun haftte lovet ham thinniste mens at det er iche skeedt 
forregiver hun, at hun trøstret sig iche dertil for hans strenghed,

Citanten hertil svarede og formeenede at dette hendis forregivende iche bør ansees saasom hun iche 
har derom kundet erfare dedtz vished førend hun kom i hans thienniste, mens dernest paastaar, dom 
Eftter loven og tilstaar at have tilsagt hende i aarlig thienniste 4 rdr: og fæstepengerne 12 sk: med 
processens bekostninger. herom afsagt,



Saasom det befindis af Karen Eliasdatters Egen tilstaaelse her for retten, hun iche at kand Negte sig 
at have lovet sin thienniste til Jørgen gamst og det iche at have Eftterkommet; og hendis derom 
forrebringende forrevending iche kand ansees saa tilfindis hun da, at betale til Jørgen gamst 1/4 deel
af et aarsløn, som er ? 1 rdr: tilligemed fæstepengerne igien at fra sig levere, saa og udj processens 
omkostning betaler hun 3 ort.

Morten Hendrichs: haftte til dette indstefnet Olle Arents: Nu thiennende hos Sr: Johan Brogs som 
var her ved Retten tilstæde, og blef derom saaledis aftalt med Morten hendrichs: at Brogs betaler til 
hannem dend 1/4 deel af drengens tilsagde løn som Er ? 1 dr: 4 mk: 8 sk:, hvor Eftter da drengen 
forbliver i sin thienniste hos Sr: Brogs, saalenge hand til sin samme sin hosbond noget skyldig Er, 
og ingen desudinden sig med samme dreng ???med befatte til at fortinge til nogen thienniste 
Dernest blef Eftterfølgende tingsvidner tagne inden Retten,

1 ? tilspurde fogden inden Retten om her i tingstædet siden Nest holdende Sommerting er 
forrefaldet Noget vrag eller drifhvaler, til det første blef svaret Nej, og til det andet fremkom 
Bondelensmanden Rasmus Clemmes: tilstoed inden Retten at der udj Regvigen under dend Jord 
siaavigen som ligger ude ved hafsiden var fundet En drifhval derpaa landet liggendes som
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af opsidderne i siaavigen var fundet udj midfaste mens hvor lenge hun? haftte ligget der paa landet 
tilstoed de Nu her for Retten iche at verre vitterlige saasom det var paa et uberget stæd, hvor det 
vilde haf støtte ligg paa, og tilstoed bemelte finnere at de iche kunde komme til bondelensmanden at
give ham saadant tilkende førend d: almindelig bededag, da de var til kirchen, hvor Eftter 
lensmanden da Rejste strax ud til stædet der hvalen loed og med stoer besværlighed kom paa landet 
og molte dend udj finnernis Nerværelse, hvor da dend befandis at verre 11 3/4 Sellands Allen lang 
med hofvedet og sporen, og tilstoed Nu lensmanden saavelsom hans medhavende folch tillige med 
de 3de mend i siaavigen, som samme hval fundet haver, at bemelte fisk motte have ligget paa lande 
lenge, saasom dend underste deel som Nedvende til Jorden, var meest fortæret, og det som oven 
over laa, var deraf en stoer deel beskadiget af fuel. Fogden tilspurde lensmanden saavelsom de som 
fandt hvalen hvad de haftte faaet udj deris finningsløn, og hvorledis hvalen derEftter var opskaaren 
og deelt, hvorpaa de svarede: at de fich 1 faun spech udj finnerløn af det bæste som var paa fisken, 
dernest blef dend strax opskaaren og deelt udj 3de, lige deeler, hvoraf de som skar og arbejdede fich
den 3die part, kongen dend anden 3die og landdrotten hvis goeds dend var fundet paa 1/3die deel, 
der Eftter blef dennem tilspurdt hvor mange folch der var til at opskære samme fisk, og hvor lang 
tid de var der ude paa dette deris arbejde, Item hvor mange miil der var fra lensmanden og ud til 
bemelte stæd, hvor til blef svaret, at de vare 11de: mand som opskar fisken, og at de var udj 3 dager 
fra deris huus indtil de kom hiem igien som var 3 1/2 miil til stædet der hvalen laae, saa at dersom 
fisken skulle have verret deelt udj 2de: parter Eftter loven ville der muligens have opløbet meere 
bekosting til kostløn til dagløn for arbejderne, End som Nu da dend er bleven deelt som før er melt, 
fogden tilspurde endvidere lensmanden hvor megen spech der er falden paa kongens part, og om 
hand haftte opsmeltet samme spech, dertil hand svarede, at hand haftte førdt spechet hiem med sig 
som var udj tre tynder, hvilche hand her siden vel har ladet ophache men iche smeltet,
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og saa snart hand faar opsmeltet det, skal hand strax give fogden Eftterretning derom hvad der af 
udj tran kand udbringis og til dend Ende gav fogden ham ordre at kiøbe Egetønder til at fylde lyset 
paa, og der Eftter at lade føre det til Bergen imod fragt og førings erleggelse, saavelsom og at 
angive det paa Consiaaptions Contoret, og siden at meddele fogden derpaa en Rigtig Regning om 
dend bekostning som dermed er paaløbet med at hache spechet og opsmelte det til hans 
Regnskabers belegelse Eftter denne indførde forklaring begierende sagtingattest af protocollen.

2 ? blef Postbønderne i dette tingsted tilspurdt om dem var betalt deris postpenger for indeværende 
aar, hvortil de alle svarede at dennem var hver betalt af fogden 2 ort for postens førelse for dette aar.

3 ? blef svaret at Hr: Rasmus Schelderup bruger eller haver ingen hest, men lader sit høe og 



brendeved med baader føre og siden med folchehielp paa landet lade opbærre.

4 ? Om Sal: Hr: Jørgen grises Enche da blef derom svaret det samme som paa Neste forregaaende 
ting svaret Er.

5 ? at Ingen forandring paa kongens Jorder med Bøxsel dette aar falden Er,

6 ? at her i tingstædet er faldet nogen halfve eller heele Boeds laads forbrydelse, samt oddels 
goedses forbrydelse 6te: og 10de penger for uden riges midelers indførelse, førlaadspenger for arfs 
bortførelse, 60 lod Sølfsbøder, volsmulter, og andre dislige, Item arfveløs goeds.

7 ? at her paa tingstæden Er i dette aar hidkommet fra trundhiem Anders Anders: og hands Broder 
Niels Anders: begge borger til trundhiem, til deris herliggende fellis havende leje liggende paa 
Moursund, deris tilsammen havende Jegt, Bruger her Borgelig Næring, og Rejser herfra om Edismis
tid igien, Endog er Johan Brogs boende paa Strømsfiorden her i tingstet, Er borger til Bergen 
Bruger her Borgelig Næring vinter og sommer Ejer sielf Jegt til samme sit brug, som hand hver aar 
til siste stefne Segler til Bergen med. Mens ingen strandsiddere eller andre haver indfundet sig her i 
tingstedet denne Sommer for at handle noget, og hvad Bøgdefar angaar da ere her udi tingstædet 
Rasmus Clemmes:
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Rotsund, og Hendrich Jens: Ejde, som begge holder hver En Jegt til bøydefar for dette tingsteds 
almue, og skal Rejse dermed til Bergen denne siste Stefne.

8 ? at her i tingstædet findes ingen Saufver eller qværner, som deraf skattis bør,

9 ? blef svaret, at Ingen haver brugt noget af kongens Alminding, og derfor ej heller svaret noget til 
Nogen, saa og ej heller betalt til fogden nogen arbeispenger ej heller er brugt Ursfiords laxseElf, af 
nogen.

10 ? at ingen Nye Rydninger udj dette aar her i tingstedet er vorden lagt for landskyld,

Dernest loed fogden Sr: Andreas Tønder for Retten fremkalde, Holger Danefær; som dernest fogden
inden Retten fremlagde En Memorial udsendt fra bemte: Danefær til høyEdle og velbyrdige Hr: 
Justitzraad og Amtm: Schelderup, Under holgers Egen haand af datto Hamnes d=27 Augustj?1729, 
lydende paa 4re: Eftterfølgende Poster.

1, det Holger angifver at hannem forurettis paa hans Jord aareholmen kaldet, af de fremmede her 
Nedkomne qvæner og iche derom har kundet Nyde fogdens assitenze dem herfra sig at Endtholde.

2 ? for det andet forregiver holger, at En Svensk Borger af Nafn Anders Abrahams: der udj 2de: aar 
Ao: 1728 og 29, er her nedkommen, og bruger her handel hannem og indbygerne til præjudise, 
formeenende saadant u=frie handel motte afskaffis. til hvilchen 2de: poster fogden reserede sig til 
tingprotocollen hvis hand derom inden Retten forhen haver proponeret hvor da paa folio ? 203 Ao: 
1722 d: 11 Juny da Sommerting blef holdet her paa Rotsund med Scherføe tingsteds almue findes 
indførdt Eftter følgende, ærværdige Hr: Villas Bing da missionarius her i Sognet fremkom for 
Retten og forregaf, at dend store u=skich som her findis iblandt de her Nedkomne Qvænner i dette 
tingsted, som nedfører drichendis varer at selge hvorved der En stoer udskich skal begaaes med 
Synd og til Guds fortørnelse, var derforre forretten begierende, at saadant motte Raadis boed paa.
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Fogden derpaa loed indføre og svarede, at saasom hand for 2de: aar siden, ganskee paa 
Sommertinget da oplyste, at Ingen af saadanne qvænner som kunde her Nedkomme om foraaret, 
oprejser igien om høsten iche her i tingstedet eller fogderiet, motte sig erholde. Saa Endnu til 
ydermeere kraftt forbydis alle saadanne Svenskee qvenner, som iche virchelig haver sin bopel her, 
og skatter og skylder til deris Kongl: May'ts: maa sig her Eftter lade Indfinde, og til deds ydermeere
forsorg, anbefales Bondelensmanden; at tage fra saadanne som de sig her skulle indfinde hvis, de 
haver med at fare.



3 ? Er Holgers anklagende at hannem af fogden skal verre vorden Negtet at Nyde dend paastaaende 
1 Rixort om ugen udj kosthold for En hans datters Barn. Derom tilspurde fogden Nu inden retten 
lavrettet, om de iche hørde ved afvicte Sommerting, da om denne materie blef handlet, hvor da 
holgers Egen qvinde svarede sin mand, at de haftte antaget barnet paa dend maade derfor at Nyde 
for dedtz kosthold alleniste Renten af samme Barns Capital, mens ingenlunde at ville derfor 
viderebetalning have eller paastaa. Dertil samtlige lavrettet svarede det at verre saa aldelis i sandhed
som melt er om denne post: ?? at saaledis da er svaret af Holgers qvinde udj Holgers Egen 
Nerværelse.

4 ? og hvad denne post angaar, det at fogden skulle forbyde at Holger Eftter hans begier ingen 
Special Regning motte bekomme, om dend gield som hans Søn søgis for fra Sverrig, saasom holger 
siger sig derom ingen Rigtighed at skal have seet. Herpaa Eftter tilspørslet svarede lavrettet Nu, at 
de baade hørde og saae, at dend Svenskee Borgere ved nest forregaaende Sommerting, da derom for
Retten blef agerit og omtalt af Holger og dend Svenskee Borgere som haftte holger derfor da 
indsteft, hvor da Creditor fremviste for retten holgers Søns Egen udgifne og sluttede revers under 
Egen haand om dens vished og fuldkommenhed.

Hvad sig angaar Holgers andragende om Bondelensmanden Rasmus Clemmes: da tilspurdes Nu 
Holger her for Retten, om hand nogen sinde kunde sige, at hand haver begiert Bondelensmandes 
assistentz
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Til at verre sig behielpelig, at uddvise disse formeente qvænner fra sin brugende plads aarøiholmen,
dertil hand svarede, at hand iche haftte begieret det af hannem.

Sr Michel Hvid som bethienner embedet paa Baron de Pettersens goeds her paa stæden, fandt sig 
anlediget af Holger danefærs memorial til Hr: Justitzraad og Amtm: at tilspørge laugrettis menderne
og tilstædeværende Almue, om dennem iche er vitterligt at hand tilforne paa tingerne her paa 
stæden, haver paalyst; at ingen af lejlendingerne Noermend eller finner, motte huuse eller hæle de 
Nedkomne Svenskee qvænner, eller have nogen fellesskab med dem med fiskerie ?? eller deds lige 
hantering, under deris Jorders og fæsters forbrydelse. hvilchen paalysning hand Endnu 
Continuerede, hvortil Laugrettismenderne og Almuen svarede dennem denne paalysning vil at verre
vitterligt. fogden var her om udtag af protocollen under laugrettes Signeter begierende.

