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Anno=1735 d=6 Juny blef paa Noer Rotsund holdet Sommerting med samtlige Scherføe tingsteds 
Almue. Retten præsiderede Kongl: Mayts: foget ædle Andreas Tønder samt Sorenskriveren Asmus 
Rosenfeldt saa og til Rettens bethienning Eftterfølgende laugret, Nemlig Rasmus Clemmes: sad for 
hans Erichs: RavelsEide, Søren Jørgens: follisøen, Niels Ifvers: Acerfiord,
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Anders Jørgens: Siaavigen sad for Aamund Reiersen Stoervigen. Olle Olsen Meiland sad for Olle 
Anders: Baideren, Søren Jens: Siaavigen, sad for Errenst Peers: Huchøen, lasse Erichs: Schaarpen 
sad for Jørgen Gamst Eide, og Clemmet Hans: Ravelsejde.

Eftterat Fogden allerunderdaniste haftte sadt deris Kongl: Mayts. Ret, Blef allerunderdaniste 
formeeninge Almue oplæst Eftter følgende Kongl: forordninger og andre høye Øfrigheds 
befalninger.

1 ? Kongl: forordning hvorledis med dem som fra de til ud=march Commanderende Regimenter, 
enten før eller eftter ud=marchen deserter, schal forholdes. datteret Friderichsberg Slot, d=13 
Aprilis, Ao. 1734.

2 ? forbud angaaende Søefolchet her udj Norge iche maa uddrage af landet, datterit Friderichsberg 
d= 12 February?1734/:

3 ? Forordning angaaende besvangrelse, og det deraf paastaaende Egteskab. datterit Friderichsberg 
Slot d=5te Martj?1734/:

4 ? forordning angaaende delinqventer i Norge som for begagne Misgierninger tilforn erre vorden 
dømte til Bergverchene schal her Eftter dømmis til arbeie ved hans Mayts: fæstninger. datterit 
Friderichsberg Slot d=19 February?1734/:

5 ? Forordning, angaaende dend gield, som af oficiezerne Eftterdags giøres. datterit Friderichsbergs 
Slot d=24 February?1734/:

6 ? Kongl: befaling til Stifttebefalingsmanden Hr. Jacob Bentzon, angaaende Bonde=bruder, at iche 
maa lade sig klæde med andre Klæder end hvis de kunde Sielf verre Eiende. Datterit 
FriderichsBerrig d=12 February?1734/:

7 ? Kongl: befalning til Etatzraad og Amtmand Schelderup, saavelsom til Biskopperne udj 
danmarch og Norge. angaaende fylderig og druchenskab strichte at holde over Eftter loven, datterit 
Friderichsberg d=3 Xbr:? 1734.
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8 ? Kongl: befalning til Etatzraad og Amtmand Schelderup angaaende at hver mand udj Norlans 
amt, skal betale 4 Sk. til laugtings stuens opbychelse, datteret Friderichsberg Slot d=17 Xbr:? 1734/:

9 ? Kongelig forordning angaaende Kircherne udj Norge datteret Hirtzholm Slot d=13 Aug: 1734/:

10 ? Placat angaaende at vedkommende Præster og KircheEiere skal udrede og betale hvis de til 
Universitetet erre skyldige, saa og I rette tide at erlegge dend paabudne studiieskat og Cathedratium,
saafremt de iche derfor ville lide Exsecution, Friderichsberg d=28 January 1735/:

11 ? Patent om høyeste Ret i danmarch for aar 1735/: Friderichsberg d=8 Octobr. 1734/:

12 ? Forordning om Skatternes paabud i Norge for aar?1735/: datterit Fridenrichsberg d=26 Oct:? 
Ao. 1734/:

13 ? de høybydende Cammerherris Naadigste ordres, angaaende dend Kongl: Falcomer Mester 



Hendrich Verhagen, hans meddeelte Kongl: friheder allene her at bruge falche fangsten, datterit 
RenteCammerit d=10de April 1734/:

14 ? Hr. Etatzraad Schelderups skrivelse til fogden Tønder, angaaende trantønder, og Rountønder 
deris dygtighed. datterit storfoesen d=24 Februarj?1735/:

15 ? deris høygrevelig Excellentze og statholder Rantzau Naadigste ordris til Hr. Etatzraad og 
Amtmand Schelderup at lade indhende over alt udj Noerlands Amt grundig forklaring om 
Almindingens skouver, og er bestaaende om 5 poster, K:hafn d=18 Oct.? 1734/:

16 ? Stiftbefallingsmand Hr. Jacob Bentzons skrivelse til Hr. Amtmand Schelderup, angaaende 
hvorledis de Hr. directeuer for det Norskee krigs Hospital haver endeel Capitaler at udsætte paa 
Rente, samt paa hvad Conditioner. datterit Trundhiem d=4 Januarj?1734/:
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17 ? Hr. Jachobs Bentzons skrivelse til fogden Tønder, angaaende dend bortrømte delinqvent 
Christopher Joensen der haver begaaet moerd paa hans Egen kone. datteret Trundhiem d= 6te May?
1734/:

18 ? forkyndt Capitals Taxsten for aar?1734:/:

Dernest Blef Eftterfølgende tingvidner tagne her inden Retten.

1 ? tilspurde fogden Almuen inden Retten, om her udj tingstædet siden Nestholdende Sommerting 
Er forrefaldet Nogen drifhvale, eller andet vrag, hvortil almuen gave svar, at intet der af her i 
tingstædet indeværende tid er forrefaldet.

2 ? tilspurdis postbønderne her i tingstædet om deris Postpengers betalning, Sl: torben hans: store 
taskebye, tyge Anders: ibid: Rasmus Clemmes: NorRotsund, Knud Clemmes: ibid:, Hendrich 
Anders: Burfiord, Aanet Joens: Storslet, Niels Niels: Spilderen og Michel Joseps: ibid: hvilche alle 
svarede at dennem af fogden var Enhver betalt ? 2 ort for postens førelse for indeværende aar.

3 ? Blef Eftter tilspørsel svaret af almuen og laugrettet, at her i tingstedet findis ingen Sauver eller 
qværner, hvor af skattis bør Eftter forordningen,

4 ? Benegtede laugrettet at ingen forandring paa kongens Jorder med Nye Bøxseler i dette aar er 
faldet.

5 ? ligeledis benegtedes at Ingen Nye Rødninger dette aar her i tingstædet er vorden lagte for 
landskylds svarelse.

6 ? Benegtede Almuen og laugrettet at ingen her udj tingstædet dette Aar haver brugt noget af 
kongens Almindning, og derfor ej heller svaret noget til nogen, saa og haver ej heller nogen betalt 
til fogden nogen arbeixpenger.

7 ? blef Eftter tilspørsel tilspurdt og derpaa svaret at her i tingstædet indeværende aar er iche faldet 
nogen heele eller halfve bods lods forbrydelse, samt oddelsgoeds forbrydelse, 6te: og tiende penger 
foruden Rigers Meelers udførrelse, førlods penger for arfs bortførelse. 60 lod Sølfsbøder, volsmulter
og andre deslige, Item arfveløs goeds.
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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 haver 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 handle her om sommeren. Item hvor mange Bøydefars Jegter her i 
tingstædet findis, og hva dem monne tilkomme.

Til det første blef svaret, at udj dette aar er her til tingstædet ankommet Sr. Anders Andersen Riist, 
og hans Broder Sr. Niels Andersen, Begge borgere til trundhiem og haver deris tilfælles leje paa 



gaarden Moursund her i tingstædet beliggendes føren de tilsammen En Jegt, Bruger her Borgelig 
Næring om sommeren, Rejser her fra og til trundhiem igien om Edismis tider. Derforuden Er her og
Johan Brochs som er Borger til Bergen, og boer paa En gaar kaldet Strømsfiord her i tingstædet 
liggende, bruger her borgelig Næring baade Vinter og sommer, haver og en Jegt til sit brugs 
fornødenhed, hvormed hand seiler 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 torben gamst 
der haver tilkiøbt sig Sal: Hendrich Jensens Jegt, saa og Rasmus Clemmes: Rotsund som begge 
holder hver en Jegt til bøydefar for dette tingsteds Almue.

10 ? Kongl: foget forregav inden Retten, at hannem var tilsendt fra det høy Kongl: Rente=Cammer 
Mangels poster over hans Allerunderdaniste indgifne Regnskaber for Aar?1733, hvor der udj dend 
anden Postes, 5te. art: befales ham at forskaffe tingsvidne med udførlig forklaring om dend 
handverchsmand nafnlig Iber Røier, som fra findmarchen?1733 her til Scherføe tingstæd var 
ankommen, og opholdet sig hos Holger Danefær, var Nu begierende Almuens svar forklaring, om
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hand haver brugt noget handverch imedens hand her i tingstædet opholte sig, saa og om hand for sig
sielf paa fiskeriet udj findmarchen var henreist.

Hertil svarede Almuen saavelsom laugrettet at bemelte Iber Røier ankom fra findmarchen her til 
Scherføe tingstæd aar?1733 om vaaren og opholdt sig hos bemelte Holger Danefær, Reiste her fra 
igien samme sommer med Jegterne om Sante Hans tider, og imedens hand her var, brugte ingen 
handværch, saasom ingen behøfvede hans thienniste. Hvad hans Reise til findMarchen angaar, da 
Er de derom slet intet vidende, hvad hans forretninger der monne have været. anden forklaring her 
om kand de iche meddele fogden. Dernest blef sagerne forretaget.

Holger Danefær Efttergiven fuldmagt af Reier Sørens: gamst haver ladet indstefne til førstholdende 
ting og Neste Rettis dag i Rotsund, Jørgen gamst med sin qvinde Birete Kobye inden Retten ved 
Corpoli æds aflegelse, at bekiende og vedstaa hvorledis Magrete Rejersdatter gamst, som har været 
i deris thienniste er bortkommet, og Eftter Elve ugers forløb døed igien fundet med videre som for 
retten samme sag angaaende kand blive fremførdt.

Iligemaa var og Indstefnt Magrete Olsdatter ibid:, tilligemed thienniste finde qvinde Bir Berrete til 
æds afleggelse hvad dennem om denne bortkomne Magrete Reiersdatters afgang er vitterligt.

De Indstefnte Møtte og tilstoed at verre lovligen stefnet.

dend indstefnte Magrete Olsdatter fremstoed for retten, blef af Retten forreholdt at udsige sin 
sandhed, hvad hun om dette døde menniskes bortkom var vitterligt, som hun med æds bekrefttelse 
agter at tilstaa.

Hvor hun da bekender og udsiger, at denne Magrethe Reiersdatter haftte ligget En 10 dager
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Syg af hendis Egen qvindelige siuge. og Søndagen opstoed hun af sygdommen, og om mandagen 
der Eftter var hun udj marchen med Creaturene og kom hiem igien om qvællen, om tirsdagen var 
hun med en fostergudt?? oppe udj fiøsen for at moche dend, og hendis madmoder gich op i fiøsen, 
og da madmoderen kom ned i stuen igien, fortælde hun at de haftte intet mochet, og at hun haftte 
sadt til gudten at dersom hand iche mochet saa skulle hand faa stryg, En stund derEftter kom de 
Begge Need i stuen igien , og saa gich saa Magrete Reiersdatter udj Kiøchenet at klæde sig for at 
gaa i marchen med Creaturene, som hendis Madmoder der haftte befalet hende. Hvor Eftter hun 
gich til marchen for at hende Creaturene, saa som hand dend dag var Sterch vind og Regn, mens 
hun kom iche hiem igien om qvællen, iche heller Creaturene. og som hun iche kom hiem om 
qvælen, sende Madmoderen gutten op i fiøsen at Efttersee om hun iche var der, med de ord at hand 
skulle see om slaaen var for døren, eller iche, og da gutten kom Need igien sagde hand at slaaen var 
for dørren læst, videre lede iche Eftterhende meere dend qvællen thj det var mørt, om onsdagen 
viste madmoderen hendis dreng hans Ifvers: til Marchen at lede Eftter Creaturene, og ved 



duermaals tid kom hand hiem med Creaturene Madmoderen haftte og bedt drengen at hand skulle 
Raabe Eftter Magrete, men fandt hende iche, lang tiid der Eftter var tøsen Birrite Andersdatter 
kiørdt over Eidet Eftter høe, og da hun hiem kom fortelte hun madmoderen, at hun haftte funden 
dend bortkomne Magrete Reiersdatter paa Noersiden af deris vandbech som dagligen tog sit vand 
af, døed liggende paa dend Ene side, hvorEftter Magrete Olsdatter gich med benefnte Birte op at 
besee hende, vidnet siger at Madmoderen bad dem de skulle gaa op og tage hende derfra, mens de 
kunde iche faa hende fra Marchen som hun var frossen til, iche heller haftte de dend tiid nogen 
Karlfolch hiemme hvor over de mochet snee paa hende, og lod hende
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saa ligge; otte dager derEftter og Eftter Madmoderens befaling optog hun og Birrite hende og drog 
hende paa en slæe hiem til gaarden, hvor da madmoderen bad dem at de skulle legge hende udj En 
bue, det de og giorde, otte dager derEftter da hendis hosbond Jørgen gamst var hiemkommet, gorde 
hand Kiste til liget, og benefnt 2de qvindfolch lagde hende der udj hvor Eftter hosbonden med sine 
folch førde hende til Kirchen for der at Nedgrave. videre herom viste hun iche at berette.

Vidnet beretter End videre, at samme dagen da Magrete Reiersdatter gich til Marchen med 
Creaturene, og da madmoderen var gaaen op i fiøsen haftte hun en oxsepeis med sig, mens vidnet 
siger at hun iche hverchen hørde eller saae at hun slog nogen.

Som da vidnet sagde iche at afvide meere, aflagde hun sin Corpolie Eed derpaa, at hendis 
bekiendelse Er i sandhed; og ej videre om sagen er vidende.

Birte Andersdatter en finnetøes thiennende Jørgen gamst kom for retten og giorde sin bekiendelse 
om hvis hun om denne sag var vidende. Hvor hun da siger at da denne Magrete Reiersdatter 
bortkom, da var hun svag og laa i deris borrestuen, og saae at dend bortkomne Margrete gich op i 
fiøsen, ligeledis madmoderen, som forregaaende vidne bekiendt haver. siden viste hun intet noget 
derom, førend En lang tid der Eftter da hun en dag Eftter sin madmoders befaling var Kiørdt over 
Eidet Eftter høe, hvor hun da fandt Magrete Reiersdatter liggende paa Noer siden af deris vandbech;
og videre derom siden var hendis bekendelse det samme som forrige vidne vunnet haver. videre 
herom viste hun iche; og som vidne iche kunde forstaa ret Norsk, iche var saa oplyst i sin 
Christendom at Retten kunde antage hende til Eeds afleggelse.

Dernest fremkom dend Indstefnte Jørgen gamst og bekender at dend bortkomne Magrete 
Reiersdatter
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laa syg i 10 a 11 dager, og 3 a 4re ganger hverdag gich hand til hende for at see hende til goede udj 
hendis Svaghed, og om lørdags aftten tilspurde hand hende hvor hun lefde, svarede hun, Jo 
guskelov det er Nu noget bædre, dersom moer vil sende mig Reene Klæder need, saa vil ieg see at 
ieg vinder mig op af sengen og udj stuen, hvor Eftter hand gich op til sin kone og fortalte hende det,
og hun svaret lad hende ligge til hun bliver saa frisk, at hun kand staa op. Søndags morgen gich 
hand need igien, begierede hun atter Reene klæder at motte faa, hvor hans kone loed tøsen bære 
hende Reene klæder need, om mandag Eller tirsdagen da stoed hun op og kom op i stuen hvor hun 
blef siddende alt til om afttenen seent og dagen der Eftter ligeledis og imidlertid fich sig mad 3 a: 
4re ganger, torsdagen bar hun deris lille Barn, og fredagen gich hun i kiøchenet, og giorde hvis hun 
formaaede med huusgierningen, lørdagen Reiste hand bort og til Reisen, anden lørdagen derEftter 
da hand kom fra Reisen hiemigien, hvor hand da hørde at hun var Bortkommen, og samme Natten 
foer hand hiemmen fra igien og til Skiibottens Marche, og paa vejen lagde hand i land hos Clemmet
hans: paa Ravelsejde, og spurde Eftter dend bortkomne tøes, og bad saa bemelte Clemmet at hand 
ville gaa til finnerne i Elfven et støche fra ham og forhøre om hun der var, eller om de viste noget 
om hende, og foer hand saa sin vej til Skiibotten, nogle dager der Eftter da hand var hiem kommen 
igien, leede hand sielf Eftterhende udj toe dager, men dend vej der hun fandis gich hand iche. men 
om kyndelsmis tider imedens hand var paa qvennemarchet er hun fundet af thienniste tøsen hans 
Birte Andersdatter, og 3 dager Eftter hand kom hiem, giorde hand kiste til hende, og førde hende til 



kirchen for Jorde hende som skeede dagen Eftter hand var kommen til kirchen, Eftter at liget var 
bleven
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besigtiget af Christen Anders: vorterøen Olle Hendrichs: qvæn Kogfiorden, og Ifver qvies: af store 
taskeebye videre beretter hand at da de lagde hende udj kisten, laae dend ene haand op under hendes
hofvet, og saavidt som hendis haand haftte ligget under hendis ansigt var det med køed og hud paa, 
mens dend side af hendis ansigt som vente op Eftter, var hued kiødt og haar afædt alt Need til 
hendis Axsler, saa velsom hendis føeder og opædet, ligeledis hendis venstre haand fra vaattekraven 
og til trøye Ermet Mens høyre haanden som ingen vaatte var paa var ganskee kiødet afædt paa.

Dend Indstefnte Birthe Kobye fremkom for Retten, og var hendis bekendelse denne, at hun viste 
hende udj marchen at see Eftter Creaturene men hun klagede sig iche at have ont, ligeledis benegter 
hun iche at kom i sit fiøs dend dag som hun bort kom.

fuldmegtigen loed fremkomme for retten besigtelses vidnerne der haftte besigtet dend dødes 
lægeme; og varre de Sørren Jørgens: follisøen lasse Erichsen skaarpen, tommes Anders: langslet, og
anders Jørgens: Siaavigen, hvilche 3de stoed fra sit laugrettis æde, imedens de aflagde Eden, at 
fredagen for midfaste Søndag Eftter at hun var opgraven af jorden haver de Eftter Holger Danefærs 
begiering besigtiget dend døde Magrete Reierdatters lægeme hvor de da befandt hende at have verre
blodtræsket paa dend vænstre side oppe udj hendis hovet, og paa dend høyre side var køttet afædt, 
saa og befandis der et lidet hul bag i hofvedet, hvor af udrandt blod, og paa føederne var køttet 
afædt men skindet hengte løest uden paa beenene.
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Moses Ols: thiennede udj Strømsfiord hos Sr. Johan Brogs og Kirsten Erichsdatter, var til dette ting 
indstefnet for begaaet læiermaal tilsammen og auflet barn;

Dend Indstefnte Moses var iche ved tinget men var seiglet til Bergen, men qvindfolchet møtte.

Sagsøgeren tilspurde hende hvem hendis barnefader var, svarede hun at denne Indstefnte Moses 
Ols: var hendis barnefader, Endvidere tilspurdes hun om haftte Nogen anden som haftte begaaet 
samme syndig gierning med hende, dertil hun svarede Nej, Sagsøgeren var dom over hende 
begierende Eftter loven. Derom afsagt,

Efttersom Kirsten Erichsdatter befindis udj løsagtighed at have aulet barn med denne indstefnte 
Moses Olsen; saa tilfindis hun da derfor at bøde ? 6 Rdr:, og saa fremt hun iche kand bringe sine 
bøder til veje, da strafvis hun paa kroppen med at stande udj halsjernet 2de søndager ved Scherføe 
Kirche naar Guds thienniste der forrettis.

hvad angaar Moses Olsen da forrelegges hannem lavdag til neste ting at Møde sin sag at tilsvare, 
saa fremt hand ej vil have skade for udeblivelse.

Forvalteren Sr. Michel Hvid, haftte ved Bondelensmanden udj Helgøe tingsted Niels Niels: 
Lemming, og Michel Mortensen ladet Indstefne, Niels Bredal værende hos sin fader Jens Jens: 
Stabrun, til at aflegge benegtelses Eed for det leiermaal hand af delinqventen Malena Arentsdatter 
af Moursund nest afvigte Rotsunds sommerting
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blef udlagt og beskyldt forre.

Dend indstefnte Niels Bredal blef paaraabt men befandis iche her ved tinget tilstæde, mens hans 
fader som var her ved tinget svarede at naar tøsen kommer her tilstæde, og forklarer tid og stæd saa 
vil hand svare.

Sagsøgeren her imod protesterede, at som qvindfolchet er en fange og nu i disse dager skal 
præsenteris for laugtinget haver iche leilighed at føre hende her til tinge meere, thj hendis 
udleggelse er skeedt Engang her for Retten, paa dend indstefnte persoen, der Eftter begieris Rettens 



assistens i følge af Stefnemaalet. Haver iche med hans fader at bestille men formeener dend 
indstefnte persoen bør at Møde for Retten. Eragtet.

Dend Indstefnte Persoen Niels Bredal forrelegges laugdag til Næste ting her i tingstædet holdende, 
at møde og svare til denne sin sag, saafremt hand iche vil have skade for udeblivelse.

Ifver Hendrichs: af Jopanchvigen var til dette ting Indstefnet af forvalteren Sr Michel Hvid for 2 
aars Rettighed af hans paa boende Jord, saa og udj Retten at framvise sin bøxselsædel tillige med 
hans qviterings bog.

Dend indstefnte møtte og tilstoe stefnemaalet været ham louvlig forkyndt.
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Der Eftter paa Edsken fremviste hand sin bøxselsædel af Sr. Michel Hvid udstæd og af datto 
Rørnes? 1725 in Januarj.

Ligeledis fremvistes hans qviteringsbog, som ej var Eldrere End siden 1730, hvor udj befindis 
leilendingen 1733 haver betalt Rettighed baade til fogden og forvalteren

forvalteren fremlagde dend Ny matriculerings forretning, videmeret af Kongl: fogden A. Tønder, 
hvor udj denne Jordepart Jopanchvigen findis indførdt iblandt de andre finne pladzer, deraf begieres
allene det inhignerede?? læst og paaskreven saa og saavidt denne Jordepart angaar her at indføre.

Derhos fremlagde hand en exstract af fogdens Mangelsposter fra det høylovlige Kongl: Rente 
Cammeret for?1723 iligemaade og af fogden vidimeret, hvor af allenebegieris her i agten indførdt, 
og for Retten læst de der udj indholdende, at landskylden af finnejordene skal følge Hr. Baron de 
Pettersens arfvinger.

Citanten satte udj Rette at Leilendingen Ifver Hendrichs: bliver tildømt de til sig resterende toe?aars
Rettighed af landvare og leeding aarlig 1 pd med ibragte omkostning at betale. tilspurde derpaa 
lejlendingen om hand kand Negte at hand Jo er toe aars Rettighed skyldig til hannem, hvilchet hand 
iche Negtede.

Fogden som var ved Retten tilstæde, svarede, at hand intet til denne sag haftte at svare, saasom hand
iche der til var varslet.

Hvorimod Citanten svarede, at hand haftte intet med fogden derom at giøre, mens allene søger sin 
Rettighed hos sin leilending.
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Eragtet Eftterdj Proprietariens Ombodsmand Sr Michel Hvid haver haftt denne omtvistede 
Jordepart siden dend Nye Matriculering?1723 til 1730 udpaakiært af fogden det lejlendingens 
bøxselsædel udviser, og som det befindis af i Rettelagde bondens skatte qviterings bog fogden Sr. 
Tønder at have oppebaaret landvare og leding af denne Jordepart Jopanchvigen siden?1730 og det i 
den Ringest fremviste ??? saa vil det være fogden anliggende saafremt hand agter at vinde Jorden til
hans Kongl: Mayst:, samme ved lovlig adfær at iverchstille, Eftterdj Citanten har allerede 
produceret sin adkomster til Jorden. og paa det leilendingen Ifver Hendrichs: iche skal molesteris af 
anden end rette Eyere til Jorden, saa holdis forbilligt, at hans landvare og leding aarlig Nedsættis 
hos Bondelensmanden her i tingstædet, Indtil fogden dette har fuldbyrdet, da ved sagens uddrag, 
dend som bliver Eiere til Jorden, dend der kand anamme, og opsættis saaledis denne sag til dette Er 
fuldbyrdet, hvilchet fogden for anstalter, saa fremt hand paa hans Mayts. vejne agter at vinde 
Jorden, til hvilchen Ende denne eragtning fogden lovlig bør insinueris.

Fogden var dommen begierende beskreven.



Justisprotokoll Skjervøy 1736
195.

Anno=1736 d=12 Juny, holdis paa Nor=Rotsund et Sædvanligt Sommerting med Scherføe tingsteds 
Almue. Ved Retten presiderede Kongl: Mayts: foget Edle Andreas Tønder, samt Sorenskriveren 
Asmus Rosenfeldt, saa og til Rettens bethienning varre Christen Anders: vaarterøen sad for Sørren 
Jørgens: follisøen, Lasse Erichs: skaarpen, sad for Aamund Reiers: Reisen Clemmet Hansen Rafvels
Eide Sørren Jens: Siaavigen sad for Errenst Peders: hogøen, Olle Olsen Megland sad for Olle 
Andersen Sechemoe, Niels Ifvers: acherfiord, Hans Erichs: RafvelsEide, og Jørgen gamst Eide.

Eftter at fogden Allerunderdaniste haftte sadt deris Kongl: Mayts: Ret, Blef dernest formeninge 
Almue aller underdaniste forkyndt Eftter følgende forordninger og høye Øfrigheds befalninger, Sl:

1 ? forkyndt forordning om adskilligt Justien og Rettens bethiente i Norge vedkommende, datterit 
Friderichsborg d=19 Aug: 1735/:

196.

2 ? forordning anlangende hvorledis med Examinitius Juridius ved Universitetet udj Kiøbenhafn til 
Justitiens Befordring her eftter skal folholdes. Friderichsborg Slot d=10 February Ao: 1736/:

3 ? Patent om høyeste Ret i Danmarch for aar 1736: friderichsborg Slot d=23 Sept:?1735/:

4 ? forordning om nøyere Kirche disciplin imod Schandaleuse Synder, friderichsborg Slot d=23 
decembr: 1735.