Anders Andersen som formynder for Myndlingen kirsten Nielsdatter var begierende for Retten, at 
hun Nu motte til sig komme udj hans huus, Efttersom hun forhen nogen tid haver verret hos sin 
morfader8 holger Danefær. hvor da fremstoed for retten Torben gamst, som Nu haver til Ecte 
samme Mynlings moster, og Erbøed at ville antage Mynlingen til sig, og forsyne hende med kost og
klæder, frj uden nogen betalning derfor at ville have. formeenende formynderen at verre pligtig det 
samme om hand Endelig er forlangende mynlingen til sig. og gaf da herom formynderen sin villige 
dertil at Torben paa bemelte maade motte antage sig barnet.

dernest fremviste formynderen her i Rette 57 rdr: 1 mk: 12 sk: udj Contant, af ovenmelte mynlings 
arfvepart med tilbud om nogen imod fornøjelig forsichring, ville antage dem og derfor at svare 
Renten, mens som Ingen befandis dem at ville antage, saa leveris de formynderen tilbage igien og 
derhos vorder forreholdt at giøre sin flid at faa dem udsadt paa Renter.

Justisprotokoll Skjervøy 1731
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Anno=1731 d=4 Juny holdis paa Noer Rotsund et sædvanligt Sommerting med ganskee Scherføe 
tingsteds Almue, Retten præsiderede Kongl: foget Sr: Andreas Tønder, samt Sorenskrifveren Asmus
Rosenfeldt, saa og til videre Rettens bethienning vare, Hendrich Jensen Eide, Rasmus Reinholds: 



vaarterøen, Ifver Jespers: grundfiord, Niels thyges: siaavigen, Jens hendrichs: Valen, Hans Niels: 
bul qvænanger, Niels Jachobs: Underejde, og Anders baars: Strømmen, Edsvorne lovrettismend udj 
bemelte tingsted.

Eftter at deris Kongl: maystedtz Ret var af fogden sadt, blef dernest inden Retten for meeninge 
Almue lydeligen oplæst, Eftterfølgende Kongl: forordninger, og andre høge Øfrigheds befalninger 
og anordninger.
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1: forordning, at Ingen Els=dyr, Rensdyr, Hiorte og andet vildt af fugle maa skydis og dræbes i 
Norge udj de forbudne maaneder, samt angaaende Ulvers og Biørnes ødeleggelse. datterit 
Kiøbenhafns Slot d=2 Marty?1730.

2 ? Placat at Eftterdags ingen Elsdyrs huuder udj Norge til fremmede maa selges, Eller deraf Riget 
udføres, datteret d=2: Martj?1730.

3 ? forordning Anlangende hvor de Sager og Processer som af Consumptions Indkomsterne i Norge 
dependerer og imellem forpagterne og Undersaatterne forrefalder, til videre paakiendelse skal 
Indstefnis, datterit Kiøbenhafn d=30 Decembr: Ao: 1729.

4 ? Placat angaaende Straf for dem i Norge, som masqvere sig og derunder søge at tilføje 
told=bethienterne og andre udsente overlast. Datterit fredensborg d=17 May 1730/:

5 ? forordning at Rettens Bethiente udj Norge maa forud af Citanten deris fulde forseiglings og 
Skriverpenge annamme og oppeberge. Kiøbenhafns Slot d=3 Marty?1730:/:

6 ? Forordning angaaende Forbud paa fremmet J??? Indførsel udj danmark og Norge. datteret 
Odensee Slot d=8 Septembr: Ao: 1730/:

7 ? Her Justitzraad og Amtmand Schelderups anordning og NatteRoer, Linefiskerie og Haakærrings 
fiskerie, datteret Storfosengaard d=15 Sept: 1730/:

8 ? Hr Amtmands errindring Eftter Kongl: befalning at Efttersøge de delinqventer der ere dømte fra 
livet, og af deris May'ts allernaadigste ere blefne benaaede for lifstraf og derimod at henvises til 
fiskebæerne sin lifs tiid til arbejde; og derover Præsterne og Øfrigheden skal have indseende med at 
dertil de henviste stæder vorder forsendt. datteret forsnesgaard d=8 Sept: 1730/:

9 ? Kong Christian d=6tes allernaadigste befalning til alle og Enhver geislig Civil, og verslige 
bethienter at de Allerunderdaniste inden d=10 May?1731: giør sin Allerunderdaniste ansøgning om 
Confirmation paa deris allernaadigste anbetrede bestilling. var datteret d=3 Novembr:=1730/:

10 ? Kongl: forordning om skatternes paabud i Norge for aar?1731, datterit friderichsborg d=6 
octobris?1730/:
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11 ? Concession hvorved hendis Maystet Dronningen er overdragen frie Disposition over 
Pærlefangsten i Norge. datteret Kiøbenhafn d=5 January?1731/:

12 ? forkynt Kongl: allernaadigste befalning at Enhver Jordsidende Boende udj Norlands Ampt skal
betale 2 sk: til en laugtingstues opbychelse paa Stegen, var datteret Kiøbenhafn d=1 octobris?1730/:

13 ? forkyndt Capitels Taxten udj Trundhiems Stift for aar?1730/: Dernest blef Eftterskrefne 
tingsvidner Inden Retten tagen, Nemlig:

1 ? blef Eftterspurdt om her i tingstedet siden Nestholdende sommerting, er forrefaldet Noget vrag 
eller drifhval, hvor til blef svaret af Almuen Nej at Intet deraf dette aar er faldet.

2 ? blef postbønderne i dette tingsted tilspurdt om deris postpenger, dertil de alle svarede at dennem 
var af fogden her betalt 2 ort for postens førelse dette aar.

3 ? Eftter tilspørsel blef svaret at Hr Rasmus Schelderup haver eller bruger ingen hest, Mens lader 



sit for og veed føre paa baader og siden med folchehielp opbære,

4 ? Angaaende Sal: Hr Jørgen grises Enche, da Er derom Enda som for hen paa de forrige aarringer 
melt Er.

5 ? Benegtes at ingen forandring paa Kongens Jorder her i tingstedet dette aar skeedt Er.

6 ? Befindes iche her i tingstedet dette Aar at verre faldet Nogen halfve Eller heele Boeds laads 
forbrydelse samt oddels goeds forbrydelse 6te og 10de penger for udenriges Meedelst udførelse, 
førlaads penger for arfs bortførelse, 60 lod sølfsbøder volsmulter, og andre dislige, Item arfveløs 
goeds.

7 ? belangende Sauver eller qverner, da Er her i tingstedet ingen af deelene.

8 ? Er her i tingstædet intet af kongens Almending vordet brugt og derfor ej heller svaret noget til 
nogen. sammeledis haver ingen betalt nogen arbeidspenger til fogden.

9 ? at udj dette tingsted Er ingen nye Rødninger vorden lagt for landskyld.
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10 ? Blef Eftter tilspørsel svaret at i dette Aar er her til tingstedet ankommet Anders Andersen Riist, 
og hans Broder Niels Anders: Begge Borgere til trundhiem, og haver deris felles leje her i 
tingstædet paa Moursund, førende tilsammen En Jegt, Bruger her Borgerlig Næring om sommeren, 
Rejser herfra igien ved Edismis tider. Derforuden Er og Johan Brochs er borger til Bergen, og boer 
her paa Strømsfiorden baade vinter og Sommer, Bruger her borgerlig Næring, haver En Jegt til sit 
brugs førender ?? hvormed hand seiler til Bergen hver siste stefne.

Strandsiddere Eller Andre med nogen brug haver her iche i tingstædet denne sommer været. Och 
hvad Bøydefar angaar, da findes her i tingstædet, Rasmus Clemmes: Rotsund, og Hendrich Jens: 
Eide, som begge holder hver en Jegt til Bøydefar for dette tingsteds Almue, Hvormed de og skal 
fare til Bergen denne siste stefne. Dernest blef sagerne forretaget,

Anders Axselsen af Moursund haftte til dette ting ved Bondelensmanden ladet Indstefne Holger 
Danefær boende paa Hamnes for de resterende af Hans Mynling arfvepenger, som holger hos 
bemelte formynder Eftter udgifne revers haver annammet.

Dend Indsteftte holger møtte iche, Ellers var hans Hustrue her ved tinget tilstæde, Men sagde sig 
iche at kunde svare til sagen. Hvor over Citanten var paastaaende at Holger motte forreleggis laudag
til Næste ting at Møde, saa og at da have her til tinget tilstæde, hvis hand med rette resterer til dend 
omtvistede Mynlings aarfvepart. Herom denne gang afsagt.

Efttersom Holger Danefær Eftter loulig Stefnemaal iche til dette ting har villet indfinde sig, denne 
sag at tilsvare, Saa forrelegges hannem da til Næste ting Eftter loulig Stefnemaal ??at møde, sagen 
at tilsvare, saavelsom og da at have tilstæde Mynlingens tilkommende, saa meget hand deraf til 
hende med Rette Enda monne restere.
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Formynderen Anders Axselsen for Mynlingen Kirsten Nielsdatter, fremviiste her i Retten ? 57 rdr: 1
mk: 12 sk: af samme sin Mynlings arfvepart, med tilbud om nogen imod fornøjelig Caution og 
forsichring ville dem antage, og deraf svare Rente Eftter loven. Mens som ingen Erbøed sig dem at 
imodtage, forblif de hos formynderen bestaaende.

Anders larsen tysk, og Bertel hansen udj Kogfiorden var til dette ting Indstefnet for de imod forbud 
haver paa de forbudne tider sidet Eftter haakærring. Bemelte tvende Personer møtte iche ej heller 
nogen paa deris vejne.

Dernest blef Eftterspurdt, om Nogen herom dette var vidende, hvor da Peer Hendrichs: opholdende 
sig hos sin Moder Hendrich Johansens Enche, fremkom og sagde sig at udj Midfaste saae hand at 
Anders tysk og Bertel hansen begge sad paa dend ordinarie gotstæd klach udj Kaafiorden for der at 



fiskee haakærring. Mens hvad de haver deraf fisket viste hand iche. Herom saavidt afsagt.

Som disse tvende Personer Nemlig Anders tysk, og Bertel hansen, iche til dette ting har indfundet 
sig at tilsvare sagen, saa forrelegges dennem laugdag til Næste ting at Møde. sagen at tilsvare til 
hvilchen tiid Bondelensmanden som denne sag har opdaget, hermed forreleggis at forskaffe til 
Næste ting hvis beviis som i sagen kand haves; alt for at faa sagen til Endelig udførsel.

Daniels Olsen boende paa Holm udj Senniens fogderie, haftte Eftter sin skrifvelse til 
Bondelensmanden Rasmus Clemmes: ladet indstefne Monsr: Johan Brochs boende her i tingstædet 
paa strømfiorden, og det for nogen mellem havende regninger, hans kone Catrine Maria Hind og 
bemelte Brogs verrende udj mellem.
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Dernest blef fremkaldet stefningsmendene for at forklare om Stefnemaalet hvorda fremstoed Josep 
Jachobs: og Erich Erichs: af Hammervigen, hvilche begge Eftter loven afhemlede Stefnemaalet udj 
denne sag det at verre Sr: Brochs forkyndt udj Egen Persoen.

Paa Sr Brogses vejne indfandt sig Monsr: Torben gamst, og fremførde protestantens svar, Nemlig at
som hand var ocusperit formedelst hans Rejse til Bergen, saa hand denne sinde iche kunde Indfinde 
sig begierer derforre sagen Motte opsettis til Næste ting; da hand Personligen agter at Møde.