5 ? forordningen angaaende En inqvisitions Commission over det Sølf=tyverie, som ved Kongsberg
Sølv=værch vorder forøvet. Friderichsberg d=27 January Ao 1736/:

6 ? forordning angaaende Jernværchene udj Norge, og hvad der af udj tiende skal svares. 
Friderichsberg Slot d=9de January?1736/:

7 ? forordning om lovens skærpelse imod Temere Litigantes samt u=retvise dommere og 
Procuratores. Friderichsberg d=23 decembris, Ao: 1735.

8 ? General Pardoen for alle fra Norges Rige undvigte Deserteurer, Friderichsberg Slot d=21 Oct? 
1735/:

9 ? forordning anlangende hvilche Personer her Eftter af Rettens betienter i thrundhiems Stiftt skal 
hendømmis til arbeide i trundhiems tugthuus, Friderichsberg Slot d=25 Oct:? 1735/:

10 ? forordning Anlangende at vedkommende arfvinger udj Sterboer i danmarch og Norge, maa 
forundes aar og dag Eftter at Proclama Er bleven publiceret, for at erklære sig om de arv og gield 
ville vedblive eller frasige. Friderichsborg d=19 Augustj?1735/:

11 ? Placat angaaende toldens ophøyelse paa Krap og Kartebollers Indførsel fra fremmede Stæder, 
udj danmarch og Norge. Friderichsborg Slot d=31 October?1735/:
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12 ? forordning anlangende havnernis Istandsettelse i Norge, og de derved beskichede havnefogders
forretning, samt fornødne Jern Ringes indsættelse paa behørige Stæder til Skibenes fortøyning og 
fast giørelse. Friderichsborg Slot d=16 Septembr: Ao: 1735/:

13 ? forordning angaaende den tilvoxende Ungdoms Confirmation og Bekræfttelse udj deres daabes
Naade. Friderichsborg Slot d=13 January?1736

14 ? forordning om skatternes paabud i Norge for aar?1736, Friderichsborg Slot d=14 Oct:? Ao: 
1735/:

14 ? forordning angaaende det oprettede General landes Occonomie og Commerce Collegium 
Friderichsberg Slot d=30 December?1735/:



15 ? forordning angaaende Een Justitz?Casses Indretning, friderichsborg Slot d=23 Decembr: Ao: 
1735/:

16 ? forordning for dem, som her Eftter Nye Kaaber=blye og Sølf holtige Ertz gruber udj Norge 
ville optage, anlægge og bebyche, friderichsborg slot d=19 Oct:? 1735.

17 ? forordning om de Deserteurer, som i vorre Riger lande nogle midler Eftterlader. Friderichsborg
Slot d=12 Oct.? 1735/:

18 ? forbud paa alleslags fremmede kornvahres Indførsel udj danmarch, samt Syndenfields udj 
Norge Christiansand allene undtages Friderichsborg Slot d=16 Sept: 1735/:

19 ? Hr. Etatz Raad og Amtmand Schelderups skrifvelse til fogden Tønder, Eftter deris høy 
Grevelig Excellencis Hr Statholder Rantzaus Befaling angaaende visse gastgivere, at Indrette for de 
Reisende paa beqvemme stæder at Indrette, som iche erre kircherne fornærliggende var datteret 
Fosengaar d=24 Aprilis?1736/:
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20 ? deris høygrevelig Excellecis Hr Statholder Ransous skrivelse til Hr EtatzRaad og Amtmand 
Schelderup angaaende lotterier i Danmarch at ingen u=lendiges tilladis der udj at sætte, var daterit 
Wolbierg d=25 Juny?1735/:

21 ? ligeledis fra Hr statholder en befalning til Hr EtatzRaad Schelderup at lade kundgiørre udj hans
betrode Amt, at dend Kongl: forordning af 7de: Novembr: 1682 angaaende ligs begravelse, bliver 
Eftterlevet, saa ingen liig maa staa lengere u=begraven En 8te dager uden høye Øfrigheders 
tilladelse. var datterit Wolbierg d=2 July 1735.

22 ? Sammeledis En befaling fra Hr statholder Rantzau eftter Kongl: allernaadigst Rescript, til Hr 
EtatzRaad Schelderup, angaaende at Naar dend u=lychelig hendelse tildrager sig, at noget Menniske
tager livet af sig self, det da bliver anmeldet for stiftt amtmanden eller Amtmanden, med videre 
derom deds Indhold. var datteret Asdal d=13 Aug: 1735.

23 ? Noch Hr statholders skrivelse til Hr Etatz Raad Schelderup, angaaende om noge ville indsætte 
til at paa Hadeland udj Agerhuus amt i Norge optagende Sølfhalti Blye værch, var datteret Asdal 
d=13 aug: 1735/:

24 ? Hr statholder Rantzaus Skrivelse til Hr Etatzraad Schelderup Eftter det Kongl: Rescript af 19 
Lujus, angaaende Dommerne iche maa tildømme Nogen til obenbar Skrifttemaal uden udj de poster
hvor lov og forordninger expresse daterer aabenbare skrifttemaal. Saa og at alle Schandaleus Sager 
skal ageris uden lugte dørre. var datterit Birchelse d=25 Aug:?1735/:
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26 ? Hr Statholder Hr Rantzaus Skrivelse til Hr Amtmand Schelderup, angaaende 
Bondelensmendene paa arfveskiftterne iche maa Nyde mere i Salærio End 1 Mk: for hverdag, var 
datterit Christiania d=25 Novemb: 1735/:

27 ? Capittuls Taxt for aar?1735, datterit Trundhiem d=29 Novemb: 1735/:

28 ? Hr EtatzRaad Schelderups Skrifvelse til fogden, angaaende hvorledis med tyve som intet Er 
eiende skal forholdis. Saa og Naar der udj tyve sag er faldet dom af laugmanden maa fogden 
straxsen lade den exeqvere, uden at fremsende dend til nogen paaskrivelse. var daterit 
storfosengaard d=24 February 1736.

29 ? Hr statholder Hr Rantzaus Skrivelse til Hr Etatzraad Schelderup, angaaende Eftterliusning om 
En Persoen fra Lilland af Nafn Abraham Brasch, et ungt menniskee og Noget laughalt. var datterit 
Christiania d=18 Novemb: 1735/:

Om dend anstaltning angaaende fangehuuses opretning, blef af øfrigheden, og Almuen i Scherføe 
tingstæd, der om anseedt at udj Tromsøe fogderie kunde fornøden behøfves og indrettes Et 



fangehuus mit i fogderiet, om det af Almuen skulle bekostis, hvorpaa Ombodsmanden Sr: Michel 
Hvid lod ærbødig fornemme om Hr. fogden vil paatage sig at lade aresthuus bygge udj Tromsøe 
fogderie, og hvor mange og paa hvad stæder? og hvor snart saadan anstalt schal skee? Hvorpaa 
fogden svarede, atsom hans tilligemed Sorenskriverens underd: erclering motte først Eftter Hr 
EtatzRaad og Amtmandens oplæste ordre her om indsendis saa beroer det paa Hr Etatzraads 
Nermere foranstaltning.
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Fogden Inden Retten Eftter Hr Etatzraad og Amtm: Schelderups begier, tilspurde almuen, udj 
Scherføe tingsted og Særligende, som Almindelig Roer udj findMarchen, om vinteren, og om de der
i landet tillades at bruge haakæring fiskerie imedens fiskeries tid varer; dertil de svarede Nej

Fogden tilspurde videre hvad aarsagen var at Almuen der i landet har forregivet, hvortil blef svaret, 
at det var af Øfrigheden der i landet forbødet, og det Eftter almuen der i landet sielf Egen begier 
Eftter som de haver anseedt det skadelig for torske fiskeriet der i landet, som udj almindelighed har 
forhindret deris næring formedelst haakærings fiskeeries mis brug. Dernest blef sagerne forretaget.

Anders Hendrichs: fin thiennende hos torben gamst dybvigen, og Solvig larsdatter verrende hos sin 
fader derpaa gaarden hvilche personer hans hosbond Torben gamst her for forretten tilstoed at have 
auflet barn sammen, mens siden Nu at værre Egte giftt til sammen, var derfor til dette ting 
Indstefnet at lide dom for denne sag. herom afsagt.

Anders hendrichsen og Sovig larsdatter, som Er befunden med for tilig sammen leje, og de Nu 
haver Egtet hver andre, saa bliver deris bøder derfor at betale tilsammens?3 Rdr: 2 Mk. 4 Sk:, udj 
Prosessens omkostning betaler de 4 Mk:,

Hans Ifversen og Birthe Andersdatter begge thiennende hos Jørgen gamst paa Eide, varre begge til 
dette ting indstefnet for de udj løsagtighed haver auflet Barn tilsammens.

for bemelte Personer svarede deris hosbond benefte Jørgen gamst, samme lejermaal at værre skeedt,
og at de iche Ecter hverandre; thj bliver deris bøder derfor at tilsvare
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Nemlig Hans Ifversen ? 12 rdr: og Birthe Andersdatter ? 6 rdr; udj Prosessens omkostning betaler 
de tilsammens ? 4 Mk:,

Peder Olsen, og Karen hendrichsdatter tilholdende Vesten for paa Uløen, varre til dette ting 
Indstefnet for lejermaal tilsammens, bemelte Personer berettede lensmanden at de Nu haver Egtet 
Hver andre; thj bliver deris bøder derfor Eftter loven tilsammens at tilsvare og betale ? 3 rdr: 2 Mk: 
4 Sk: saa og udj processens omkostning betaler de 4 Mk:,

Moses Olsen thiennende udj Strømsfiord, som er befundet at have begaaet lejermaal med Kirsten 
Erichsdatter. Var nu Eftter forregaaende forlæg paa Næste ting, Nu og indstefnet for samme sag, 
bemelte Moses var iche Nu her ved tinget tilstæde, men laugrettet beretter at hand var Reist til 
Saltens fogderie med sin hosbond Sr Johan Brochs. Eragtet.

Moses Olsen, som iche Eftter stefnemaal har indfundet sig for retten denne sin sag, at tilsvare; saa 
forreleggis ham Enda lauvdag til Neste ting at møde, da der Endelig dom i sagen skal vorde afsagt.

Anders Olsen thiennende udj Strømsfiord hos Sr: Johan Brochs. var til dette ting Indstefnet for 
begaaet lejermaal med Kirsten Erichsdatter.

Bemelte Anders Olsen møtte for retten og tilstoed gierningen, og at de iche Ecter hver andre. 
Sagsøgeren paastoed dom Eftter loven. thj Er afsagt.

Denne indstefnte Anders Olsen, som Eftter Egen tilstaaelse haver begaaet løsagtighed med dette 
løsse qvindfolch Kirsten Erichs-
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datter, og de iche Egter hinanden, saa tilfindis hand derfor at bøde Eftter loven ? 12 rdr:, saa og udj 
processens omkostning betaler hand ? 4 Mk.

for samme bøder har hand at forblive udj Sr. Brochses thienniste til samme penger vorder betalte.

Hr. Rasmus Skælderup haftte til dette ting ladet Indstefne Jørgen gamst for hellig brøde og det iche 
alleniste En gang mens fleere gange hand haver givet forargelse fra sig til Meeningheden, til vidners
byrd var indstefnet Claus Reiersen, Oxfiord og Anders Axselsen med hustue, saa og Jørgen Gamses 
Egen folch. Jørgen Gamst tilstoed Stefnemaalet.

Claus Reiersen af Oxfiord som vidner her i denne sag fremstoed for retten, og vidner, at Jørgen 
gamst loed til udroeds hos hannem i Oxfiord Nogle dager for sistleden Skærtorsdag, og dagen for 
skærtorsdag var hand udroedt tilligemed fleere der af fiorden, og Eftter at vidnet var af Roren 
hiemkommen, og haftte tilflidt sin fisk, kom Jørgen gamst der Eftter og udj land, hvor vidnet da 
hialp hannem at tilflid hans fisk. Om Skærtorsdag morgen foer hand tilligemed vidnet til 
forsamlings huuset der udj fiorden, og Eftter forretningen var Endt, Reiste hand hiem til sit Eget 
huus paa Eidet; og lang fredags aftten kom hand did igien ved de tider Soel gich Ned, og toed sin 
fisk som hand haftte der liggende, og foer hen til lars Svendsen hvor hand haftte Meere fisk, da der 
paakom ham Stert Væir, saa hand der motte forblive til Paaskee morgen, da hand hiemfoer derfra.

Olle Olsen af Meiland, som var fordret til vidne i denne sag, fremkom forretten og bekender at 
Jørgen Gamst kom farrende til hannem paa Meiland, sistleden Maria besøgelses dag
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om Morgenen tilig, og Reiste saa strax der fra igien og sagde sig at ville fare indtil et skib som var 
af Søen Indkommet udj qvænanger, og laae inde ved valen. vidnet tilspurdis om hand da omtalte 
med sig, at hand var begiert til at værre laas for bemelte skib. Dertil vidnet svarede Nej, at hand iche
hørde noget derom af hannem at værre talt.

Jørgen gamst derimod sagde sig at have været før hand Reiste fra sit huus, af skipperen begiert, at 
værre laas for hannem til Maasøen udj findMarchen og beraaber sig paa at bevise det med En find 
udj Oxfiord af Nafn Olle Olsen, og Ifver hendrichsen Jopanchvigen.

De Øfrige indsteftte vidner Anders Axselsen med huustru, saa og Jørgen games Egen folch blef 
paaraabt, men var iche her ved tinget tilstæde blef forrelagt til Næste ting at møde. til hvilchen tid 
opsættis sagen og Jørgen Gamst forrelegges da at møde, sin sag at tilsvare.

De=9 aarlig tingsvidner, som findis paa folio = 87: og 88: Rigesteret, blef iligemaade for dette aar?
1736 inden Retten tagne og var almuens svar til ethvert i særdelished Nej, undtagen Post Bønderne 
som tilstoe deris betalning for Postens førrelse, saa og det 9de af samme indhold som paa folio?88 
findis, untagen i stæden for bøydefars Jegt af Rasmus Clemmes: var holdet, haver Nu Sal: Hans 
Michelsens Enche En Jegt til bøydefar.

Justisprotokoll Skjervøy 1737
235.

Anno=1737 d=5 Juny blef Sommerting holdet paa Nor=Rotsund med samtlige Scherføe tingstæds 
Almue, ved Retten præsiderendeKongl: Mayts foget Sr: Andreas Tønder, samt Sorenskriveren 
Asmus Rosenfeldt saa og til Rettens bethienning Eftterfølgende lovret: Sr: Rasmus Clemmes: sad 
for hans Erichsen Ravelsejde, Jørgen Gamst Eide, Niels Ifvers: Acherfiord, Christen Anders: 
vorterøen sad for Erest Peers: hogøen, Olle Anders: Sechemoe, Aamund Reiers: tømmernes, 
Clemmet hans: Ravelsejde, og Sørren Jørgens: Follesøen.

Eftter at deris Mayts: allernaadigste Ret af Kongl: foget allerunderdaniste var sadt Blef 
Eftterskrefne Kongl: forordninger aller underdaniste formeninge almue forkyndt.



1 ? forordning om skatternes paabud udj Norge for aar?1737, af Friderichsberg Slot d=6 November?
1736/:

2 ? Patent om høyeste Ret i Danmarch for Aar?1737, Fredeensborg d=12 Oct: 1736/:

3 ? forordning, angaaende adskilligt udj der om forbud paa Juveler samt Guld og Sølf at bære med 
videre udgangne forordning af 16 April nest afvigte Fredensborg d=6 Octobr: 1736/:
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4 ? forbud paa Juveler, samt Guld og Sølf, at bære, med videre. Friderichsborg Slot, d=16 Aprilis, 
Ao: 1736.

5 ? forordning anlangende hvorledes det maa være Bønderne paa landet at holde deris Brøllupper, 
trolovelser og Børne=daab om Søn= og helligedage, saa og at deris gilder og giestebude, samt spil 
og læg paa de dage skal aldeeles være afskaffede, og om de samme vil holde, skal det skee paa en 
Søgnendag i Ugen, saa at end iche heller paa den dag noget til guds fortørnelse og Meeninghedens 
forargelse begaaes. Friderichsberg d?14de: Decembris?1736.

6 ? forordning anlangende at de ordinaire i Retterne beskichede skrivere, som med skiftterne haver 
at bestille, skal Nyde deres skriver=løn Eftter loven, for hvis skiftte=acter der af 
Skiftte=Commissarier eller som frænder udstædes, hvad enten de ved samme Skiftte haver forrettet 
Skrivers thienniste eller iche; hvorimod de bør være pligtige at føre protocollen og Skiftte=acten at 
udstæde, naar de derom bliver anmodet. Friderichsberg Slot d=21 Oct:? 1736/:

7 ? forordning angaaende dend udj Kiøbenhavn oprettede Assignations vexel= og laane= Banqve. 
Friderichsberg d=8de: Martj?1737/:
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8 ? forordning anlangende, attester, som prosessores Thooligie ved Kiøbenhavens Universitet, saa 
og Biskoperne overalt i danmarch og Norge aarligen skulle indsende til det danske Cancellie om 
deres lærdom og lævnet, som søge at blive befordrede til ledig vordende Præste=Embeder. 
Friderichsberg d=2den Oct:??1736.

9 ? Placat angaaende handelen med hamborg, som igien bevilges; Atona d=3die: Juni?1736.

10 ? HøyEdle Hr: Stifttamtmand Nissens Skrivelse til Hr Estasraad Schelderup angaaende 2de 
slaver som er deserteret af deris fengsel, hvis Nafne erre Einer Olsen Bronaas, og Olle Jachobs: 
samme var datteret Trundhiem d=23 July?1736/:

11 ? forkyndt Capittels Taxsten for aar 1736 var datteret?12 January?1737/:

12 ? Sr Anders Andersen Rist og hans Broder Niels Anders: Begge borgere til trundhiem, var 
begerende for Retten at de dennem allernaadigste forunde privilegier saavidt Norland angaar, og 
d=9 Juny?1732 forhen herpaa tinget er læst og paaskrevet, motte nu igien tages til forkyndelse, til 
fersk erindring for vedkommende.

Dernest blev Eftterskrefne tingsvidner inden Retten tagne.

1 ? tilspurde fogden inden Retten om her i tingstædet siden Nest holdende Sommerting Er 
forrefaldet Noget Vrag, Eller drive hvaler. tilbegge disse poster blev af almuen og lavrettet svaret 
Nej.
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2 ? tilspurdes postBønderne inden Retten om dennem var betalt deris postpenger; derpaa de alle 
svarede de af fogden var hver betalt af fogden 2 ort for postens førelse for indeværende aar,

3 ? Eftter tilspørsel svarede almuen at her i tingstædet findis ingen Sauver eller qværne hvor 
afskattes bør.

4 ? Befandis Eftter tilspørsel, at ingen forandringer paa Kongens Jorder med nye bøxseler er faldet 



dette aar.

5 ? ligeledis befandis at ingen Nye Rødninger dette aar er bleven lagte for landskylds svarelse.

6 ? Benegtes at ingen her i tingstædet dette aar haver Brugt noget af Kongens alminding hvor for ej 
heller noget er svaret til nogen. saa benegtis og at ingen haver betalt til fogden eller andre nogen 
arbeixpenger.

7 ? Blev Eftter tilspørsel svaret, at her i tingstædet indeværende aar er iche forrefaldet nogen heele 
eller halve Bodslods forbrydelse, samt oddels=godses forbrydelse, 6te: og tiende penger for uden 
Riges medels bortførelse. førlods penger for arvs bortførelse. 60 lod Sølfs Bøder, volsmulter og 
andre dedslige. Item arfveløs gods.

8 ? Endelig og blev Eftterspurdt om her i tingstædet dette aar haver været beseglet nogen Borgere 
Enten fra trundhiem eller Bergen. saa og at om her i tingstædet dette aar haver været nogen 
Strandsidere eller andre for her at handle om sommeren. Item hvor mange bøydefars Jegter her erre,
og hvem dem tilkommer.
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Til det første svaredes, at her til tingstædet er ankommen Sr: Anders Andersen Rist, og hans Broder 
Niels Andersen Begge Borgere til trundhiem og haver deris tilfællis leje her paa gaarden Moursund,
Bruger her Borgelig Næring om sommeren, kommer her til landet om vaaren, og Reiser her fra 
igien og til trundhiem og Edismis tider. Derforuden Er her og Sr: Johan Brochs er Borger til Bergen,
boer paa en gaar kaldet Strømsfiord, bruger her Borgelig Næring, vinter og sommer, haver og En 
Jegt til sit brugs fornødenhed. Och hvad Bøydefar angaar da Er her Torben Gamst, som haver 
tilkiøbt sig Sal: hendrich Jensens Jegt som var et bøytefar her i tingstædet. Deds foruden holder Sal:
Hans Michelsens Enche en Jegt til bøytefar for dette tingstædes Almue og seigler dermed til Bergen
hver siste Stefne.

Dernest Blev publicerit En Bygselsædel udstædt af Carsten Berrenhov d=26 Aug: 1714. til Erich 
Erichsen paa 1/2 vogs leje udj Hammervig.

Noch En ditto af Samme Berrenhov udstæd d=26 Aug: 1714, til Jocep Jacopsen paa En halfvogs 
leje udj Hammervig.

En ditto af Sr. Michel Hvid udstædt d=5 Juny 1737 til Anders Anders: paa 1/2 vogs leje udj Store 
taskeebye, som hans Broder tyge Anders: for hannem haver opsagt og opladt. til trunhiems tugthuus
betaler hand ? 4 Sk:, og derom Copie i Retten fremviist.

En ditto af bente: Hvid udstædt d=5 Juny 1737 til Knud Anders: paa 9 Mks. leje udj valen, som 
lasse Erichs: for hannem haver opladt, til tugthuuset bet: 4 Sk:, saa og Copie der af i Retten 
fremviist.
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En ditto udstædt af bente: Hvid til Christen Anders: paa?2 pds. leje i vorterøen var datteret d:12 
Juny?1736, til tugthuuset betalt ? 6 Sk:, saa og Copie deraf i Retten fremviist.

En ditto af bente: Hvid udstædt d=14 Juny 1736. til Clemmen holgers: danefær, paa 2 pds. leje udj 
hamnes, som hans fader holger danefær for hannem haver opladt. til tugthuuset betaler hand ? 1 
Mk:, saa og Copie deraf i Retten fremviist.

En ditto af d=12 Juny?1736 udstædt af Sr: Michel Hvid til hans Mogens: 1/2 pds leje i Ravelsejde, 
som hans Erichs: er fradøedt, til tugthuuset betaler hand ? 6 Sk:, saa og Copie i Retten deraf 
fremviist.

En ditto ? 1734 d?1 Juny udstædt af Sr: Hvid til Ifver hendrichs: Jopanchvigen ? 9 Mk. leje i valen, 
som lasse Erichs: for hannem haver opladt, til tugthuuset, betaler hand 4 Sk:, saa og Copie der af i 
Retten fremviist. dernest Blev sagerne forretaget.



Forvalteren Sr. Michel Hvid haftte til dette ting ved Bondelensmanden i Helgøe tingsted Niels 
Lemming og Olle Peers: tønsaasen ladet Indstefne Niels Jens: Bredal, at møde og Clarere sig for 
dend beskyldning for leiermaal med delinqventen Malene Arentzdatter af Moursund, da hun 
hannem for Retten ? 1734 udlagte til Barnefader til hendis dølsmaal føde Slegfred barn.

Paa dend indstefntes vejne møtte hans fader Jens Jens: Stabrun, og tilstod stefnemaalet at verre 
lovlig forkyndt.
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Sr. Michel Hvid tilspurde Jens Jensen af hvad aarsag, dend indstefnte hans Søn iche møtte for 
Retten, Eftter forrelæg her af Retten 1735 til det afvigte aars holde ting, og iche heller Eftter 
Stefnemaal til dette ting.

Til dette spørmaal svarede Jens Jens: at hans Søn er til findmarchen paa sit fiskeries Næring, og 
derfor iche har kundet møde. Saa og paastod hand at forregaaende forlæg passeret 1735 burde at 
have været ham forkyndt.

Dertil svarede Sr. Hvid at hand maa Endnu som før 1735 sige at hand intet har med Jens Jens: at 
bestille i denne sag, men formoder hans Søn Niels bredal endnu bliver forrelagt under sit falsmaal at
møde personlig Eftter stefnemaalet, Enten at frigiøre sig for lejermaales beskyldning, eller at betale 
sine bøder. Dend undskyldning at det forrige forlæg iche er forkyndt Er en u=tidig udskigt; thj Jens 
Jensen var da paa sin Søns vejne for Retten tilstæde og Kunde iche være udvidende om hvad som 
for Retten passerede. Ellers for at giøre sagen kort tilspurdis Jens Jensen, om hans Søn tilstaar 
lejermaalet eller Negter det.

Her tilsvarede Jens Jensen at hans Søn Negter det beskylde lejermaal.

Sagsøgeren tilspurde ham igien hvormed hand da agter at frigiøre sig.

Jens Jens: svarede at ville med beviislighed bevise at hands Søn iche var i hendes Nærværelse da 
lejermaalet er begaaet.
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Sr. Hvid derpaa svarede afhvad aarsag hand da iche lenge tilforn har førdt saadan beviis, daher 
allerede 3 aar er forløben siden beskyldningen skeede.

Derpaa fremkom hans søster Ellen Jensdatter Anders Axselsen i Moursund sin hustru. som baade 
delinqventen og Niels Bredal da thiente hos, og beretter hun at 1733 lørfdagen for hellig 
trefoldigheds Søndag, foer delinqventen Malene, med Clemmet holgersen til findmarchen at hende 
fisk hiem, og var 14ten dager borte. og dend samme lørdag som hun foer bort om afttenen, Kom 
Niels Bredahl hiem fra sin Roer om dourmaals tider, og haftte ont og lagde sig til sengs, og stoed 
iche op før hun var bortreist. herpaa bekrefttede hun det med Eeds afleggelse, dette saaledis at vere i
sandhed passeret.

Sr. Hvid tilspurde vidnet, om hendes broder iche var hiemme da Malene kom fra findmarchen; 
Derpaa vidnet svarede at hun iche kand errindre det, om hand var da hiemme eller iche.