Mad: Catrina Maria Hind fremviste adskilligee Regninger for Retten under Brogses haand hende 
tilstilet, mens som mand iche kand finde sig der udj mindre kand opholde Retten med at examinere 
hver post, saa er hendis forlangende, at Brogs maa forreleggis af Retten inden En hvis tid at 
meddele hende en general Regning, Paa alt hvis dennem imellen haver verret siden hendis forrige 
Sal: mand Hr Jens Eggedes døed; thj hvad hand før dend tid anfører kiendes hun sig 
uvedkommende. saasom om hand noget Eftter dend Sal: mand haver haftt at fordre, det da paa 
Skifttet motte have verret indgivet. Eller og Nu af ingen verdj, ligesaa dend fordring som skal Rejse
sig af Sal: Hr Christen Krog, som hun kender sig udvedkommende, at udelade af Regningen, Saa 
holder hun sig og tilgoede ? 50 voger fisk i det aar 1724 sendt med Brogs til Bergen at forhandle, 
hvilchet hand haver disponeret paa anden maade End hun haver givet ham ordre til, Naar alt dette 
hendis billige paastand tillige med videre som hun udj en Contra Regning har insinuerit Brogs 
bliver Rettelig observeret formoder hun at faa tilgode hos Brogs. som Regningens udfald skal 
udvise. Herom dennegang afskeediget
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Denne sag opsettis til Næste ting her i tingstædet holdende Eftter Sr: Brogses Egen begier. Mens 
dernest forrelegges ham, at hand indretter En general Regning, udj saadan form, som Madamme 
Hinds udj sin propocition her i sagen, omformelder, hvilche samme Regning hende til 
førstkommende = 24: Augustj han uopholdende haver at Indlevere hende, til En fuldkommen 
Eftterretning til Nermere sin sags Endelig udførelse. Imidlertiid da samme hans Regning iche skulle
verre hende Eftter fornøjelse, saa haver da parterne samme deris mellem havende Regninger ved 
2de forstandige Mend at lade revidere og til Rigtighed udføres saasom Retten dermed ingen ophold 
kand tilføjes.

Dernest haftte Daniel Olsen ladet Indstefne Monsr: Brogs for hvis hans kieriste hos hannem haver 
at prætendere for aabod paa hans forrige paaboende gaar i Sennien, Møchelbostad, som hendis Sal: 
Mand Hr Jens Egede, Eftter Brogs antog. Stefnemaalet blef dernest herom Eftter loven afhemlet, 
det at verre lovligen forkyndt.

Madame Catrina Maria Hind fremlagde derEftter i Retten en aaboedsforretning paa gaarden 
Møchelbostad, som hende af Hr fogden Sr: Tønder er laandt under bondelensmanden og 2de. mens 
hender af datto?1721 d=12 July, begieris forretten læst og paaskriftt.

hvor Eftter hun føyede sin saggivelse og paastand, at Eftter som hendis Sal: mand og hun haver 
mottet reparere huuserne paa Møchelbostad, og bekostet der foruden Nye huuser, saa at ved hendis 
fratrædelse fra gaarden dend kunde passere i tilbørlig stand, Monsr: Brogs da bliver tilfundet af 



Retten at betale hende Eftter denne aaboeds forretning dend Summa 19?rd: med denne ibragte 
processes bekostning. Hvorpaa Er dom forventende.
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Torben gamst som paa Sr Brogses vejne svarede til sagen at saavidt dette aaboed er angaaende; 
holder Brogs sig det som udvidende, saasom hand til besigtelsens forretning siger sig ej at have 
verret varslet.

Hvorpaa Citanten svarede at hverchen hendis Sal: mand Eller hun haver ladet aaboeden forrette, 
men fogden paa sit Embedeis vejne haver givet ordre dersom docomentet sielf forklarer, saa at hun 
iche finder sig forbunden, og iche heller kunde foerdris af hende og hendis Sal: mand at lade Monsr:
Brogs dertil varsle mens bliver ved sin forrige paastand og foedrer dom.

Dennegang afsagt,

I hvor vel Citanten her er paastaaende En Endelig dom Nu at motte afsiges, saa eragter dommeren 
dog det fornøden, at Contraparten ?? sielf indfinder sig og til dend Ende forreleggis da Sr: Brogs 
laudag til Næste ting at møde, og da at fremføre hvis hand eragter sig til befrielse udj denne sag, 
saasom der da u=opholdelig skal vorde dømt udj Sagen.

Dernest blef tilnest Eftterfølgende dannemend Nemlig Joen Olsen Segelvigen, Peer Anders: 
olderfiord, Ifver hendrichs: Jopangvigen, Clemmet Rasmusen Spaachenes, matias qvæn follisøen, 
Niels Joens: find Juchelfiord, Claus Rejers: Oxfiord, og morten hendrichsen Strømmen. Hvilche 
alle blef forrelagt, at Indfinde sig for velbaarne Hr Laugmand Bredal at aflegge Eed, saa de til 
Nestholdende ting kand bethienne Retten, hvor udj Ingen forsømmelse maa verre uden brøde Eftter 
loven.

Bemelte laugrettis mend deris giendsvar er denne, at de i følge Eftter loven gierne vil udvise sin 
allerunderdaniste skyldighed til Retten at bethienne men beklager sig over dend lange og besværlige
Rejse, som Er En 20 mile at Rejse saa lang En vej til Stegen og derover forsømme deris fiskerie, 
som de maa
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underholde sig af til dem og deris hustrues og Børns liv og ophold saa at deris tarf og trang Er saa 
stoer at de Neppe kunde føre med sig dend føde de imidlertiid til saadan en lang Rejse over store 
fiorder kunde behøve, ? Hvilchet Hr Cancelie Raad og Laugmand Bredal ville Considere og 
Considere at de, som i forrige Sal: Laugmendenis tiid motte her i tingstædet Eftter hans 
formodentlig ordre blive antaget, til Eeds afleggelse.

Justisprotokoll Skjervøy 1732
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Anno=1732 d=9 Juny Blef holdet paa Noer Rotsund Sædvanlig Sommerting, med samtlige 
Scherføe tingstedtz Almue, Retten preciderede Kongl: May'st foget Sr: Andreas Tønder tilligemed 
Sorenskrifveren Asmus Rosenfeldt, samt til Rettens bethiennning varre Eftterfølgende laugret. 
Nemlig: Niels tyges: Siaavigen, Ifver Jespers: grundfiord, lasse Erichsen Schaarpen, torben hansen 
taschebye, Hendrich Jens: Eide, Rasmus Reinholds: vaarterøen, Christen Anders: ibid:, og Ifver 
Baars: Ravelsnes.

Eftter at Retten af Kongl: foget udj Allerdybeste Underdanighed var sadt, blef Eftterfølgende 
Kongl: forordninger og høge øfrigheds befalninger læste og forkyndte
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1 ? forordning Angaaende Sabatens og andre hellige Fest og Bededagers helligholdelse, datteret 



Kiøbenhafn d=19 January?1731/:

2 ? forordning om det forbuds ophævelse om Koppers udførsel, datteret Kiøbenhafn d=16 
February?1731/:

3 ? Placat under Cammer Collegie Segl de datto RenteCammeret d=7 April?1731, angaaende hvo 
der haver tol paa Tolboden at betale, de da istæden for Cron myndt maa erlegge Courant mynt med 
5 proCento, i stæden for tilforn har verret give 12 proCento.

4 ? at Sorenskriverne og Skiftte forvalterne i Norge skulle holde Rigtig igiennemdragne og 
forseiglede Protocoller med videre. Kiøbenhafn d=21 April=1731/:

5 ? Hr Etatzraad Schelderups giorde anordning tilligemed dend derpaa grundede Kongl: forrige 
forordning af 25 Octobr: 1653, at Ingen Svenskee lapper maa her paa grenserne Nedkomme men vil
tilstædis at søge de ordinarie Marcheder. samme anordning var datteret Storfossengaar d= 8 May?
1731/:

6 ? Kongl: Placat angaaende fule vildt udj Trundhiem Stiftt i Norge dessens fredning fra aarlig ? 1 
May og til ultimum July at continuere. var datteret Frederichsborg d=10 Augustj?1731/:

7 ? Placat angaaende Kongsberg Sølfverch til Partisipanterne at afstaae Enten til forpagtning eller 
Eiendom. datteret frederichsborg d=17 Aug:?1731/:

8 ? forordning om Skatternes paabud udj Norge for Aar 1732, datteret frederichsborg d=19 Octobr:?
1731/:

9 ? Forordning om proForma vexlers afchaffelse udj danmarch og Norge, saa og hvorledis videre ??
vexler skal forholdis, datteret Friderichsborg d=26:November, ? 1731/:

10 ? Forordning om dend Misbrugs afschaffelse, som hid indtil er forløben imod de 
omstempletpapirbrug, giorde anordninger, Friderichsborg d=17 decembr: 1731/:

11 ? Kongl: anordning om Moratoria og Protectoria afstraffed, datteret Frederichsborg d=7 xbr: 
1731/:
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12 ? Copie/: 2den hovedPost dend Norlansche handel Angaaende betreffende og bestaaende af ? 12 
poster af de for Trundhiems bye d=5 february?1732, Allernaadigste Confirmerede original 
privilegier.

13 ? Hans Exelentze Hr: Christian Rantzau skrivelse til Hr: Etatzraad Schelderup, angaaende de 
klagemaal fra Sardinie om de u=rigtige og udyctige Rauntønder som skibes fra Bergen og didhen, 
datteret Kiøbenhafn d=8 Decembr:?1731/:

14 ? HøyEdle Hr StifttbefallingsMand Jachob Bendtzen Skrifvelse til fogden, angaaende er nyt Tugt
og værkhuus opbychelse i Trundhiem, som dertil af Enhver schal Contribueres, saa meget som de 
sielf godvilligen vil give. datteret Trundhiem d=7 April?1732/:

15 ? Hr: Etatzraad Schelderups skrifvelse til Sorenskrifveren, af 4de Martj?1732/: angaaende Nye 
vegt og maals afskaffelse.

16 ? HøyEdle Hr StifttbefallingsMand Bentzens Skrifvelse til Sorenskriveren, at indCassere ved 
hver bøxselsædeles Publication de af dend Bøxlende beloftte penger til tugt og verchuusetz 
opbyggelse udj Trundhiem datteret d=7 Ap: 1732/:

17 ? Capittels Taxt udj Trundhiems Stiftt pro: Ao: 1731/:

18 ? Placat hvorved de som her seeniste krigstyrs tiid Endnu Noget ved Søe?Etaten med Rette 
kunde have at fordre, advaris at de deris kraf og bevisligheder til Geral Comisariatet at indkomme 
inden et aar og 6 ugers forløb, med deris fordring; Eftter dette Er publiceret! datteret general, see 
Etatens General Commissariet d=9de Juny?1731/:



19 ? Exstract af Hr Etatzraad Schelderup til fogden angaaende at laugmanden skal Nyde Eftter 
gammel skich deris Nynærring, samt og dend Contingent som Laugrettes mænd ved deris Eds 
afleggelse forhen haver givet til laugmendene.
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I følge af HøyEdle og Velbyrdige Hr Etatzraad og Amtm: Schelderups Skrifvelse til fogden, af 4de: 
Marty?1731 angaaende Nye Maal og vegt at schal bruges her Eftter over alt af hver mand. Hvortil 
de fattige og almuen som slet ingen handel bruger beklagede sig at deris vilchor er saa slette at de 
iche kand forschaffe sig dend tilkiøbs, som og saaledis i særdelished er i sandhed. Hvor om mand 
da formeente at hver 2 a 3 og 4 grander af saadanne fattige folch boer paa en gaar, kunde de 
tilsammens tilkiøbe sig En Jernbismer, at bruge til felles, som da Stædtze der ved gaarden kunde 
forblive imod Eftterkommernes betalning til forrige Sterboe eller Eiere, hvilchen propotion de fandt
for got og belovde at de goedvilligen ville beflitte sig paa det at Eftterleve men hvad de Andre 
Angaar som bruger nogen Ringe handel med udredning til de fattige, da blef det dem befalet at 
forschaffe sig samme vegt og maal under dend straf som derom bydes, om de her Eftter schulle 
befindis dend forbudne vegt at bruge. Videre maalet angaaende som bestaar i En tindkande 
halfkande og En pel, derom begierede de at samme motte til bondelensmanden leveres, som til deris
eftterretning altid kunde findis i fald de hos Nogen schulle fornemme med u=rigtig maal at omgaas, 
helst Eftterdj fogden ichun Engang om Aaret tinger her i fogderiet, som dog vet fører med sig maal 
og vegt, og de imidlertid kunde underløbe af dem som bruger handel megen u=ret med deris maal; 
thj Naar maalet er stedtze hos lensmanden, var derfor Almuen bædre, og kand være en taalelig 
penge for dem i saa maader at svare.

Dernest blef Eftterfølgende tingsvidne tagne, og derom Eftterspurdt.

1 ? tilspurdes om her i tingstædet er i dette Aar forefaldet Noget vrag eller drifhval. som dertil blef 
svaret Nej at intet af begge deele Er faldet noget.