Sagsøgeren tilspurde Jens Jensen, om hand paa sin Søns vejne haver mere bevislighed at føre til 
hans befrielse,

Derpaa fremkaldede hand Clemmet holgersen Danefær, som stadfæstet det samme som Ellen 
Jensdatter har vidnet, at Malene var med hannem til findmarchen dend omskrefne tiid, og var borte i
fiorden dager Men om Niels Bredal da var hiemme der de kom hiem igien, kand hand iche errindre 
sig og undskylder iche at kand giøre Eed Eftter saa lang tids forløb.
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Enda tilspurde Sr Hvid Jens Jens: om hand haver meer beviis at føre. dertil Jens Jens: svarede Nej.

Eftter saadan Beskaffenhed var sagsøgerens paastand at Niels Bredal bliver forrelagt at møde til 



Næste ting at befri sig for sagen ved Eed eller at være tilsvarlig til lejermaals bøderne. herom 
eragtet.

Som Niels Bredal iche til dette ting Eftter forregaaende forlæg haver indfundet sig denne sin sag at 
tilsvare, saa Eftter sagsøgerens i Rettesettelse og paastand forrelegges end da Niels Bredal lauvdag 
til neste ting her itingstædet holdend at møde sielv personligen, og da enten at befri sig for sagen 
med Eed, eller at til bøderne. alt under lovens brøde om hand nogen meere udeblivelse fra Retten 
skulle giøre.

Sagsøgeren tilspurde Jens Jens: om hans Søn ville møde her forretten eftter dette forleg til Næste 
ting, uden Nogen stefnemaal eller dette forlægs videre forkyndning. Derpaa Jens Jens: svarede at 
hand skulle møde uden dette forlegs forkyndelse.

Kongl: foget Sr: Tønder haftte til dette ting ladet Indstefnne Holger Danefær, og Knud Clemmes: at 
møde til dette ting, at fremlegge deris sammen havende Regninger, saa deris tvistighed derom 
Engang kand Komme til Ende.

Fogden Begierende at Holger Danefær Nu ville fremlegge hvilche Regninger og for hvilche

244.

aaringer hand agter sig at indtale sine prætentioner.

Holger Danefær her imod svarede, at saasom hand iche haftte sine Reginger saa complet paa 
forseglet papir skreven /: I hvorvel fogden tilbød ham at authoricere hvis som paa slet papier 
skreven var:/ saa begerede Holger Danefær dog adligevel at sagen imellom ham og Knud Clemmes:
til Næste ting motte opsættes, blever de imidler tid med En anden forenet, saa er sagen dermed 
ophævet.

Eftterskrefne dannemænd blev tilnent at bethienne Retten udj tilKommende Aar, og derfor at 
aflegge Eed for Hr Laugmand deris Nafne ere disse; Knud Anders: valen, Mads Povelsen Meiland, 
tomas Anders:langslet, Petter hendrichs: lygsund Erich Erichs: Nichebye, Anders lars: Acherfiord, 
Peer Michels: Nøgelen, og Johannes Anders: Sør=strømmen.

Justisprotokoll Skjervøy 1738
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Anno=1738 d=5 Juny holdes paa Nor Rotsund Et sædvanlig Sommerting med samtlige Scherføe 
tingsteds Almue. Retten præsiderede Kongl: Mayts: foget Ædle Andreas Tønder saa og til Rettens 
bethienning tilligemed Sorenskriver Asmus Rosenfeldt vare Eftterfølgende laugret Nemlig: Robert 
Olsen Strømfiord, Niels Ifversen Acherfiord, Ifver Jespers: grundfiord, Erich Hansen follisøen, 
Aamund Reiers: tømmernes, Hendrich Hendrichsen grundfiord, Claus Reiers: Arøen, og tyge 
Anders: store taskeebye. Hvilchet laugret bethiente Retten for de Mænd der afvigte aar blev tilnefnt.
Retten dette aar at bethienne Mens haver iche Enda aflagt Eden for Hr. Laugmanden.

Eftter at Kongl: foget hafde sadt Retten, blev formeninge Almue Allerunderdaniste forkyndt 
Eftterskrefne forordninger,

1 ? forordning om skatternes paabud i Norge for aar 1738, Friderichsberg Slot, d=27 Novembr: 
1737/:

2 ? forordning angaaende forskud til det udj Kiøbenhafn oprettede almindelige Magazin for inden 
laulands Fabriqverede Uldne, samt Silche og deslige vare. Frederisborg, Slot d=26 Aug: 1737/:

3 ? Hr. Etatzraad Schelderups giord andordning til fogden angaaende forrestaaende forordning om 
det opRettede Manefagtur i Kiøbenhavn.



4 ? forordning om Pante=bøgers og de der af givende Extracters tilforladeligere Indrettelse og 
behandling Eftterdags. Friderichsberg Slot, d:7 February?1738/:

5 ? Forordning om en vis og bestandig Aqio Paa Croner imod Contant myndt. Friderichsberg d=23 
November?1737/:

6 ? Forordning anlangende at den om liigs begravelser d:7 Oct.? 1682 udgangne forordning udj 
danmarch og Norge, Allerunderdaniste skal Eftterleves og i særdeleshed i d=4de art: om Egekister 
fredensborg d=13 Septembris?1737/:
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7 ? Patent om høyeste Ret i Danmarch for Aar?1738 Frederichsborg d=11 Oct:?1737/:

8 ? Kongl: anordning angaaende Hvad der skal betales saavel for Notarial=Justrumenter og 
beskichelsee som for dommens og tingsvidners beskrivelse ved Underretterne baade i Kiøbstæderne
og paa landet i Danmarch og Norge /:Kiøbenhavn untagen:/ samt og for Borger breve og deris 
Beskrivelse. Friderichsberg den?31 January Ao 1738.

9 ? Patent anlangende at hans Kongl: Mayst: til lovens og de Kongl: allernaadigste udgifne 
forordningers Eftterlevelse, samt til Undersaatternes Conservation og Beste, i et hvert stiftt 
allernaad: vil beskiche særdeeles Fiscaler, som Eftter dags skal have opsyn med hvis derimod 
handles. Fredensborg d=30 Aug: 1737/:

10 ? Forordning anlangende delinqventershenrettelse, og deris henrettede lægemers begravelse. 
Fredensborg den 9 Aug: 1737/:

11 ? Patent anlangende at hans Kongl: Maystædt allernaadigst har fundet for got at andorne en 
Gneral Kirche=inspection, som bestandig skal have opsigt med Kirchen og Geistligheden. 
Fredensborg Slot d=1 Octobris?1737/:

12 ? Kongl: Rescript fra Hr Statholder Ranzou angaaende her i Norlands Ampt her Eftter holdes 
aarlig 2de laugtinger det første d=17 Juny og det andet d=17 octobris. Christiania d=23 Novembr: 
1737/:

13 ? Et Kongl: Rescript til Statholderen, angaaende at Contra Stefning til oberhofretten i Norge 
udagtet de iche før oberhofrettens begyndelse ere udtagne og forkyndte, dog skal agtes for lovlige, 
naar de ellers ichun i rette tid eftter loven for vedkommende er bleven forkyndt, Christiania d=23 
Oct.? 1737/:

14 ? Capitals Taxten for aar?1737 udj Trundhiem d=26 Novembr:/:
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Dernest blev Sagerne forretaget.

Stifttskriveren Sr. Michel Hvid fordret Nu dend sag udj Rette imod Niels Bredal, for lejermaal med 
delinqventen Malene Arensdatter. at Eftterdj hans fader Jens Jens: Er her ved tinget tilstæde 
tilspurde hand ham om hand Eftter forrelæg og løftte til siste ting har ladet sin Søn til dette ting Nu 
møde.

Dertil Jens Jens: svarede at hans Søn denne forstefne Er seglet til Bergen paa Proustens Jegt, mens 
hannem aldeles udvidende.

Sagsøgeren var begierende det siste forrelæg motte fornyes og meddeles beskreven for at forkyndes 
hannem til Næste til at Møde, for at faa Ende paa sagen. Denne gang afsagt,

Eftter Sagsøgerens paastand, fornyes hermed Næste forregaaende forlæg og givis Enda Niels Bredal
laugdag til Næste ting her i tingstædet holdende, at Møde Personligen, og da at svare til sagen, 
saasom da uden lenger ophold skal blive dømt udj sagen.

Sr: Michel Hvid hafde til dette ting ved Bondelensmand Rasmus Clemmesen og Clemmet Rasmus: 



til dette ting ladet indstefne Enchen Olena Olsdatter boende udj qvittebergvigen, med laugværge, at 
møde til dette ting at svare for resternede tiende af tremands førring paa hendes Jegt det aar?1734.

Bemelte Ollena blev paaRaabt, Mens befandes iche her ved tinget tilstæde ej heller nogen paa 
hendis vejne indfandt sig at svare.

Sr. Michel Hvid fremviste i Retten Bondelensmanden Rasmus Clemmesens tiende Register over 
Jegten udj Qvittebergvigen?1734.
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Hvorpaa fandes skreven herom saaledes:

Olena Olsdatter Røster for 3 Mands føring Er?36 w:, som er ubetalt.

Hvor Eftter paastaars dom til betalning Eftter den pris fisken da var udj Bergen, tillige med for 
aarsagede omkostning. Eragtet,

Olena Olsdatter med hendis laugværge som iche til dette ting Eftter lovlig stefnemaal har villet 
indfundet sig at svare til sagen, forrelægges laugdag til Næste ting at møde denne sin sag at tilsvare,
saa fremt hun iche vil have skade for udeblivelse.

Anders Olsen og Ragel Michelsdatter begge thienende paa NorRotsund, vare til dette ting indstefnet
for begaaet leiermaal tilsammens;

Begge personer Møtte forretten og tilstoed leiermaalet at have begaaet tilsammen. Mens derhos 
bekiende og tilstaar begge, at de vil Egte hver andre. Sagsøgeren som paastoed bøderne paastoed at 
Egteskabet Negtes dem iche; Mens saafremt de iche Egter hver andre inden Nestholdende ting; da 
lensmanden at Indstefne dem til Næste ting for fulde bøder. Herom afsagt.

Efttersom Anders Olsen og Ragel Michelsdatter er befundet i løsagtighed at have auflet Barn 
tilsammens. og de begge Nu her for Retten haver udsagt at de vil Egte hverandre. saa bliver deris 
bøder derfor at tilsvare med 3 rdr. 2 Mk. 4 Sk. saafremt de inden Nestholdende ting fuldkommer 
Egteskabet, processens omkostning betaler de med?1 rdr. Men egter de iche hverandre til des, da at 
svare fulde bøder.

Dernest fremlagte Sr. Johan Brochs En hannem Meddeelte fuldmagt første octobris?1737, fra
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høyEdle og velbyrdige Hr. Justitzraad og laugmand Thomas Bredal, hvor udj hand befuldmegtiger 
Sr. Johan Brochs at oppeberge hans tilkommende Ny værings told, saa velsom de laugrettesmend 
som monne Restere deris kendelse til hannem.

Noch forkyndt et proclama af bemelte Hr. Laugm: udgivet d=2den octobris?1737: tilsamtlige almue
at de som resterer enten for laugrettes mendens Kiendelse, elle de som resterer med Nye værrings 
told, skal giøre betallingen til Sr. Brochs; Dernest blev Eftterfølgende tingsvidne inden Retten 
tagne.

1 ? tilspurde Fogden inden Retten Almuen omher udj tingstædet siden Nestholdende sommerting er 
forrefaldet noget vrag, eller drivehvaler, til begge disse poster gaves Nej til giensvar.

2 ? postbønderne Eftter tilspørsel tilstoed at de af fogden var hver betalt 2 ort for postens førelse 
indeværende Aar.

3 ? Eftterspurde fogden inden Retten om her i tingstædet erre Nogen qværner som bør skattes af 
dertil Almuen svarede Nej: videre Eftterspurde fogden om her er nogen Sauver hvor af skattes Bør, 
hvor paa laugrettet svarede at her er ingen anden Suver End dend Sauv udj qvænangerfiord og 
staaende paa velbaarne hr Barnon de Pettersens grund. som var begyndt at bøgges af Nu Sal: hans 
Michelsen Hvilchen Sauv hans Eftterlevende Enche Grette Cathrine Knudsdatter, vel haver med 
bygningen ved bleven. Mens er Enda iche kommen i fuldkommen stand, at der kunde svares? noget 
synderlig derpaa, Hvorforre ej heller nogen Sauv skat kand deraf betales.



4 ? befandes Eftter tilspørsel at her i tingstædet dette aar ingen forandring med Nye bygseler paa 
kongens Jorder er falden.
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5te: ligeledis befandes ingen Nye Rødninger dette aar at verre lagde for landskylds svarelse.

6 ? Benegtede Almuen, at ingen haver i dette aar bruget noget af Kongens alminding, og derfor iche
svaret noget til nogen, ligeledes benegtede de at Ingen til fogden dette aar haver betalt nogen arbes 
penger.

7 ? Eftter tilspørsel benegtede almuen, at her i tingstedet siden Nest holdende sommerting iche er 
forrefaldet nogen heele eller halve bodslaads forbrydelse, saa og Oddels godtzes forbrydelse, 6te: 
og 10de: penger for uden Riges Meedels udførelse førlods penger for arfs bortførelse, 60 lod Sølfs 
Bøder Volsmulter, og andre deslige, Item arfveløs gods.

8 ? Berettede laugrettet at her til tingstædet dette aar er ankommen her til tingstædet Sr Anders 
Andersen og hans Broder Sr Niels Andersen Begge Borger til thrundhiem, fører til deris brug en 
Jegt, og haver deris felles leje paa gaarden Moursund, Bruger her borgelig Næring om sommeren, 
Reiser her fra igien ved Edismis tider. Der foruden er her Johan Brogs, som er Borger til Bergen og 
boer her vinter og sommer paa gaarden Strømsfiorden, Bruger her borgelig Næring; haver og en 
Jegt til sit brugs fornødenhed; Pebber svenne eller andre har her iche været dette aar forher at 
handle om sommeren. og hvad Bøydefar angaar; da er her Torben gamst, og Grette Cathrine Sal: 
hans Michelsens, som holder hver en Jegt til Bøydefar for dette tingsteds almue.

9 ? udj anleeding af de fogden tilsende antegnelser over hans allerunderdaniste aflagde Regnskaber 
for Aar 1735, deds første post, Eftterspurde fogden laugrettet, hvad Næring og Brug de qvænner 
haver eller bruger, som beboer paa en deel finne pladsser her i tingstædet. Derpaa de svarede, at de 
Nærer sig allene med samme Næring af fiskeerie, som de ander. Voris Egne finner Nærer sig med, 
og ellers forstaar Bæder at dyrche deris pladser, End finnerne kand.

Justisprotokoll Skjervøy 1739
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Anno=1739 d=5 Juny, blev paa Nor=Rotsund holdet Sommer og sageting med samtlige Scherføe 
tingsteds Almue. ved Retten presiderede Kongl: Mayts: foget Sr Andreas Tønder, samt 
Sorenskriveren Asmus Rosenfeldt, saa og til Rettens bethienning Eftterfølgende laugret tyge 
Anders: taskeebye, sad for Peer hendrichs: løchsund, Clemmet hans: Ravelsejde, sad for Mads 
Povelsen Meiland, Erich hans: follesøen, sad for Johannes Anders: qvænanger, Christen Anders: 
Vorterøen, sad for thommes Anders: Langslet, Jens Hendrichs: Valen, sad for Knud Anders: Valen, 
Anders Axsels: Moursund sad for Erich Erichsen Nichebye, Sørren Jørgens: follisøen, sad for 
Anders lars: acherfiord, og Aamund Reiers: tømmernes, sad for Michel Michelsen Nøgelen.

Eftter at Retten var sadt, blev inden Retten Eftterskrefne Kongl: forordninger, og høye Øfrigheds 
foranstaltning Underdaniste læst.

1 ? forordning om Skatternes paabud udj Norge for aar?1739.
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2 ? Placat, angaaende hvorledes de Rettens bethientere udj danmarch og Norge, som ej til Rette 
tiide med Rigtighed og beviis for hvis Justitz=Cassen ved En hvers Juris diction er tilfalden, for 
saadan deres forsømmelse skal ansees; datteret 30de Oct. 1738.

3 ? Forordning om hvorledes de Regnskabs betienter, som paa de dem betroede oppebørseler noget 
skyldig bliver, her Eftter skal ansees og straffes. Friderichsberg d=26 february?1739.



4 ? Anordning angaaende Fløyels og andet Silchetøys brug udj danmarch og Norge. Friderichsberg 
d=11 April?1738.

5 ? Placat anlangende hvorledes med Confiscatiners deeling, ved toldstæderne i danmarch og 
Norge, her eftter skal forholdes, saa og om straf Bødernes forhøyelse, for de skippere, som søge at 
ind practicere u=angifne varer. datteret d=1 Sept: 1738.

6 ? forordning og Patent anlangende hvorledes med de fra Dantzig, Røningsberg og der omkring 
liggende Stæder og hauner ankomne skiber passagerer og varer skal forholdes Naar de i Kongens 
Riger og Lande ankommer, i henseende til de udj polen og Ungern. grasherende farlige og 
smitsomme Sygdomme, Friderichsberg Slott d 7 Oct. 1738.

7 ? Cartel og Convention imellem deres Kongl: Mayts: Kongen til Danmarch og Norge der paa den 
eene, og Kongen af Sverrige paa den anden side, datteret Kiøbenhavn d=31 Martj og ratificeret 
d=21 April?1738.

274.

8 ? Patent om høyeste Ret i Danmarch for Aar?1739 Rosenborg d=3 Oct. Ao. 1738.

9 ? Placat og fortegnelse, angaaende forrige Stifttamt=skriver udj bergen assessor Villum hans: 
tilhørende Jordegoeds og efecter som skal ved auction bortselges til at betale hans Debet til Kongl: 
Mayst dattere Rente=Cammeret d=19 Octobris 1738/:

10 ? Forordning om skolerne paa landet i Norge, Friderichsberg d=23 Januarj?1739/:

11 ? Justruction for degne, Klochere, og skiole holdere paa landet i Norge, datteret d=23 January?
1739/:

11 ? General? Pardon for alle, fra armeen udj KongeRigerne Danmarch og Norge, samt 
hertugdømmene og grebskaberne, undvigte Deserteurs. datteret d=23 Febr: 1739/:

12 ?En Kongl: befaling, som befaler Lodserne, at have flittig indseende ved skibbene, at Ingen 
Unge mandkiøn maa af lande udfare, men skal paagribes og hende dom over dem, Friderichsborg 
d=1 Aug: 1738/:

12 ? Et Kongl: Rescript, angaaende, at Sorenskriverne iche maa Negte nogen at faa beskriven hvis 
forordninger eller andet forlangende imod betalling Eftter loven, datteret d=30 July?1738/:

13 ? En Kongl: befaling, angaaende om nogen her haver arv at søge udj Collinghuuses Amt skal de 
det med Rigtige bevise inden Aar og 6 ugers forløb, eftter publicationen søge. Rosenborg slot 
d=5te: Sept:?1738/:
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14 ? Hr Statholders skrivelse til Hr Amtm: Schelderup angaaende Communication om det Kongl: 
Rescript af 3de Octobris?1738 hvor deres Mayst: allernaadigste har tilladet at liv Giarden til foeds 
for det første paa etpar Aar, maa verre tilladt udj Norge at hverve godvillige folch, med videre 
samme Rescript indeholder, datteret 8de octbr. 1738/:

15 ? Hr Etatzraad Schelderups brev til fogden af 7de: April: 1739, angaaende Eftterspørsel om 2de 
Delinqventer, Nafnlig Hedevig Maria, og Anne Johansdatters, deres undrømming.

16 ? Ligeledes et Rescript fra Hr. Statholder Rantzou, til Hr Etatzraad Schelderup, angaaende 2de 
delinqventers, bortrømming dend ene af Nafn lars Jachobs:, og dend anden Nafnlig Svend 
Sondresen Lie, datteret?30 July 1738.

17 ? Et Kongl: Rescript til EtatzRaad Schelderup, angaaende det unge Mandkiøn, som skulle uden 
tilladelse bort gaa fra legdet, skal de straxsen efttersøges og paagribes, og til henbringelse og 
forvaring hos lensmanden, medvidere samme Rescript indeholder, skrevet af Friderichsberg d=1 
Aug: 1738/:



18 ? Capittels taxsten udj thrundhiems stiftt passeret d=26 Novembr:?1738/: Dernest blev sagerne 
forretag.

Sr. Michel Hvid fordret den lejermaals sag imod Niels Bredal, i Rette, og derpaa fremlagte 
forregaaende forlæg, som befandes hannem lovligen at være forkyndt: Dernest blev hand paaraabt 
mens befandes iche her ved tinget tilstæde.

Citanten satte i Rette, at Eftterdj hand iche har nogen tiid villet Møde, at befri sig fra sagen, Enten 
med beviis eller benegtelses Eed, hand da bliver tildømt at straffes paa Kroppen, som en persoen 
der er u=formuende.
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herom udj Sagen dømt og afsagt.

Efttersom Niels Bredal eftter saa tidt og oftte giorde forlæg og stefnemaal i sagen, iche har villet 
indfinde sig for Retten, for at befri sig for Malene Arentzdatters beskylding iche heller kand af de i 
sagen førde vidner sees Ringeste befrielse for hannem, mens derforre ansees skyldig for gierningen;
thj er da derfor hans bøder eftter loven at skulle tilsvare?12 rdr:, Mens som hans fattigdom er saa 
stoer at hand iche kand udrede dem, saa tilfindis hand da derfor ved Scherføe Kirche Naar Guds 
thienniste der forrettes, En Søndag at staa udj halsjernet, En time for, og En time eftter prædigchen; 
processens omkostning betaler hand med?2 rdr.,

Olena Olsdatter af qvitteberg vigen var indstefnet for begaaet lejermaal med Michel larsen qvæn, 
hun møtte for Retten,

Hun blev af ombudsmanden tilspurdt om hun iche avigte Aar var indstefnt for samme lejermaal, 
derpaa hun svarede Ja,

2: tilspurdt hende Naar hun haver født det barn som med Michel larsen har auflet, svaret afvigte Aar
ved Maria birgang tiid,

3 ? tilspurdt om hun er fæst, eller viet til Michel lars: dertil hun svarde Nej. derpaa tilspurdt om hun 
haver Nu sine bøder strax at betale dertil hun svarede Nej. Derpaa Sagsøgeren fordret dom til 
betalling, ellers at strafves paa Kroppen.

277.

Herom afsagt.

Som Ollena Olsdatter sielv her forretten haver tilstaaet, at haver udj løsagtighed auflet barn med 
Michel larsen qvæn, haver og benegtet de iche at være Enten fæst eller vidt tilsammes. Saa bliver da
hendes bøder derfor at tilsvare?6 rdr:, og saa fremt samme bøder iche bliver betalte, da hun at staa i 
halsjernet ved Scherføe Kirche 1 Søndag Naar guds thienniste der forrettes En timme før prædigen; 
processens omkostning betaler hun med 1 rdr:

Sr: Michel Hvid fordret den sag i Rette imod Ollena Olsdatter angaaende tiende af 3 Mends føringer
og derpaa fremlagte forlegget, som befandes at verre hende lovligen anviist.

Citanten tilspurde hende om hun ville betale den paastaaende Rende, eftter Marches pris, som det 
aar 1734 var udj Bergen siste stefnen, i det øfrige referede hand sig til sit forrige indførde. og var 
dom paastaaende.

Hertil Ollena svarede at der var fischen hiem paa hendis gaar, de kunde tage den der, videre svarede
hun iche. her om afsagt.

Citanten Sr. Michel Hvid haver ved Bondelensmandens tiende Register afbeviist at Ollene Olsdatter
haver skibet til Bergen siste stefnen 1734. tre Mands føringer udj fisk, som der af er beregnet 
tienden til?36 voger, som hun iche har betalt. og hun Nu iche har noget tilstrecheligt, at forregive til 
befrielse, Saa tilfindis hun da, femten dager eftter denne doms lovlig anvisning for hende, at betale 
de paastaaende?36 voger, eftter den pris som i Bergen.



278.

Var?1734, siste stefnen, alt under adfær eftter loven, udj processens omkostning betaler hun med, 2 
rdr. 1 Mk: 4 Sk:, saa og Eftter den Kongl: forordning betaler hun til Justitz Cassen ? 5 Mk. 4 Sk: 
Dernest blev Eftterskrefne tingsvidner tagen.

1 ? tilspurde fogden inden Retten, om her i tingstædet siden Nestholdende ting, er forrefaldet noget 
vrag, eller drivhvaler. hertil svarede almuen Nej.

2 ? Eftter tilspørsel, svarede laugrettet, at ingen forandring er skeedt dette aar med Nye bychseler 
paa Kongens Jorder.

3 ? ligeledis tilstoed Almuen, at ingen Nye Rødninger dette aar her i tingstædet er forrefaldet som 
erre lagde for landskyld.

4 ? sammeledes benegtede de, at ingen dette aar haver brugt Kongens Alminding, ej heller svaret til 
fogden nogen arbeixpenger.

5 ? Angaaende halfve og hele Bodslods forbrydelse, samt forbrudt Oddelsgods 6te: og tiende penger
forudenriges Meddels udførelse, førlovs penger, 60 lod Sølfs bøder, vols multer, og andre deslige 
Item arfveløs gods, om alt dette svarede almuen at intet deraf dette aar er faldet.

6 ? Postbønderne udj dette tingstæd tilstod at dennem af fogden var hver betalt 2 ort for postens 
førelse for dette aar.

7 ? Berettede laugrettet det samme angaaende Borgere, Strandsiddere, saa og desom Bruger 
bøydefars Jegt her i tingstedet, ligesom for hen paa folio?139: derom findes omformeldet.
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8 ? Eftterspurde fogden om her i tingstædet er Nogen qværner eller Sauver, hvor af skattes bør til 
det første svaret almuen Nej. og hvad det andet angaar, da svarede de, at her er ingen anden Sauv, 
End dend Sauv udj qvænanger som staar paa Baron de Pettersens grund, som Anders Rask der har 
Egtet Enchen Grette Catrine tilhører, og er Nu kommen udj dend stand at der skæres derpaa, fogden
tilspurde Sauvmæsteren Aamund larsen, som var her ved tinget tilstæde, hvor mange boer der kand 
skæris derpaa om aaret, svaret dertil, at der i det høyeste kand skæris En stabel bor om aaret, 
forvalteren Sr. Michel Hvid paastoed, hvad Sauvskatten med dæler og trælasttienden angaar, 
formener hand at følge Baron de Petters: eftter dend kongl: allernaadigste skatte forordning Eftterdj 
Sauvskatten i det Kongl: skiøde Specialiter er indførdt, og Sauven og skouven staar paa Baronens 
grund.