2 ? tilstoed Postbønderne her i tingstædet, at dennem af fogden var betalt hver 2 ort for Postens 
førelse udj indeværende aar.

3 ? Eftter tilspørsel blef svaret at Hr Rasmus Schelderup hverchen har eller bruger nogen hæst, 
mens lader sit høe og brendsel føre hiem til sig paa baader, og saa af sine folch lade det opberge i 
sine huuse.
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4 ? blef svaret at Hr Jørgen Grises Enche, Er Enda af samme beskaffenhed, som derom udj forrige 
Aaringer er bleven besvaret.

5 ? Benegtedes at ingen forandring paa kongens Jorder med bøxseler udj dette aar skeedt Er.

6 ? Befindis iche her i tingstædet dette aar at verre forrefaldet nogen halfve Eller heele boes lods 
forbrydelse, samt oddels goeds forbrydelse, 6te og tiende penger for uden Rigers meedels udførelse,
førlaads penger for Arvs bortførelse, 60 lod Sølfs bøder. Volsmulter og andre deslige. Item arfveløs 
goeds.

7 ? Belangende Sauver eller qværner, da er her i tingstædet ingen af deelene.

8 ? Er i tingstædet af Kongens Almue vorde brugt og derfor ej heller svaret noget til Nogen, 
sammeledis haver ingen betalt nogen Arbeispenger til fogden.

9 ? udj dette tingstæd er ingen Nye Rødninger vorden lagde for landskyld.

10 ? Blef Eftter tilspørsel svaret at i dette aar er her i tingstædet ankommet Anders Anders: Riist, og 
hans Broder Niels Anders: Begge Borgere til trundhiem, og haver sit Borgerleje her paa i tingstædet
paa gaarden Moursund, førende til sammen En Jegt, og Bruger her borgelig Næring om sommeren. 
Rejser herfra igien og til trundhiem om Edismis tider. Dernest er og her Johan Brogs Er borger til 
Bergen, og boer her paa hans bøxlede Jord kaldet Strømsfiord, baade vinter og sommer, Bruger her 



Borgelig Næring, haver En Jegt til sit brugs fornødenhed, hvormed hand seigler til Bergen hver siste
Stefne. Strandsiddere eller andre med noget brug haver her iche i tingstædet denne Sommer været. 
Och hvad bøydefar angaar, findis her i tingstædet, Rasmus Clemmes: Rotsund, og Hendrich Jens: 
Eide, som begge holder hver en Jegt til bøydefar for dette tingstæds Almue, hvormed de seigle til 
Bergen hver siste Stefne.
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Dernest blef En Bøxselsædel, af Hr Baron de Pettersens fuldmegtige Sr: Michel hvid; til Clemmet 
hans:, paa en 1/2 vogs leje udj RavelsEide, som hans fader er fradøedt, datterit Rotsund Sommerting
?1731/:

Ligeledis En ditto udstæd til hans Erichs: paa en 1/2 vogs leje udj bemelte Ravelsejde som Erig 
hans: Er fradøedt, datterit Rotsund Sommerting 1731/:

Noch En ditto udstædt til Matias qvæn paa 1 pds: leje i follisøen, som tilforn har ligget øde, var 
datterit Rotsund Sommerting ? 1731/:

En ditto udstædt til Peder Anders: paa 18 marks leje i olderfiord, som forhen har ligget øde, datterit 
1725 paa Rotsund Sommerting,

End og forkyndt En ditto udstædt til Jørgen gamst paa 1/2 vogs leje udj Eide, som hendrich Jens: er 
fraflødt. var datterit Rotsund Sommerting 1732, til tugthuuset i trundhiem haver hand betalt 
penger ? 1 mk,

Lasse Niels: thiennende Olle lars: Reisen, tilligemed Birte Nielsdatter, begge indstefnte til dette ting
for begaaet lejermaal tilsammen. Hvilche Personer begge bøtte tilstoed deris forseelse, og at de iche
vil Ecte hver andre. thi bliverderis bøder derfor til herskabet at betale Nemlig Mandtz Personen ? 12
rdr:, og qvindfolchet 6 rdr: og saafremt de ej samme bøder kand tilvejebringe da hand at stande i 
gabestochen, ved Scherføe kirche ? 3de Søndager, og hun 2de søndager, prosessens omkostning 
betaler hand med ? 1 rdr:,

En Svensk Borger fra Sverrig ved Nafn Anders Abrahams: haftte ved Bondelensmanden til dette 
ting ladet Indstefne, Holger Danefær for nogen Debet hand til hannem:, Eftter Egen forskrivelse, 
schal verre skyldig.

Paa hans vejne fremkom Bondelensmanden Rasmus Clemmes: og fremlagde Citantens
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Regninger, og dernest sagde sig ingen ordre at have paa sagen videre at tale.

Contraparten holger Danefær, som møtte for Retten paastoed, at Citanten sielf bør at Indfinde sig, 
eller og Eftter lovlig fuldmagt, lade fremkomme sin fuldmegtige. dedsudinden vil hand have sit svar
refereret. Ellers paastaar at naar hand faar Ringeste ord og order fra Anders sammelsen schal hand 
gierne betale hvis villigt Er. dennegang afsagt.

Efttersom Citanten Anders Abrahams: hverchen sielf eller ved fuldmegtige haver indfundet sig for 
Retten sin sag at udføre og Contraparten derudinden finder sig ubeføyet sagen at tilsvare saa hviler 
da denne sag til Neste ting, da Citanten haver at møde, sin sag at udføre da hannem schal vorde 
vederfaret hvad lov og Ret medfører.

Formynderen Anders Axselsen, formynlingen Kirsten Nielsdatter frembøed her i Retten af samme 
mynlings arfvedeel, 97 rdr: 3 mk: 1 1/3 sk: udj Rede penger, Med begier om nogen dennem ville 
antage imod Nøyagtig forsichring, og deraf svare renten ? 5 pro Cento. men som ingen indfandt sig 
pengene at antage, blef de formynderen igien overleveret under forseigling.

Rebecca Elisabet møllenfort Sal: Hr Michel Hegelunds, Haftte til dette ting ladet Indstefne Holger 
Danefær for formeenede PræsteRettighed af aareholm, som holger haver til brugelighed.

Dend Indstefnte holger møtte for Retten, og tilbøed sig sagen at tilsvare.



Dernest indlevere Madamme Rebeccha Sal: hegelunds /:som sielv var her ved tinget tilstædet:/ 
Hendes Skrifttlig Indlæg af datto 9 Juny? 1732. Hvor udj hun Er paastaaende hos holger hendis Sal:
mands Præsterettighed, for 33 aar af dend gaar Aareholmen; saavelsom og for hendis Naadsens aar 
samme hendis Indleg var ordlydende som paa folio=45 schal findes anførdt,
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Dertil svarde Holger, at dette kommer ham for underlig for, Eftter som hand samme pals og øe 
haver haftt til græsleje; udj 41 aar, og i medens iche er vordet krævet for nogen Præsterettighed 
Enten af Sal: Hr Michel, Eller hans formænd. saasom hand iche har beboet samme plads mens 
allene haftt dend til græs leje imod betalning derfor til landdrotten, Eftter foreening. formeener da at
være fri for denne paastand.

Videre Eftter tilspørsel svarede Parterne iche at have meere i sagen at Indvende, men var 
paastaaende dom. thj blef da derom afsagt saaledis som følger,

Det Madamme Rebecca Sal: Hr Hegeluns udj sit Indleg formeener at Holger danefær, der haver i 
saa lang En tiid brugt dend plads kaldet Aareholmen, bør derforre at tilsvare hende dend aarlig 
Præstelig Rettighed imedens hand dend brugt haver. hvorimod Contraparten ganskee benegter at 
hendis Sal: Mand aldrig haver krævet ham derfor, formeener og at verre fri for at svare saadan 
Rettighed af En græsleje plads. Da Eftter saadan i sagen forrefunne omstendigheder og beretninger, 
kand ej Rettere skjønnis, at Efttersom Holger aldrig haver beboet denne plads, mens alleniste brugt 
dend til græsleje, kand da iche tilkomme at svare nogen Præsteligrettighed der for mens vorder 
derfor frikiendt noget i saamaader at tilsvare.

fogden Inden Retten loed Nu anden gang opbyde det 1 pd 6 mk: ødeligende part udj dend finnejord 
kaldet Auerjord i Scherføe tingsted beligende, om nogen af finnerne ville antage samme Jordepart 
mens ingen tilbøed sig dend at imodtage, thj var fogden herom tingsvidne begierende.

Justisprotokoll Skjervøy 1733
95

Anno=1733 d=1 Juny blef paa Noer Rotsund holdet Et sædvanlig Sommerting med samtlige 
Scherføe tingsteds Almue, Retten præsiderede Kongl: May'ts: Sr: Andreas Tønder, saa og til Rettens
bethienning tilligemed Sorenskriveren Asmus Rosenfeldt, varre Eftterfølgende laugret, Nemlig: 
Anders Axselsen som sidder for Joen Ols: Segelvigen, Rasmus Clemmes: for Morten hendrichs: 
find Strømmen, Erich hans: follisøen, for Peer Anders: olderfiord, Einer Ambrosius løchsund, for 
Ifver hendrichs: Jopangvigen, Reier Anders: find Reisen, for Clemmet Rasmusen Spaachenes, 
Rasmus Reinholdsen vorterøen,
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For Madtias qvæn follisøen, tyge Anders: taskebye, for Niels Joens: find Juchelfiord, og Hans 
Niels: luc Reisen, for Claus Reiers: Oxfiord, hvilche indførde laugret som Retten Nu motte besidde,
Endskiøndt de lenge forhen haftte udvist sin pligt med Rettens bethienning, foraarsagedis at de Nye 
her hos benefnte dannemend som var tilnefnt til Rettens bethienning iche Enda haftte for 
Laugmanden aflagt deris Eed Eftter loven, hvor udinden de til Rettens bethienning iche kunde 
antages.

Dernest Eftter at deris, Kongl: May'ts: Ret Allerunderdaniste var sadt, blef i Allerunderdaniste for 
meeninge Almue læst og forkyndt Eftterfølgende Kongl: forordninger, og andre høye Øfrighedtz 
anordning og befalninger.

1 Forkyndt Kongl: forordning om skatternis paabud udj Norge for Aar=1733 /:datterit 
Friderichsberg d=17 Novembr: ? 1732/:



2 Forordning Angaaende hans Kongl: May'ts: udj Norge for beholdne Ødeliggende goeds, datterit 
Hirsholms Slot d=19 Septembr: Ao: 1732/:

3 Placat Angaaende det giorde forbuds ophævelse om Qvæg, Kiød, Huder eller haar af qvæg, 
dessens Indførsel fra fremmede stæder, datteret fidericsberg d=24 Octobris: 1732/:

4 ? Forkyndt Hr EtatzRaad og Amtmand Schelderups giorde anstalt angaaende haakærringsfiskerie, 
og hvorledis de her i tingstædet skal forholde sig, datteret Stoerfosen gaar d=24 Novembr: 1732/:

Dernest blef Eftterskrefne tingsvidne tagne.

?1 tilspurde Fogden Inden Retten om her i tingstædet siden Nestholdende Sommerting er forrefaldet
noget vrag, eller drifvehval; hvortil blef svaret Nej, at Intet deraf er forrefaldet.

2 ? tilspurdes Postbønderne her i tingstædet Nemlig: torben Hans: Stor taskebye, tyge Anders: ibid:,
Rasmus Clemmes: Noer Rotsund, Knut Clemmesen,
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Søer Rotsund, Hendrich Anders: Burfiord, Niels Peers: ibid:, Niels Niels: Spilderen og Michel 
Josepsen ibid:. om dennem iche er bleven betalt deris allernaadigste forundte Postpenger for 
indeværende aar. Dertil de alle svarede at dennem var af fogden betalt hver?2 ort for postens førelse
indeværende Aar.

3 ? blef Eftter tilspørsel svaret, at her i tingstædet findis ingen Sauver eller qværner, hvor for Eftter 
forordningen skattes bør.

4 ? Benegtede Almuen og laugrettet at Ingen forandring med Nye Bøxseler paa Kongens Jorder her 
i tingstædet Er forrefaldet udj indeværende aar.

5 ? blef besvaret Nej at Ingen Nye Rødninger her i tingstædet dette aar til datto er vorden lagte for 
landskyld.

6 ? Benegtedes og at Ingen her i tingstædet hafer brugt noget af Kongens Alminding, og derfor ej 
heller svaret noget til fogden. Sammeledis iche heller betalt til fogden nogen arbeizpenger.

7 ? blef Eftterspurdt om her i tingstædet er forrefaldet nogen heele, eller halfve boedtz lods 
forbrydelse, samt oddelsgods forbrydelse, 6te. og 10de penger for uden Riges Meedelers udførelse, 
forlods penger for arfs bortførelse, 60 lod Sølfs bøder, volsmulter, og andre dislige, Item arfveløs 
goeds; til alt dette og til Enhver post i sær blef svaret Nej, at intet saadant her er forrefaldet.

8 ? Forlangdes underretning om Sal: Hr Jørgen grises Enches vilchor, og tilstand, hvortil laugrettet 
svarede, at hun Nu Nest Micheli tiid Er bortdødt, og haver Hr Rasmus Schelderup ladet hende 
begrave, saasom hun sielf dertil Intet haftte Eftterladet sig.

9 ? svarede laugrettet at Hr Rasmus Schelderups haver iche eller ladet bruge nogen hest.
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10 ? Endelig og Eftterspurde Fogden om her udj tingstædet dette aar har været beseiglet nogen 
borgere, Enten fra trundhiem eller Bergen for her at handle. Saa og om her haver været nogen 
Strandsiddere eller andre for at bruge nogen handel om sommeren; Item og hvor bøydefars Jegter 
her i tingstedet findis og hvo dennem monne tilkomme. Til det første blef svaret, at i dette Aar er 
her ankommet Anders Anders: Rist, og hans Broder Niels Anders:, Begge Borgere til trundhiem, og 
haver deris Borgerleje paa gaarden Moursund her i tingstædet liggende, førende tilsammen En Jegt, 
bruger her borgelig Næring om Sommeren, Reiser herfra og til trundhiem igien om Eidismis tider. 
Derforuden Er her og Johan Brochs, som er Borger til Bergen, og boer her baade vinter og Sommer 
paa hans bøxlede gaar kaldet Strømsfiord, bruger her borgelig Næring. Haver En Jegt til sit brugs 
fornødenhed, hvormed hand Seiler til og fra Bergen med hver siste Stefne. Strandsiddere eller andre
haver her iche været denne Sommer. Och hvad Bøydefar angaar da Er her Rasmus Clemmes: 
Rotsund, og Hendrich Jensen Eide, som hver holder en Jegt til Bøydefar for dette tilngsteds Almue, 



hvor med de Seigler til Bergen hver siste Stefne.

Dernest blef sagerne forretaget. Østen Olsen af Follisøen, haver ladet Indstefne, Matias qvæn og 
hans kone boende paa bemelte follisøen, og det for de schal have tillagt hans kone at have udgiort 
diefvelen som gaar udj hans huus, hvorfor østens kone er sadt fra Sacramente.

Parterne møtte for Retten, hvor da Matias qvæn og hans kone for retten blef tilspurdt, og de haftte 
tilsagt Østen sin kone denne sag, at have udgiordt det spøgelse paa den som de siger at grassere i 
deris huus, derpaa Matias qvæn og hans kone
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Birrite svarede at de iche Eientlig har tillagt hende denne paastefnte sag, Man kand iche Negte at de
Jo har haftt hende Mistengt derfor, og det af dend aarsag at hun har bekiendt for dem tilforn om 
adskillige mistengte konster at verre vidende, hvor for de og har begiert at hun ville afskaffe igien 
det onde som grasserer i deris huus om hun kunde og om hun var skyldig der udj. Imidlertid dette 
passerede for Retten, udfaldt med bekiendelse af Østens kone Anne Jonsdatter, at hun har øvet En 
konst at læse 3 ganger fadervor over et skee fuld af vand, og Indgivet slige mennisker for dend 
Sydom som dem kalder mord

Herskabes fuldmegtige Sr: Michel hvid som var ved Retten Nerværende og haftte hidtil exsamineret
sagen tilspurde Matias qvæn om hand vil forfølge sin sag og mistanche imod Østens kone, og om 
hand trøster sig til at overbevise hende noget af det som hand siger at have hende mistengt for.

Dertil Matias qvæn svarede at hand iche vil forfølge Sagen, og at hand haver ingen beviis paa det 
hun beskyldis for, uden hendis Egen beretning, som hand dog har ingen prof paa.

Eftter saadan sagens beskaffenhed fandt ombudsmanden fornøden at recommendere dend beskylte 
Østens kone Anne Jonsdatter Ærværdige Præsten paa Stæden at hand Nærmere ville Efttersøge og 
give her til Retten kundskab om, om hand befinder hende i dend tilstand at kand taales i 
meenigheden, Eller om hand ved meere om hendis sigeerie hand da vile behage at tilkendegive det, 
saa betimelig at hun kand

100

Neste ting blive indstefnt, tilligemed dend udfordrende bevis i sagen, og om Nogen fleere er som 
hende har at beskylde for slige sager, saa skal iche feile at tractere hende Eftter loven.

Jørgen Jensen tilholdende paa qvitteberg, haftte til dette ting ladet Indstefne, sin Broder Hendrich 
Jensen boende paa bemelte qvitteberg, og det for hand iche hos hannem haver kundet bekomme sin 
kone Inger Olsdatter sin arfvedeel, som bemelte hendrich Jens: er formynder for.

Dend Indstefnte var iche her ved tinget tilstæde; men var seglet til Bergen.

Stefnis Mendene blef paarobt, men befandis dend Ene iche at verre her ved tinget tilstæde; saa 
Stefnemaalet der over iche kunde afhemlis, at hand lovligen er vorden stefnet. Hvor over da sagen 
iche kunde forretages, mens opsættis til lovlig Stefnemaal udj sagen vorder scheedt.

Lasse Niels: find boende udj Reisen, haver til dette ting ladet Indstefne Anders hendrichsen Nu 
thiennende Søren Jørgensen paa Follisøen, og det for hand schal have lovet sin thienniste til bemelte
lasse Nielsen.

Dend Indstefnte møtte iche, mens hans hosbond Søren Jørgen, som derom beretter, at hand haver 
hørt af Anders hendrichsen sielf at have sagt til lasse Nielsen, at dersom hand vil betale til Søren 
Jørgens: fire rixdaler, som hand til hannem Er skyldig, saa skal hand komme til ham i thienniste 
Eftter sitt løftte. saa og beretter hand at hand ej lenger bliver hos ham End til hans aaremaal er ude, 
som er Nu til Andersmiis tider, da hand er for ham sin Egen Raadere hvem hand vil da thienne.
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Hvornest da Citanten var begierende dom i sagen, saasom der ved Søren Jørgensens bekiendelse er 



giort bevisligt at hand haver lovet ham thienniste. Herom dømt og afsagt.

Efttersom denne Indstefnte Anders hendrichsens hosbonde Søren Jørgens: her inden Retten haver 
berettet og bekiendtgiort, at have hørt drengens tale til lasse Niels: om hans thiennistes tilsagn, hvor 
ved sagen er vorden beviist, og drengen til denne tiid iche Eftterkommet sit løftte med at komme i 
thienniste til Lasse Niels:. Saa tilfindis da bemelte Anders hendrichsen, at hand til førstkommende 
Andresmis tiid /:da hans thienniste er Eendt hos hans Nu havende hosbonde Søren Jørgens: :/ 
straxsen forføyer sig til thienniste hos Lasse Niels: Eftter sit forhen til hannem giorde løftte. og saa 
fremt hand det iche Eftterkommer, da Eftter loven tilfindes hand at betale til Lasse Niels: En 
fierdepart af et aars løn, som beregnis til ? 1 1/2 rdr: tilligemed fæstepengenes tilbagelevering. Saa 
og udj prosessens bekostning betaler hand ? 1 1/2 rdr:, alt under adfær Eftter loven.

Rasmus Clemmes: Rotsund haver til dette ting ladet Indstefne Lasse Niels: Nu opholdende sig hos 
Olle Lars: i Reisen, og det for hand iche har indfundet sig i thienniste hos hannem. Eftter dend 
aftale som inden Retten paa Neste forregaaende ting var afsagt.

Dend Indstefnte møtte og tilstoed Stefnemaalet som dernest blef af Retten tilspurdt, hvorfor hand 
iche haftte indstiget i thienniste hos Rasmus Clemmes: Derpaa hand svarede, at hand meente, at 
naar hand stoed udj halsjernet for sit begaaende lejermaal meente hand da derfor at verre fri for 
videre tiltale for nogen bøders svarelse, hvorfor hand til Citanten var af Retten tilsagt at thienne 
Efttersom Rasmus Clemmes: der imod beloftte at betale hans bøder til vedkommende.
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Rasmus Clemmes: derimod paastoed at som hand haftte belovet de 12 rdr: til landdtotten, imod 
hans thienniste at betale, hvorfor muligens landdrotten Endnu søger ham og hand derimod saa 
liederlig af bemelte find blef fixseret, saa paastaar hand om iche finnen bør betale ham for hans 
skadislidelse i hans slottetiid =4 rdr: foruden dend her iførde ibragte omkostning. Landdrotten 
derimod at have sin Ret forbeholden til finnen og dem som har lejet ham til at seigle for sine fulde 
bøder, som Rasmus Clemmes: skulle betale. og som Olle lars: find af Reisen her for Retten sielf 
tilstoed at have tilsadt ham til Jørgen Gamst i afvicte siste Stefne til at Seigle, saa reserverer 
landdrotten sin Ret til bemelte Olle lars: for savidt bøderne sig angaar.

Som intet videre i sagen var at Indvende, blef derom da saaledis dømt og afsagt.

Efttersom denne Indstefnte Lasse Nielsen iche haver Eftterkommet at stige udj thienniste til Rasmus
Clemmes: som hand inden Retten paa Nest forregaaende ting var tilsagt, for derved at udbringe sine
bøders betalning for sit begaaende lejermaal. Och hans derimod forregivende aarsage iche kand 
ansees hannem til nogen befrielse for denne Citantens tiltale til hannem. Saa tilfindis da bemelte 
Lasse Niels: som saa Egen Raadig iche haver Eftterkommet at indstige udj Citantens thienniste, bør 
derfor at betale til Rasmus Clemmes: for hans schadislidelse udj hans høstarbeide, og er beregnet til
? 4 rdr:, saa og der foruden udj processens omkostning betaler hand 1 1/2 rdr: alt under adfær Eftter 
loven.

Erich lasses: En ung dreng hiemme hos sin Fader lasse Erichs: boende paa Schaarpen, var til dette 
ting Indstefnet for begaaet lejermaal med et ungt qvindemenniske Marria Erichsdatter der samme 
stedtz verrende.
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Dend Indstefnte Erich lassesen tilligemed sin fader møtte for Retten, og tilstoed denne gierning, og 
at qvindfolchet iche møtte, Er aarsag at hun Nu er faldet udj Barselseng. videre bekiende sønnen og 
faderen at de iche Egter hverandre. Hvor paa herskabes fuldmegtige Sr: Michel Hvid var 
paastaaende dom til bødernis betalning, Eftter loven. herom afsagt.

Efttersom Erich lasses: Eftter Egen tilstaaelse her for Retten, befindis at have begaaet løsagtigheds 
gierning og i saamaader aulet barn med det løse qvindfolch Maria Erichsdatter, og at de iche Egter 
hver andre. saa tilfindis bemelte Erich lasses: derfor at bøde =12 rdr: og i fald hand iche de penger 
kand dem tilveje bringe, da i mangel for betalning at stande = 3de: søndager ved Scherføe kirche 



udj halsjernet Naar Gudsthienniste der forrettis. og hvad qvindfolchet angaar, da bliver hendis bøder
Eftter loven at tilsvare med ? 6 rdr:, eller i mangel af betalningen, da derfor at stande 2de søndager 
udj halsjernet ved Scherføe kirche Naar Guds thienniste der forrettis.

Fogden loed Nu andengang inden Retten opbyde de ødeliggende 1 pd og 6 mks: leje udj Acherjord i
Oxfiord beligende, om Nogen fin ville angtage det til brug, mens ingen var som den ville antage af 
dend aarsag at der var ingen Skouv ved Stæden.