Justisprotokoll Skjervøy 1740
320.

Anno=1740 d=14 Juny holdes paa NorRotsund Et Sædvanligt Sommerting Med Scherføe tingsteds 
Almue ved Retten præsiderede Kongl: Mayts: foget Sr: Andreas Tønder, Retten blev administreret 
og bethiendt af Sorenskriveren Asmus Rosenfeldt, tillige med eftterskrefne laugret: Sr: Torben 
hansen store taskebye, Tyge Anders: ibid: Peer Michelsen Nøgelen, Anders lars: Acherfiord, Jens 
hendrichs:
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Anders Jørgens: Siaavigen, thommes Anders: Langeslet, og Peer hendrichs: løchsund;

Eftter at Retten var sadt Blev først allerunderd: læst og forkyndt Eftter følgende forordnede,

1 ? Forordning om Skatternes paabud i Norge for aar 1740. Frederichsborg d: 16 Oct: 1739/:

2 ? forordning angaaende horledes med døde Creatur Paa landet, som befindes paa veye og marcher



henliggende, deres Needgravelse eller bortførelse skal forholdes, Hirscholms Slot d=11 Sept?1739/:

3 ? Anordning hvor eftter saavel hans Mayts: betienter i Danmarch og Norge, som i sær de 
saakaldene Land Fischaler sig aller Underdanigste skulle Rette og forholde. Hirscholm d=31 July?
1739.

4 ? forordning Anlangende at Delinqventer I stæden for at dømmes til Bremmerholm, skal her eftter
dømmes til arbeide i Nærmeste fæstning. Friderichsberg Slot d=27 Oct.? 1739.

5 ? Patent om høyeste Ret i Danmarch for Aar 1740. Hirscholms Slot d=9 Oct.? 1739.

6 ? Forordning Angaaende de breve som paa Posthuusene til Porto frie befordring bliver 
indleverede. Friderichsberg Slot d=1 May?1739.

7 ? Forordning og privilegier for Sør=Folchet i Norge som sig til at bruges i voris Sør tienniste paa 
Orlogs flaaden lade enrollere?, Hirscholm Slot d=30 Sept. 1739/:

8 ? Placat angaaende handelen paa findmarchen datteret Rente Cammeret d=17 Oct.? 1739.

9 ? General Pardon Pattent, for alt det mandskab, som fra Sør Limitterne eller fra divisionerne erre 
Undvigte. Hirsholm d=18 Juny 1739:

10 ? Fundation til En Nye pensions?Casse for land Militaireners Encher og børn, Som i Kiøbenhavn
skal oprettes og med den forrige land oficier Enche=Casser Combineres, Hirsholm d=22 May 
1739/:

11 ? Artichler for Jegte bruget i Norlandene datteret, 13 Sept: 1739.
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12 ? Kong: Rescript til Hr EtatsRaad og Amtmand Schelderup Bøndernes Brøllupper og lig 
begiengelse skal forholdes, desligeste forordning at Bøndernes hustruer og qvindemenisker maa 
bruge Sølv og Guld bardyrede huer som de førhen haver haftt, men iche at lade giøre noget Nyt. 
datteret Friderichsberg d=4 Oct.? 1739/:

13 ? Et Kongl: Rescript, angaaede at ingen Maa have fleere fadder ved børnedaab, end loven 
tillader, datteret Hirsholm d=24 Octobr. 1739/:

14 ? Et Rescript angaaende de omløbende Complotter, og andre Selskaber, af Italiener og Andre 
Nationer, som til deels udgiver sig for at have været fangne i Tyrkiet deels at have begaaet Nederlag
eller andre Misgierninger i Sverrige. hvorledes med saadanne her Eftter skal forholde skrevet af 23 
Aug: 1737.

15 ? En Efttersøgning om en fra foer fra Kiøbenhafn som skal have forstyrdt En fru hand thiente 
hos saa og En hendes Søn, og Pige, samt sadt Ild paa gaarden. ligeledes efttersøges om fleere 
saadanne, som samme Rescript indholder, var datteret storfosengaar ? d 20 Januarj 1740.

16 ? Placat angaaende Endeel Kongl: Indkomsters forpagting Norden fields udj Norge, for de 3de: 
Aar?1741?42: og 43. datteret RenteCammeret d=6 feb. 1740.

17 ? et Rescript angaaende hvorledes fiskerne skal forholde sig med at afskære Røchbenet paa 
Rodskiærring. datterit Bergen d=1st Martj 1740.

Ombuds Manden Sr. Michel Hvid, gav tilkiende for Retten at da hand her til tingstædet ankom blev 
hannem forrebragt, at En find ved Nafn Niels Peersen Suggelvig I Reisen her i tingstædet, var døed 
funden i fiæren paa hans paaboende plads, hvorfor hand fandt Nødig at lade 2de: Mend hans Erichs:
og hans Mogens: RavelsEjde fare derhen, og besigtede den døde mands liig i Enchens og hans 
Sønners overværelse, og saa tilligemed alle ved kommende at Møde her til tinget til overhøer og 
forklaring om Manden er lovlig kommen af dage Eller iche. Besigtelse Mendene tillige med Enchen
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Anne Nielsdatter saa og Mandens Sønner, Peer Nielsen Elfven, og lasse Nielsen huusmand 



hos ????? Niels: i Reisen, Indfandt dem Nu her for Retten og besigtelse Mendene forklarer, at de 
ingen saa af hug eller slag har kundet seet paa det døde lig men er formodende hand maa være 
drugnet i Søen, den øfrige samtale der faldt for Retten mellen Enchen og hendes Stifsønner kunde 
mand iche finde Rede af, om manden er lovlig kommen af dage eller iche, Hand har været En gl: 
mand til 80: aars alder omtrendt, og Nu i vinter haftt mangel for nødtørftig ophold, hand haver eftter
Enchens beretning sist afvigte Christi himmelfarsdag om duermaals tider gaatt ud af sin gamme, 
eftter at hun tilforn var udgaaet at Rygte fæet, og da hun kom ind igien var hand borte, hvorpaa hun 
strax haver leedt Eftter ham, og da hun iche fandt ham, faaet Naboen Lasse Niels: saavelsom 
Sønnen Peer Niels: til at lede eftter ham, Men fandt hannem iche førend anden Pintzedags aftten 
fiære søe, da de fandt ham i fiæren liggende døed og 8te allen neden for flo???? som er 
strandbræden Naar det er flo Søe, paa hans Egen Jord 2 a 3: børsse skud fra hans gamme, saa de 
iche andet kunde formode; end at hand uforvarendes er kommen i Søen og der omkommen. 
Ombuds manden derpaa tilspurde den døde mands Sønner Peer Niels: og lasse Niels: om de kand 
sige eller have nogen Mistanche om at deris fader paa nogen u=lovlig maade skulle være kommen 
af dage; hvor til de svarede de har iche den tanche at nogen skulle havet omkommet ham og de 
kand iche heller sige det. Hvorfor ombudsmanden agtede udnødigt videre her om at forhandle. 
Dernest Blev Eftterskrefne tingsvidne inden Retten tagen.

1 ? tilspurde fogden om her i tingstædet siden Nestholdende Sommerting er forrefaldet Noget vrag 
eller driv hvaler. Hvor til blev svaret Nej intet deraf at verre falden,

2 ? blev eftter spurdt om her i dette aar er skeedt Nogen forandring med Nye bygsler paa Kongens 
gods; Hvor til blev svaret, at intet videre Er faldet end Jopangvigen som skylder 12 Mk og Nu er 
Bygslet af Peer Gamst.
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3 ? svarede laugrettet paa tilspørsel, at her i tingstædet haver ingen dette aar af Rødninger bleven 
lagte for landskyld.

4 ? Svarede laugRettet at ingen dette Aar haver brugt noget af Kongens alminding ej heller betalt 
nogen arbex penger til fogden.

5te: Angaaende halfve og hele Bods lods forbrydelse, samt forbrudt oddels gods, 6te og 10de 
penger for uden Riges Medlers bortførelse, Item førlods penger for arfs bortførelse, 60 lod sølfs 
bøder, volsmulder og andre des lige item arfvelæs gods om alt dette blev svaret at intet der af dette 
Aar er forrefaldet.

6 ? PostBønderne svarede eftter tilspørsel, at dennem af Fogden for dette Aar er hver betalt 2 ort for 
postens førelse.

7 ? Berettede laugrettet at udj dette Aar er her til tingstædet hidkommet Sr. Niels Anders: Rist, 
Borger til Trundhiem og haver sit Borgelig leje herpaa gaarden Moursund, Bruger her handel om 
sommeren Reiser her fra igien ved Edismis tider, haver en Jegt til sit brugs fornødenhed, End og er 
her Sr. Johan Brogs som boer paa Strømsfiord, er Borger til Bergen, bruger her handel vinter og 
Sommer, haver en Jegt til sit brugs fornødenhed; og hvad Bøydefar angaar, da Er her. Torben 
Gamst, og Anders Rask som Begge holder hver en Jegt til Bøydefar for dette tingsteds Almue, og 
segler dermed hver siste Stefne til Bergen.

8 ? Eftterspurdes, om her i tingstædet findes at være nogen qværner, hvor af skattes bør, saa og om 
her Er nogen Sauver; Til det første svarede laugRettet Nej. og hvad det andet angaar da er her En 
Sauv, som Anders Rask er tilhørende, og staae udj qvænanger fiord paa Hr. Baron De Pettersens 
grund.
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Derpaa bemelte Rasch Blev tilspurt af Retten hvor meget boer hand paa samme sin Saugde Aar 
have ladet skære, Svarede derpaa at til denne tiid have hand intet kundet skære for dette haarde frost
vejr skyld, Mens haver til Sauven bringet, saa meget tømmer som til En Stabel boer kand skæres af 



som Nu eftter tinget straxen skal begyndes paa. Dernest blev sagerne forretaget.

Kongl: Mats Foget Ædle Andreas Tønder hafde til dette ting ved Bondelensmanden og Olle 
Rasmus: ladet Indstefne, Holger Danefær boende paa Hamnes her i tingstædet, for Resterende 
Kiøbskat som iche er bleven betalte.

Dend Indstefnte Danefær Møtte for Retten og tilstoed Stefnemaalet at verre ham lovligen forkyndt.

Fogden tilspurde holger Danefær, om det er hannem iche vitterligt, at hand her inden Retten aar 
1737: 38 og 39: er bleven lagt udj Kiøbskat a: 2 rdr. for aaret.

2det Berettede fogden, at holger sin hustru af vigte Aar her ved tinget belovede at pengene skulle 
blive betalte i Bergen Nest afvigte siste stefne hvilchet dog iche skeede.

3 tilspurde fogden inden Retten laugrettet og Almuen, om det iche er dennem vitterlig at Holger 
Danefær her inden Retten udj benefnte Aarienger er bleven lagt for Kiøbskat her til var deris svar at 
det er saa i sandhed at denne skat inden Retten er bleven lagde, og da Holger Danefær med fleere er
bleven lagte for samme skat.

Til Meere beviis producerede Fogden En Copie af hans Allerunderdaniste Regnskab for aar 1739: 
som der af sees at hand inden Retten paa Rotsunds ting 1739 d=6te Juny haver været blev lagde udj 
Købskat til 2rdr; og for de øfrige 2de aar som hand iche hafde Nu de Mandtaller med sig,
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Fremviste hand derom sin restatz at for samme 2de aar var udbetalte,

Videre loed fogden Indførre at hand Nu her for Retten førend hand lod sagen prosidere, til bøed 
holger Danefær, om hand iche ville uden proces betalle pengene; Men holger ville iche der til 
beqvæmme sig.

Holger Danefær lod indføre, at formedelst alderdoms svaghed, Sidende her for Retten svarede at 
hverchen 1737: 38 og 39, haver haftt nogen handling eller udReedet Nogen Mand, hvor til hand 
Kræver Nerværende laugret og meeninge Almuen til vidne at sige derom sin sandhed.

Hertil svarede Fogden, at som hand her fornemmer Holger Danefær vil føre vidner, imod den 
forhen inden Retten tagne forretning, formeener hand det iche bør skee imod loven; førend holger 
lader det laugret som forrige forRetningen har under forseglet louvligen indstefnet. Herom Eragtet.

Eftter som det strider imod loven, at ingen vidner maa føris, uden de vedkommende erre lovligen 
blevet Stefnet til saadant at anhøre, og dette iche er skeedt, saa kand da iche heller holger tilstædes 
noget vidne at føre.

om sagens Indførsel i sig sielf, Paastaar fogden Dom med omkostningen.

Holger Danefær svarede at hand intet videre har at indføre. Dømt og afsagt.

Det Er af de her i sagen førde beviisligheder, at see og fornemme, at Holger Danefær inden Retten, 
Er bleven anseedt og lagt for sin Bondehandel udj skat for disse 3de aar, a: 2 rdr: Er 6 rdr:, og 
Holger intet louvligt derimod, sig til befrielse har ladet Indføre. og fogden derimod er paastaaende 
dom.