Ombudsmanden Sr: Michel Hvid berettede at hand Eftter ordre af Stædets Høybetrode Amtmand 
HøyEdle og velbaarne Hr Etatz Raad Schelderup af datto = 25 Novembr: 1732, Er aarsaget at 
begiere Et tingsvidne om En Sauv som hans Michels: Er bevilget at bygge i Qvenangen i Fiøs 
Elfven imellom indre og yttre Strømmen, om iche grunden paa hvilchen Sauven Er bygt, og begge 
dam?

104

stocherne er lagt, Er Baron de Pettersens goeds, og om iche tømmeret, om noget til Sauven hugges i
fremtiden til boer at skære kand skaffis og huggis i Baronens Skouv, hvorpaa begieris Rettens og 
Almuens vidnesbyrd.

Dertil svaredes, at hvad grunden som Sauven Er sadt paa angaar, da Er dend tilhørende Hr Baron de
Pettersen, og hvad Skauven er angaaende, da vidis iche Rettere End dend og skal tilkomme 
Baronen.

Dernest blef for meeninge Almue oplæst og forkyndt dend Kongl: May'ts: allernaadigste forordning
om Forhold med Strandede Skibe og goeds datteret Kiøbenhavn d=21 Marty Ao: 1705.

Der Eftter oplæst En Bøxselsædel af Sr: Michel Hvid udsted d=27 desembr: 1732: og dend til 
Errenst Peers: paa 1/2 vogs leje udj Huchøen, som hans fader Er fradøedt. saa og Copie deraf i 
Retten fremvist. til thrundhiems tugthuus har hand betalt ? 12 sk:

Noch En ditto af bemelte Sr: Hvid udstædt d=9 Juny?1732. og det til Madtz Povels: paa ? 9 markes 
leje udj Meiland, som hendrich Niels: for armod skyld er fraflødt. og deraf Copie i Retten fremviist,
til thrundhiems tugthuus betalt ? 6 sk:

Justisprotokoll Skjervøy 1734
136.

Anno=1734 d=1st Juny holdis paa Noer?Rotsund et Sædvanlig Sommerting med samtlige Scherføe 
tingsteds Almue, Retten præsiderende Kongl: Mayts: foget Edle Andreas Tønder, samt 
Sorenschriveren Asmus Rosenfeldt, saa og til Rettens bethienning Eftter følgende laugret; Rasmus 
Clemmes: Rotsund sad for Claus Reyers: oxfiord, Tyge Anders: sad for Clemmet Rasmus: 
Spaachenæs, Torben Hans: taschebye, for Morten Hendrichs: find Strømmen, Reier Anders: 
Stoervigen sad for Joen Ols: Segelvigen, lasse Erichs: Schaarpen sad for Ifver hendrichs; 
Jopachvigen, Rasmus Reindholds: vorterøen, sad for Matias qvæn Kløfnes, Robert Olsen 
Strømsfiord, sad for Peer Anders: olderfiord, og hans Niels: bul, sad for Niels Joens: find 
Juchelfiord;

Eftter at deris Kongl: Mayts. Ret Allerunderdanigste var af fogden sadt, Blef dernest 
Allerunderdanigste /: for Meenige Almue :/ læst og forkyndt Eftterfølgende Kongl: fororninger.

1 ? Forordning om schatternis paabud udj Norge for Aar?1734: var datteret Fredensborg d=24 
Octobr: 1733/:

137.

2 ? Forordning hvormed ald schielden og larmen paa Prædichestolene, i særdelished imod de 



saakaldede Pietister forbydis, var datteret Fredensborg d?7 Octb. 1733/:

3 ? forordning at til alle Rettens bethiente i danmark og Norge, for En Continuations Stefning schal 
betales lige saa meget, som for en hovetstefning Eftter Lov datteret Fredensborg d=30 Octb: 1733/:

4 ? forordning angaaende Jagten udj Norge, datteret Fredensborg d=8 May?1733/:

5 ? forordning angaaende at forrekomme adschillige Misbrug som hid Indtil Er gaaen i Svang? til 
Post? Intradernes afgang og formischelse, datteret Friderigsborg d=10 Aprilis?1733/:

6 ? forordning angaaende det Kircherne udj Norge tilliggende goeds, og hvorledis dermed dessen 
afhændelse schal forholdis, datteret friderichsberg d=25 Februarij?1733/:

7 ? forkyndt et Placat fra hans høy Grevelig Excelence C: Rantzau, Statholder udj Norge angaaende
fischee og Rogntønder schal holde ? 120 danschee potter, datteret Christiania d=14 Novembd. 
1733/: Dernest blef Sagerne forretagen.

Et løst qvindfolch ved Nafn Malene Arensdatter thiennende hos dend dannemand Anders Axselsen 
Moursund, som er befunden udj løsagtighed at have aulet barn, og med sit barnefødsel omgaaedis 
udj dølsmaal, saa hendis forster hos hende er befunden dødt at verre. Var nu til dette ting derfor 
lovligen indstefnet, samme sin sag at tilsvare, og Eftter sagens befundne beschaffenhed derpaa at 
anhøre dom.

Til Synderindens forsvar, var af fogden beordret dend dannemand Torben gamst at svare for hende 
for denne under Ret.

Dernest er bemelte Synderinde løs og fri fra sit fengsel Stillet her for Retten. denne sin sag at 
tilsvare, saa og at anhøre de i sagen forrekommende vidner.

138.

Synderindens hosbond, Nemlig Anders Axselsen Moursund som i denne sag var indstefnet til prouv
fremkom nu for Retten og Eftter hand haftte afsagt sin Corpolie Eed bekiender hand: at fredagen for
fastelaus søndag foer hand til kirche og haftte denne Malene Arensdatter og flere folch i baaden 
med sig, og da de stid ibaaden udj Moursund løftte en dreng ved nafn Anders Anders: tilholdende i 
Vorterøen hende ? Malene Arensdatter paa Røchen sin udj baaden, hvor af hun en stund derEftter 
klagde sig at have ont; vidnet spurde hende derpaa hvad slags ont hun haftte, hvorpaa hun svarede 
at Gud veed det, saa foer de deris vej til Scherføen, og da de kom der til land, gich hun op i et aabet 
huus som stoed derpaa Marchen imedens de andre Mochet sit Eget Kirche huus op af snee som der 
var indføchet, der Eftter saae hand at hun kom hen i deris Eget kirchehuus, og saae hand at hun 
haftte ont Enda, hvorpaa hand befalede hende at gaa Ind i huuset. Saa satte hun sig der i huuset, og 
de bar deris tøy op af baaden i huuset og opsatte saa baaden, og hun sad imidlertid udj huuset, 
imedens de gich ud og ind, som bar tøyet op, imidlertid var vidnes kone Ellen Jensdatter opganget 
med sit lille barn, udj Præsten Hr. Rasmus Schelderups stue at varme sig, Men En anden qvinde ved
Nafn Siren hendrichdatter thiennende Erich Hansen follisøen, som og fulde dem i baaden til kirche, 
hun var stædtze i krichehuuset der synderinden var. Samme Siren hendrichsdatter svarede vidnet da 
hand bar deris tøy op i stuen og hand spurde hende hvad ont det var Malene haftte, at hun iche 
kunde sige ham det, fordj det var hendis Egen siuge, siden kom vidnis kone Ind, og gich videre en 
liden stund derEftter ud og saae saa iche meere hvad som passerede.

139.

Sagsøgeren Sr. Michel Hvid tilspurde vidnet, om hand iche var vitterligt enten af Rycte eller af 
Egen formodning, at dette qvinde Mennische Malene Arensdatter, som thiente i hans brød, var med 
barn, eller om hand i det minste iche hafde nogen tvil derom tilforn, vidnet hertil svaret nej, at hand 
viste intet deraf, og haftte ej heller nogen Mistanche til hende derom.

Endnu blef tilspurdt at da hun klaget sig at have ont, baade i baaden og udj Kirchestuen, om hand da
iche kunde fatte nogen Mistanche, at hun motte verre barselveed. Hertil hand svare Nej, at hand 
iche derom kunde tenche Noget.



Torben gamst paa delinqventens Vegne tilspurde vidnet hvorledis hun var opdraget udj sin 
Børnelærdom udj de 8te aar hun haftte thient ham. vidnet hertil svaret Latheri Catechismus er hende
oftte forrelæst, men hun har været saa tung nemmet, at hun aldrig har kundet lært det, hvilchet 
befindis udj sandhed, at der hun blef tilspurdt Nu her for Retten hvad bud hun haftte syndet imod 
med denne sin begaaede misgierning, viste hun derom iche Ret at tilsvare.

Endvidere blef bemelte vidne tilspurdt hvorledis hun var i hendis hosbondis huus udj hendis arbeide
og omgengelse Enten hun var viis og forstandig, Eller taabelig og Enfoldig. hertil vidnet svarede at 
hun derom var saaledis som de talte for hende.

Sagsøgeren Sr. Hvid fandt fornøden endnu at tilspørge vidnet Eftterdj hun har været i hans Brød saa
lang tiid førend hun falt i denne Misgierning, om hand da har fornummet hende at verre hengivet til 
nogen løsagtighed. dertil hand svarede Nei.

140.

Forbenefnte vidnes qvinde Ellen Jensdatter, som i denne sag og var fordret til vidne, fremstoed Nu 
for Retten, og Eftter at hun haftte aflagt sin Corpolie Eed; var hendis bekiendelse saaledis følgende. 
da der at hun kom fra Præstens huus og i sit Eget Kirchehuus fredagen for fastelauns Søndag, da sad
Synderinden Malene der inde for hende, og vidnet saae at hun haftte ont, hvorpaa hun gich til hende
og spurde hende hvorledis det stoed til med hende, sagde og ieg har hørt at du skulle verre med 
barn, og sig mig det nu om det er saa, derpaa hun svarede disse ord: Ja de har mange domme. Saa 
gich hun fra hende dend gang, og gich ind og ud i huuset nogleganger, om sider sagde hun til hende 
at hun schulle legge sig til sengs thi hun kunde iche saaledis sidde iblandt folch, derpaa bad 
Synderinden hende at hun motte sidde Endnu noget lidet, som og scheede, En stund der Eftter bad 
hun hende atter legge sig need og hun svarede Ja, saa tog vidnet og En anden qvinde nemlig Siren 
hendrichsdatter hende under armene og hialp hende i seng, som samme Siren, haftte opredt til 
hende strax derhos i En slagbench, saa tog de og løste klæderne Nemlig forklebandet og schiørtet 
op for hende, Men de fornam iche nogen tegn til barnefødsel. derpaa blef hun liggendis stille, og 
hver forføyede sig til sengs. Om Natten siger vidnet, sig iche at faa souve, men laa og grundede paa 
dette hvorledis det motte værre fat, om morgenen der Eftter som var lørdagen, gich hun førsthen i 
det obne huus, som hun førde Synderinden gich op i fra baaden, da de kom til lans om fredagen, for 
at ville see, om noget der

141.

motte findis til tegn Eftter hende, men hun fant intet, En stund derEftter gich hun og de Andre folch 
i Kirchen, og Synderinden blef liggende allene i stuen, En liden tid Eftter at de var kommet af 
Kirchen, og Marthe Kihl thiennende hos Rasmus Clemmesen udj Rotsund, var kommet til dennem 
udj stuen, da blef de begge saa til Raads, at de ville Randsage hende, og vidnet talte hende saaledis 
til Malene, der siges det er anderledis fadt med dig End du siger, men hun taugte stil saa tog de fadt 
paa hendis brøste, og som de befant dem, som en anden Barselqvindes, sagde Marthe Kihl til hende,
Gud Bædre dig det er vist anderledis fat med dig men hun svarede Nej det var iche stoert hun haftte 
fæiet det bort, derpaa sagde vidnet til Synderinden, Nej Malene, var det saa, saa var det vel større, 
End at du feiede det bort hvorpaa hun svarede det ligger her, derpaa tog Martha Kihl det døede barn
op som laa under hendis hofvet Indsvøbt i et gammel schiørt, og Marte Kihl tog det ud af schørtet 
og det blef derEftter henbaaren i Knud Clemmesen Rotsunds kirchestue, hvor det blef vaschet og 
derEftter besigtet, vidnet forklarer og, at da de først fandt barnet hos hende, talte vidnet hende til og 
sagde Gud bædre dig for gierning du har giordt, du har giort En stoer synd imod Gud, og bedrøvet 
din gamle Moder, hvor paa hun bad Gud Bædre sig, hun viste iche bædre, hun viste og iche hvad 
bud hun haftte syndet imod, derpaa spurde vidnet hende videre, hvorledis det var gaaet til med 
Barnes fødsel, hvorpaa hun svarede, at som hun stoed falt det fra hende paa gulfvet, men hun 
dernest sagde

142.

at hun fornam iche liv i barnet, Mere viste vidnet iche at berette.



Sagsøgeren Sr. Hvid tilspurde vidnet hvortilig hun hørde det Rycte at denne Synderinde var med 
Barn, dertil hun svarede at hun har aldrig hørt det, men det hun tiltalte hende saaledis som hun i sit 
vidne har forklaret, det var ichun hendis Egne tancher, for dermed at udloche sandhed af hende.

Endnu tilspurdes vidnet at Eftterdj hun haftte mistanche til synderinden at verre med barn, hvorfor 
hun da iche haftte bædre opagt med hende, da hun fornam hun haftte ont. Dertil vidnet svarede at 
hun Ingen tiid haftte Mistanche til hende at hun schulle verre med barn.

Torben gamst som forsvar for Synderinden tilspurde vidnet om de samme poster som hand her 
forhen haftte tilspurdt hendis mand om, hvortil hendis svar var ligeledis som hendis mands svar der 
om var, og her forhen er formeldet.

dernest blef vidnet og af sagsøgeren tilspurdt angaaende, om Synderinden har været hengivet til 
nogen løsagtighed, før end hun er faldet i denne Misgierning, hvortil vidnet svarede Nej. hun derom
intet haver været vidende.

Siren hendrichsdatter thiennende hos Erich Hansen follisøen, og var stædt til vidne udj denne sag, 
fremstoed for retten, og Eftter at hun haftte aflag Eeden var hendis bekiendelse saa følgende.

143.

Fredagen for fastelaus Søndag, kom hun til Moursund, og fulde derfra og til kirchen paa samme 
baad, som synderinden var paa, hvor hun da saae og hørde at hun haftte ont i baaden men viste iche 
hvad hendis svaghed var, og da de kom til lans i Scherføen gich synderinden først op i et aaben 
huus som staar der paa marchen, imidler tiid gich vidnet bort i Anders Axselsens Kirche stue, og 
lagde ild i ounen saa kom Synderinden og did og satte sig i stuen og klagede sig Immer? fordt at 
have ont, Men hvad siugdom det var kunde de iche vide, men hun sagde sielf at det var af moren, 
og hun blef siddendes altid stille i stuen. Men vidnet og de andre folch gich ind og ud og da det blef 
aftten, hialp vidnet og synderindens madmoder hende i seng, og Enda fornam ingen ting hos hende i
hvor vel de opløste hendis forklæde og schiørt, saa gich vidnet bort i et andet huus og lagde sig om 
Natten, om Morgenen der Eftter var vidnet og i Anders Axselsens kirchestue for Prædichen, og saae
at synderinden laa i samme Slagbench, som de lagde hende udj afttenen tilforn, og siundis til, at hun
var iche Ret saa svag, som hun var dend forrige aftten, derpaa gich vidnet med andre folch til 
kirchen og Eftter Præchen var hun vel i stuen igjen undertiden, men viste iche at sige meere herom 
som kunde giøre nogen betenchning.

Sagsøgeren Sr. Hvid tilspurde vidnet, som var tilstæde hos Synderinden i Kirchestuen paa 
Scherføen, og saae og fornam hun haftte ont, om hun da ingen gang hørte hende Raabe eller give 
sig, som dend der er i barns Nøed dertil vidnet svaret Nej iche dertil at hørde Noget. Hvilchet 
samme de 2de forregaaende vidner ligeledis og benegtede.

144.

Endnu blef tilspurdt de tvende vidner Ellen Jensdatter og Siren Hendrichsdatter, om da de hialp 
Synderinden i seng Eftter deris vidnisbyrd, om de da iche kunde fornemme om hun haftte da 
allerede føedt barnet, eller om hun haftte det nogen stæds forvaret i sine klæder, dertil de svarede 
Nej, at de iche kunde fornemme til nogn af delene Men sluttede hun maa have fundet leiglighed i 
deris fraværelse at stiche det i sengen tilforn.

En Pige ved Nafn Marthe Kihl thiennende hos Rasmus Clemmes:, blef og fordret til vidne udj 
denne sag, fremstoed Nu for Retten og Eftter at hun haftte aflag Ed, var hendis bekendelse dette. at 
lørdagen for fastelauns Søndag kom hun Ind udj Anders Axselsens stue for Præchen, og da fandt 
hun Synderinden siddendes udj slagbenchen som var hendis Seng, og spurde hende hvor det Nu 
stoed til med hende, siden at hun hørde at hun var saa svag i afttis hvor paa hun svarede det var Nu 
noget bædre, derpaa gich vidnet med andre folch i Kirchen, og da hun kom af Kirchen igien gich 
hun ind i samme stue, og fandt Synderinden liggendis i samme slagbench som tilforn, som da tillige
med forrige vinde Ellen Jensdatter været allene i stuen hos Synderinden tilspurde hun hende om hun
haftte føedt barn, hvorpaa hun tauftte stille, og vidnet gich derpaa til og blottede hendis Brøster, 



sagde saa tilhende, Gud bædre dig, her er alt for vist tegn til at du har føedt barn, Men hun taufte 
enda stille, hvorpaa vidnet bad hende, bekende

145.

I Guds Nafn, dertil hun svarede Ja hun skulle bekende, saa bad vidnet hende sige sig hvor barnet 
var, og hun svarede hun haftte det hos sig, derpaa tog vidnet barnet op som var døedt og hun haftte 
lagt under sit hovet indsøbt i et gammel schiørt, og Eftter at vidnet haftte seet paa barnet, lagde hun 
det paa samme stæd igien, hvor det laa til afttenen da tog vidnet det derfra og bar det i Knud 
Clemmesens Kirche stue, og vaschet det Rent saae og saa Eftter tilligemed lensmanden Rasmus 
Clemmes: om der kunde findis Nogen tegn til drab derpaa, Men hun kunde aldelis intet see Nogen 
tegn til sligt. Men Eftter hendis schønsomhed siuntis et fuldbaarn pigebarn at verre, derpaa klæde 
hun det liig, og lagde det paa bordet hvor det laa til Søndagen, og blef seet af alle som gich ind og 
ud i huuset, og blef begravet fastelauns Søndag Eftter Prædichen.

Lensmanden Rasmus Clemmesen som haftte tilligemed Marte Kihl besigtet det tilforne ommelte 
døde barn, blef og fremkaldet for retten og imidlertid Envigte sit laugrettis Mands sædre, og Eftter 
aflagde Eed med opregte fingre vidnede at hand lørdagen for fastelaus Søndag Nest afvigte Eftter 
Præchen udj Knud Clemmesens Kirchestue besigtede denne Synderindis Malenes Nyeføde barn, 
som var et pigebarn, som hand sluttede Eftter sin bæste schønsomhed at vere fuldbaaren saasom det
haftte baade Negler og haar, Men hand kunde aldelis ingen tegn fornemme derpaa, at det schulle 
være dræbt

146.

Derpaa blef tilspurdt begge besigtelses vidnerne om de ved deris besigtelse kunde see Eller 
schiønne paa om barnet haftte været levendes født eller døedt, eller om det iche siuntes paa barnet 
om det haftte været lenge døedt. dertil de svarede at de kunde aldelis intet slutte derom.

Torben gamst paa Synderindens vejne fandt det ufornøden at tilsørge disse vidner om noget til 
Synderindens frelse.

Eftter da ingen fleere prouv i sagen var at faa agtede sagsøgeren Nødig at stride til delinqventens 
exsamination, og først tilspurde hende, at som hun Nu har staaet for Retten og anhørdt alle 
Prouvens vidnisbyrd, om hun da kand sige andet End Jo at verre sandhed hvad om over hende er 
provet eller om hun haver noget derimod at sige,

Dertil hun svarede vor herre veed det, der Eftter svarede hun det kunde vel saa værre, videre svar 
paa denne post kunde mand iche faa af hende.

for det andet tilspurdt, om hun iche har føedt det barn, som vidnerne har fundet hos hende liggende 
under hendis hovet Item om det var levendis føedt eller iche; til det første svarede Synderinden at 
hun haftte føedt det barn som er prouvet om men hun kunde slet intet liv fornemme i det.

3de tilspurdt hvorfor hun iche kalde folch til hielp til Barnes fødsel Eftter dj hun var udj En stue, 
hvor folch gich ud og ind, dertil hun svarede

147.

at hun Raabte 2 a: 3 gange paa Siren hendrichsdatter som har vunnet her i sagen mens maaschee 
hun iche har hørt det, saa som hun iche var goed for at Raabe høyt.

4de tilspurdt hvad tiid hun da føede Barnet, og hvorledis dermed tilgich, svaret at hun føde det 
Fredagen for fastlauns Søndag, strax Eftter hun var kommet af baaden, og op i stuen, før end hendis
Madmoder kom hiem fra Præstens huus. Men med fødselen gich det saaledis til, at hun stoed og 
bøyede sig, og saa falt barnet fra hende, Men Eftterbyrden blef igien tilbage en liden stund, mens 
Naufle bastet gich af da barnet blef føedt og faldt paa gulfvet, og siger at hun Meen at bostet gich af
i Naglen paa Barnet.

5te tilspurdt at Eftterdj hun var saa svag, som hun sielf siger, hvorledis hun da kunde faa indsvøbe 



og skiule Barnet, saavel som faa bortschiult Eftterbyrden, og dend anden urenlighed som dermed 
følger, og hvor hun haftte barnet da qvinderne hialp hende i sengen, svaret derpaa hun haftte barnet 
under sine klæder imellem knærne i medens de hialp hende i sengen, og siden da hun var allene 
søbte hun det udj et af hendis schiørtter, og lagde det under hendis hofvet, og meente at det schulle 
komme tilliv igien, men Eftterbyrden og bloet blef liggende paa gulfvet Eftterhende.

6te tilspurdt af hvad aarsag og i hvad tanche hun saa lenge schiulte barnet; dertil hun siger at hun 
skulle vel siden afsagt om det, og iche tengte at ville skiulle det.

148.

7de: Blef hun tilspurdt hvem hun udlegger til Barnefader til dette sit Barn, dertil hun svarede, at hun
ingen anden viste End Niels Jensen, som da thiente hos Anders Axselsen, Endnu tilspurdt hvad tiid 
hand haver haftt denne syndige omgengelse med hende, og paa hvad stæd det er scheedt, hun 
svarede at hun iche Rettere kunde Mindis, end at det scheede for Pinstider Nest afvichte Aar, udj 
Moursund;

8tnde: tilspurdt om hun da haftte bedrevet synd med fleere personer, end dend som Nu udlagt Er. 
Derpaa svaret og udlagte Enda en giftt Mand af Nafn Hans N: og da thiente Niels Anders: 
thrundhiems borgere, og har sit lejepaa Moursund, som fulde denne sin hosbond her fra og til 
trundhiem udj høst, hvor hand Er for bleven, og iche igien dette aar hidkommet, tiden naar det 
scheedt errinder hun iche Rettere End at værre en Uge eller toe siden trundhiems borgerne kom her 
Noer afvicte sommer.

Derpaa blef budsent til Niels Andersens Broder Anders Andersen som haver Jegt med Broderen og 
var her Nu ved tinget. hvad tiid de kom hid til Stæden med deris Jegt her til Moursund, hvorpaa 
hand svarede at dend 1st Søndag Eftter Trinitatis kom hand til Moursund.

9de: tilspurdt om hun kand sige at nogen af disse personer som hun Nu har udlagt er med medvidere
i barnefødsel i dølsmaal, eller har tilschyndet hende om saadant derpaa hun svarede Nej.

Efttersom ærværdig Præsten Hr. Rasmus Schelderup var her ved Retten tilstæde, blef

149.

Hans ærværdighed tilspurdt, hvem denne delinqvent haver udlagt for hannem til Barnefader, dertil 
hand svarede, at da hun blef grebet med gierningen i Scherføen fastelauns Søndag da udlagte hun 
trundhiems Borgernes dreng, Mens Nu 3de paascheedag da hun var til kirchen førdt da bekiende 
hun paa Niels Jens: som tilforne har thient Anders Anders: Moursund, og som samme persoen var 
samme tiid tilstæde i Scherføen, saa haftte hand dennem til ords sammen men hand Negtede 
gierningen, og hun derimod stoe fast paa sit Ja.

I anledning af delinqventens svar paa det 3de spørsmaal fant Retten nødig at tilspørge vidnet Siren 
hendrichsdatter, om hun hørde Synderinden Raabe paa sig i sin BarneNøed Eftter hendis 
bekiendelse. Svarede Nej hun hørde det iche saasom hun da var udj Kiøchenet.

Endnu ligeledis tilspurdt de tvende vidner Ellen Jensdatter, og Siren hendrichsdatter i anleding af 
Delinqventens svar paa det 5te: spørsmaal om de da de hialp hende i seng saae paa gulfvet Eftter 
hende Eftterbyrden og blod, som følger med Barnefødselen.

Derpaa de svarede at paa gulfvet fandes det iche da de hialp hende i seng, men de kand iche Rettere 
slutte end hun motte have haftt det schiuldt der hun haftte barnet intil lørdagen under præchen da 
hun var allene i stuen mens alle folch var i Kirchen, da hun kunde have leiglighed at bære det ud udj
forstue døren hvor det siden fandis liggendis udj en krog, hvilchet og delinqventen Endelig paa 
spørgsmaal tilstoed at befindis udj sandhed.

150.

Eftterat Nu sagen saaledis var ageret, og sagsøgeren iche viste videre hverchen til oplysning eller 
beviis at kunde faaes eller forlanges saasom misgierningen baade er delinqventen lovlig over 



beviist, og hun dend sielf haver tilstaaet, at have født udj dølsmaal og søgt at schiule forsteret baade 
før og Eftter fødselen, da hun dog var paa dend stæd hvor hun lettelig kundet faaet hielp i sin 
barneNøed til hendis og forsteres Conservation, saa maa hand paa sit herschabs vejne føye sin 
iRettesettelse at hun Eftter lovens Pagine=920 art: 8tede. bliver dømt til sin tilbørlig forthiente straf.

Dernest føyede Torben Gamst paa delinqventens vejne intet videre at indføre til hendis forsvar End 
at som hun haver iche sneget sig fra folch ved sin Barnefødsel, men holt sig i Stuen hvor de gich ud 
og ind, hun haver og tilstaaet i hendis bekendelse at have Raabt om hielp da hun føde sit forster i 
hendis hosbons kirchehuus, Endog det Eene Vidne Siren hendrichsdatter derimod iche at have hørt 
det og derfor formeener hun iche at have født i dølsmaal, omendschiønt hun i sin Enfoldighed iche 
haver Aabenbaret det der Eftter, derforuden Er og hendis bekiendelse at hendis barn Er dødtfødt 
formeener der forre at dommeren tager det i Naadig Consideration til hendis befrielse for lifs strav.

Endnu eragtede Retten Nødig at tilspørge besigtelsens vidnerne om de iche ved deris besigtelse 
gave agt paa Navelbostet paa barnet, om det var afgaaet tæt i Naflen eller noget derfra

151.

Item om det var schaaret eller klippet af eller Reven af. Rasmus Clemmes: svarer at hand som En 
Mands Persoen iche gav agt derpaa eller haftte forstand derpaa. Marthe Kihl siger at hun saae at det 
var af tæt indmed Naglen og var vel ligt til at det var reven af og iche schaaret.

Som da intet videre var i sagen at Indvende og Sagsøgeren Er dom paastaaende, hvornest 
dommeren med sine 8te Meddoms Mænd optog sagen til d=2 Juny forstkommen; da Synderinden 
kand stillis forretten, at anhøre hendis dom for sine Misgierninger.

Dernest blef Eftterfølgende tingsvidne tagen her inden Retten.

1 ? Eftterspurde fogden om her i tingstæden siden Nest holdende Sommerting er faldet Noget Vrag 
eller drifhvaler. Hvor til Almuen svarede Nej. intet deraf at verre faldet.

2 ? tilspurdis Postbønderne her i tingstædet Sl: Torben Hansen Store Taschebye, tyge Anders: Ibid: 
Rasmus Clemmes: N Rotsund, Knud Clemmesen Søer Rotsund, hendrich Anders: Burfiord, Aanet 
Joensen Stoerslet, Niels Niels: Spilderen og Michel Josepsen ibid:, om dennem iche er betalt deris 
post penger; dertil de svarede, at de af fogden var betalt hver ? 2 ort for postens førelse indeværende
aar.

3 ? Blef Eftter tilspørsel svaret, at her i tingstædet findis iche Enten Sauver eller qvænner, hvor af 
schattes bør Eftter forordningen.

4de: benegtedes at Ingen forandring paa Kongens Jorder med Nye bøxseler dette Aar at verre faldet.

5te: angaaende Nye Rødningslæg, da blef her i tingstædet avigte sommer Eftter sommertinget, af 
Sorenschriveren og 6 Mænd lagt og taxseret, En gl: finnerødning kaldet Qvitteberg, hvor om 
forretningen til fogden er indleverte og fleere Rødninger er her iche dette aar lagte.

152.

6 ? Benegtedis at Ingen her i tingstædet udj dette aar haver Brugt noget af Kongens Almue, eller 
derfor svaret noget saavelsom ingen arbexpenger til fogden svaret.

7 ? Blef Eftter tilspørsel svaret, at her i tingstædet udj indeværende Aar, Er iche faldet nogen heele 
eller halfve boes lods forbrydelse, samt Oddels gods forbrydelse 6te: og 10de: penger for uden 
Riges Midlers udførelse, førlods penger for arfs bortførelse 60 lod Sølfs bøder vols multer, og andre
dislige, Item arfveløsgoeds.

8 ? svarede laugrettet, at Hr: Rasmus Schelderup hverchen haver eller lader bruge nogen hæst.

9 ? Endelig og Eftterspurde fogden om her i tingstædet dette Aar har været beseiglet nogen Borgere 
Enten fra trundhiem eller Bergen for her at handle, saa og om her haver været nogen strandsiddere 
Eller andre for her at handle om Sommeren, Item hvor mange Bøydefars Jegter her i tingstædet 



findis, og hvo dennem monne tilkomme. til det første blef svaret at i dette Aar Er her til tingstædet 
ankommet Sr. Anders Andersen Rist og hans Broder Niels Andersen, Begge Borgere til trundhiem, 
og haver deris tilfellis leje paa gaarden Moursund, førende tilsammen En Jegt. Bruger her Borgelig 
Næring om Sommeren, Reiser herfra og til trundhiem igien om Edismis tider; der foruden Er her og
Johan Brochs, som er Borger til Bergen og boer paa En gaar kaldet strømsfiord, Bruger her borgelig
Næring baade Vinter og sommer, haver og en Jegt til sit brugs for nødenhed, hvor med hand seigler 
til og fra Bergen hver siste Stefne. Strandsiddere eller andre haver her iche været denne sommer; og
hvad bøydefar angaar, da er her i tingstædet, Rasmus Clemmes: Rotsund, og Sal: hendrich Jensens 
Enche Qvitteberg, som holder hver en Jegt til Bøydefar for dette tingstæds almue.

Dend 2den Lujus blef Retten af forrestaaende Rettes bethienter atter honoreret. Hvorda forbemelte 
Synderinde blef for retten stillet sin dom at anhøre saaledes lydende.

153.

Synderinden Malene Arensdatter, som var stillet her for Retten løs og fri fra sit fengsel, haver 
frivilligen bekiendt og tilstaaet, at hun udj løsagtighed haver Auflet et Pigebarn, som hun schal have
/: uden andre folches Nerværelse :/ føedt til verden paa Scherføen udj sin hosbond Anders 
Axselsens Kirchestue fredagen for fastelauns Søndag Nestleden, har Endog udj sin bekendelse sagt,
at da det kom til fødsels tiden med hendis forster, schal hun have Raabt paa det Ene her i sagen 
anførde vidne Siren Hendrichsdatter, hvilchet dog vidnet imodsiger iche at have hørt. Synderinden 
tilstaar og, at Eftter at barnet var føedt, haver hun indsøbt det udj Et af sine schiørter, og lagt det 
under sit hovet udj Sengen der hun samme tiid laa, har og baade før og der Eftter holt det fordult 
indtil det Endelig dagen der Eftter af de 2de vidner Ellen Jensdatter og Marthe Kihl er vorden 
fundet saaledis udj sengen liggende som melt Er, hvilchet denne hendis gierning og omgang med 
dette sit forster ydermeere stafæstis og bevises af de 4re: her i sagen førde vidner, saa at om 
Endschiønt hun vel var paa det stæd hvor folch gich ud og ind hos hende der hun føede, saa haver 
hun dog iche søgt Eller været begerende Ringeste hielp, som i saa maader kunde bethienne hende 
og forsteret, men i dend stæd holt det fordult uden Nogen folchs vidende, hvor over det siunes 
forsteret at verre forkommet. Saa kand vj derforre ej Rettere Schiønne og dømme, at som hun 
frivilligen uden Ringeste Nødsagede Aarsag har føedt dette sit forster udj dølsmaal,

154.

Bør derforre Eftter lovens 6te bogs 6te: Cap: 8te og 7de art: at miste sit liv med at halshuggis, og 
hofvedet dernest at settis paa en stage, Kroppen i Jorden at Nedgravis, dernest hendis boeds laad at 
være forbudt til herschabet hvornest vj denne voris afsagte dom, ymygelist til velEdle og 
Velbyrdige Hr Cancellieraad og Laugmand Bredal, voris Høygunstige Hr Overdommer til ydermere
Confirmation vil have ymygst recommenderet.

Sagsøgeren tilspurde misdæderens madmoder Ellen Jensdatter, som er her tilstæde, om 
delinqventen er noget Eiende; derpaa hun svarede at hun iche var videre Eiende end de faa og Ringe
Klæder, som hun gich og stoed udj.

Dernest blef af Fogden inden Retten giort forbud om alle u=bepassede mandfolch og qvindfolch at 
antage her i tingstædet i hvor fra de End motte verre, men strax saadanne folch at føre til 
Bondelensmanden, for at Efttersee hvad Rigtighed og beviis saadanne løsgierninger med sig fører, i 
følge af forordningen. Saa og forbøden alle og en hver saadanne løsse folch at huuse eller hæle 
under deris fæstis forbrydelse og anden vilchorlig straf.

Fogden End videre begierede og fandt det fornøden at lade indføre i Protocollen og oplæstes til alles
Eftterretning.

At som fornemmes dend store u=schich og misbrug her i tingstædet forøves I fiordene af 
Noermendene blandt finnerne, særdelis om vinteren da torskee

155.

fischeriget angaar, med deris u=lovlig omreise, hvor der føris af de selgende overflødig driche 



varer, af øll, Brendevien, Møed og Vien, finnerne til stoer schade som i almindelighed er gierne der 
Eftter begierlig og saaledis tilvender sig dend aufl af fischen? som der drages for slige u=nødige 
varer saa at der lidet eller intet er til ofvers for den som schaffer dem til lifs ophold med madvarer 
om høsten, hvilchen omstripen Strider imod de Kongl: Allernaadigste Christelige forhen giorde for 
anstaltning, saa loed fogden alvorlig forbyde alle og Enhver, at ingen sig imod de forhen oplæste 
Allernaadigste forordninger, motte forgribe eller føre med sig i finne fiordene nogen slags sterch 
drich at selge under dend straf som forordningen dicterer, og der hos befalede Bondelænsmanden at 
holde der over, og Confischere hos de schyldige hvis de af saadanne u=nødige driche varer med sig 
fører, og føre det i Retten med lovlig Stefnemaal mod den schyldige, paa det de derfor kunde blive 
tiltalt og straffet, og alt druchenschab kunde hemmes og et Christelig lefnet i blandt os kunde 
Stifttes.

Dernest blef Eftter følgende dannemænd tilnefnt at besidde retten udj nestkommende aar, thj 
anbefales de at indfinde sig for Hr Laugmand Nu hand Reiser til findmarchen, at aflegge deris Eed. 
og ere deris Nafne disse. Søren Jørgens: Follisøen, Jørgen Gamst Eide, Errenst Peders: Huchøen, 
Aamund Reiers: tømmernes, Olle Anders: Badderen, Clemmet hansen Ravelsejde, hans Erichs: 
ibid: Niels Ifvers: Acherfiord.

156.

Anders Axselsen Moursund, som formyndere for Kirsten Nielsdatter, fremviiste her udj Retten, at 
samme sin Mynlings arfvedeel ? 97 Rdr. 3 Mk. i henseende om Nogen forlangede imod Nøyagtig 
pant dennem at antage imod Rentens svarelse. Mens ingen imodtog dem, blef de derfor 
formynderen tilbage stillet igien; 
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