Saa tilfindis da holger Danefær, 15ten:
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dager eftter Dommens lovlig anvisning, at betale disse resterende = 6 rdr. udj skatter, Saa og eftter 
den Kongl: forordning betaler hand til Justitz Cassen 3 ort, sammeledes udj processens omkostning 
betaler hand 5 ort, alt under adfær efter loven,

Daarte Jensdatter tiennende hos Anders ???selsen udj Moursund, var til dette ting indstefnet for 
begaaet lejermaal med Olle Erichs: thiennende samme stæd.

Bemelte qvinde Menniskee Møtte iche, hvor da Bondelensmanden Clemmet Rasmus: svarede at 



hun for samme lejermaal haver staaet skriftte udj Scherføe Kirche, og at de iche Egter hver andre, 
Sagsøgeren var dom begierende.

Efttersom det er bevisligt at denne indstefnte Dorthe Jensdatter haver udj løsagtighed med Olle 
Erichs: auflet barn, og de iche Egter hver andre, saa tilfindis hun der for Eftter loven at bøde ? 6 
rdr:, eller udj Mangel for betalningen, at stande 2de søndager ved Scherføe Kirche udj halsjernet 
Naar thiennisten der forRettes. udj processens omkostning betaler hun 3 ort.

Endelig Blev forkyndt en Bygselsædel af fogden Tønder udstædt til Peder Gamst paa 1/2 pds. leje 
udj Jopangvigen, som Ifver hendrichsen er frafløttet; til Tugthuuset bet: 16 Sk. datteret Rotsund 
d=14 Juny 1740/:

Noch Blev læst En obligation af datto 26: Aug: 1738. og af Knud Clemmes: boende paa Sør 
Rotsund udgivet haver, til sin Kiøbmand udj Bergen Sr Christian Bruns, Som her Eftter ordlydende 
skal blive Indførdt paa folio=180.

Ved ovenstaaende Bygselsædels tinglysning blev eftterfølgende protocolleret. Anno 1740 d 14
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Juny er denne bygselsædel lovlig læst og forkyndt paa Rotsunds Sommerting heller? fra ????
tingsted og I protocollen folio 174 anførdt men? Baron de Pettersens forvalter Stifttskriver Michel 
Hvid giorde paa herskabets vejne denne (uklart)??????????????? formeente denne Jorde plads at 
tilkomme Baronens Jordebog, og siger at have bøgslet samme til forrig opsidere Jens Hendrichs: 
Fogden svarede at hand Retter sig eftter de høybydende herrer udj Cammer Collegio 
deris ????????? angl: Jorden Jopangvig hvor af forvalteren Hr. Stifttskriver Sr. Michel Hvid for 
lengst er bleven meddeelt Copie, som dermed ???????? Content. Hvilchet hand dog iche tilstod.

Eftterskrefne dannemmend blev inden Retten tilsagt at betienne Retten udj tilkommende aar og 
derfor befalet at forføye sig for Hr. Laugm: at aflegge Edden; hvis Nafne Erre disse: Peder Gamst 
Jopanchvigen, Anders Andersen Store taskeebye, hans Mogens: RavelsEide, Clemmet Holgers: 
Hamnes, Engebret Peers: vorterøen, Elias Samuels: Acherfiord, Hendrich Niels: find Sechemoe 
Peer Aanets: find Bachebye.

Justisprotokoll Skjervøy 1742
356.

Anno=1742 Den?29 May Blef paa Rotsund holdet et Sædvanligt Sommerting med Scherføe 
tingsteds Almue, Ved Retten præsiderede udj Hr. fogdens Sr. Andreas Tønders absens hans 
beskichede fuldmegtige thienner Monsr. Knud Aslou. Saa blev og Retten betient tilligemed 
Sorenskriveren Eftterskrefne lauvRet. S: Peder Gamst, Ingebret Peers: vorterøen, Peer hendrichs: 
løchsund lychsund sider for Clemmet holgers:, Anders Axsels: Moursund for Anders Anders: 
taskebye, Clemmet Rasmus: Rotsund for Peder Aanets: Bachebye, Christen Anders: vorterøen, 
sidder for Hendrich Niels: af Qvenangen, Søren Jens: Siaavigen for Elias Sammuels: Acherfiord. 
Claus Rejers: for Niels Jons: Normandvigen.

Eftter at Deris Kongl: Mayts: Ret Allerunderdaniste var sadt af Fogdens fuldmegtige; blev 
eftterskrefne Kongl: forordninger allerunderdaniste læst for Menige Almue.

1 ? Skatte forordning om Skatternes Paabud i Norge for aar ? 1741: datteret Kiøbenhavns Slot d=6te
Oct.? 1740.
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2det. Forbud at ingen Slags Kornvarer Maa af Norge til vands udføres, friderichs berg Slot Den 
10de Septembr.?1740.



3de. Placat angaaende de udj Norge under Reluttion værende Jordegoedser og tiender, 
Friderichsborg d:24 Oct.? 1740.

4de. Forbud Paa fire og tiuge skilling stychers udførsel. Fridrichsberg d=14de Nobembr. 1740.

5de: Patent om høyeste Ret i Danmarch for aar?1741. Friderichsborg d:7de octobr. 1740.

6te: Placat angaaende hvorledes strandede varer udj Danmach og Norge her eftter skal forholdes 
Rente Cammeret d?1 Oct.? 1740.

7de: Extension og forbedring af den Sob datto Hirschholm den?22 May Ao?1739. Udgivne 
allernaaeiste Fundation til En Nye Pensions Casse for land Militaer Etatens Encher og Børn, 
friderichsberg d=25 Ap: 1740.

8te: En Kongl: befaling af friderichsborg slot d=18de Marty?1740: at hvo der haver at fordre Nogen
arv udj findmarchen skal Indfinde sig Inden aar og dag eftter at arfven falden Er.

9de Et Kongl: Rescript til Hr. Amtm: Schelderup, angaaende, at de gamle og alle udj Kirchen skal 
blive tilstæde udj Kirchen saa lenge den sædvanlige Catechisation Eftter Prædichen vare. 
Kiøbenhauvn Slot d=2de Oct.? 1740.

10de blev forkyndt Capitels taxsten for Trundhiems Stiftt i aar 1740: passeret?1740 d=21 Oct:

Noch blev forkyndt Forordning om skatternes Paabud i Norge for aar? 1742. Friderichsborg slot 
d=4de Oct.? 1741.

2det Placat om korns toldfri Indførsel samt derpaa giørende Credit for de trengende udj Norge. 
Hirschholms Slot d=7de July?1741.

3de: Placat angaaende den Under 25de: April 1735: paabudne forhøyelse = tolds ophæfvelse af de 
udj Norge indførende Suchere og Sirupper. Friderichsborg Slot d=14de Aug: 1741.
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4de. Placat angaaende Cancellie Raad og forige Casserer Jens Rølles for dylgedi Effecters 
opdagelse. Friderichs borg Slot d=18de Aug. 1741.

5te forkyndt Et Placat under Cammer Clegi; Segl af 4de January?1742: angaaende de Kongl: 
forhenværende Kongl: Regnskabs betienter som er bleven skyldig, som her eftter skal vorde 
ordlydende Indførdt.

6te. forkyndt sammeledes et Placat om de til kort kommende Regns skabs betienter udj danmarch af
Rente Cammeret d=4de Januarj 1742, som og herEftter skal vorde ordlydende Indførdt.

7de. Sammeledes forkyndt et Placat under Cammer Segl af 3de Oct.? 1741 angaaende de 
Reignskabs Betienterne udj Holstens fyrstendømme, som til deris Kongl: Mayts: Casse er bleven 
skyldig, som og her eftter ordlydende skal vorde Indførdt:

8de. Hr EtatsRaad Schelderups Resript til fogden Sr. Tønder af 29 Novembr: 1741 angaaende eftter 
Kongl: befalning, angaaende hvis gl: Kluder og lumper haver, og indsender dem til interresenterne 
ved Papirsmøllen udj Christiania da de skal Nyde for pd af de fine og grove læres kluder to skilling 
og for tre pd Strie og blaagarns lumper ligesaa meget.

9de. Et Kongl: Rescript af 16 february?1742, angaaende u=bepassede personer her fra Sverrig 
maatte Nedkomme.

10de forkyndt Capittels taxten for Trundhiems Stiftt udj aar 1741. passeret d=20de Novembr. 1741:

10de: Hr Autm: Schelderups skrivelse til fogden angaaende Olle larsen og hans Søn Peer Olsen som
skal være endtviget fra Sverrig samt og Acphen Paulsen af datto Storfosengaar d=20 Marty?1742:

11de Velbaarne Hr. Amtm: Schelderups brev til fogden Tønder af 27 Oct.? 1741, angaaende de som 
haver pas og afskeed, at have tiendt udj Kongens tienniste, maa der eftter Nedsette sig udj 
Kiøbstæden eller paa landet der at ernære sig. dog uden nogen Kiøbenskab eller tiennere at holde.



12de: En Kongl: befaling af Christiansborg d=29 Oct.? 1741. angaaende at taalbetenterne udj 
Sverrig skal under Rette de Reisende hvorledes de haver sig at forholde.

359.

13de. Forordning angaaende hvorvidt gudelige forsamlinger uden for den offentlige Guds tienniste 
til videre opbyggelst og gudfryctighedsøvelse under ved kommende læreres opsiyn maa tillades og 
hvilche der imod som u=tilladelige og mistenchelige forbydes, Christians borg Slot udj Kiøbenhafn 
d=13 Januarj?1741.

14de. Forordning hvorved loven og krigs artillerne om udfordringer og Dueller igientages og 
skærpes. Christiansborg Slot udj Kiøbenhafn d=17de Martj 1741.

15de. Forbud paa Vimpel føring, Christiansborg Slot d=13 februarj? 1741/:

16de. forordning angaaendes hvorledes med Tømmer hugsten udj de forbeholdende, samt kirchers 
og de geistlige eller andre Beneficerede ? Skover samt Almindinger udj her eftter skal forholdes 
Christiansborg Slot udj Kiøbenhafn d=31 Martj 1741/:

17de. Forordning angaaende hvorledes medvidners Indstefning, forelæggelse og falsmaals 
kiendelse imod Modtvillige udeblivende vidner, opsettelser, Spørsmaal til vidner og deres afhørelse 
skal forholdes. Christiansborg Slot i Kiøbenhafn d=3de Martj ? 1741.

18de. Forordning angaaende Delinqvents og Tyv=Sagers udførsel i Norge. Christiansborg Slot udj 
Kiøbenhafn d=19 May?1741/:

19de Hr Amtmand Schelderup brev til fogden Sr. Tønder af 26 Januarj 1741. følgende af Hr 
Stifttbefallingsmand von Nissen til hannem Indløbne angaaende En deel Delinqventer 
bortRømmelse at forrekommende dennem haver at angribe.

20de. Placat og Nærmere Anordning angaaende Skoelerne paa landet i Norge. Christiansborg Slodt 
i Kiøbenhafn d= 5te May?1741.

21de Et Kongl: Rescript til Stifttbefallingsmand von Nissen at holde over at Ingen Marchende maa 
holdes paa nogen helligdag, mens at skee Næst søgen dag. Datteret Kiøbenhafn d=1st Ap: 1741/:
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Dernest blev En Bychselsædel forkyndt og udstædt af Kongl: Mayts foget Sr. Tønder til Clemmet 
Rasmus: paa 2 1/2 pds. leje Jord kaldet Nor Rotsund som deris Kongl. Mayts: tilhørende, og Nu den
bygsel des fader Rasmus Clemmes: for hannem opladt. var datterit Nor Rotsund d=30 May aar?
1741, til tugthuuset bet: 16 Sk:

Der Eftter blev læst, En obligation udgivet udj Bergen d=2 Oct.? 1741, af Erich Lorch til holdende 
paa Hamnes og det til Sr. Christopher Paaman: Hvilchen obligation her eftter skal vorde ordlydende
ingførdt. paa folio?205 og 6.

Ellers som Ingen vitterligst vidne samme obligation hafde under skrefven, Saa blev da Debitor 
Erich lorch for Retten fremkaldet, og tilspurdt om ham tilstaar samme obligation at have udgivet, 
Svarede Ja, at hand sielv hafde den underskreven, Med den Condition, at hand iche Videre skulle 
udføres, saa som hand da haver lovet Neste aar der eftter at betale gielden.

Dernest Blev Eftterskrefne tingsvidne inden Retten tagen.

1st: Blev af Fogdens fuldmegtig tiennere tilspurdt samtlige Almue, om her i tingstædet Det aar?
1741 Er forre faldet videre forandring Paa Kongens Jorder her i tingstædet, End Nor Rotsund, 
skyldende?2 1/2 pds. leje, som Rasmus Clemmes: for sin Søn Clemmet Rasmus: har opladt. Der til 
de alle svarede Nej at Intet meere forandring paa Kongens gods falden er.

Ligesaa blev eftterspurdt om samme materie, og om nogen forandring paa Kongens Jorder dette 
aar?1742: falden Er. Der til de alle svarede Nej at intet saadant er faldet.



2det tilspurdes Almuen om Nogen forandring med Nye Rødningers læg at være skeedt her i 
tingstædet udj aar?1741. Dertil de svarede Nej intet deraf at være skeedt.

Lige det samme eftter tilspørsel svarede Almuen at Ingen Rødninger dette aar 1742 Er vorden lagte.

3de: tilspurdt almuen om Nogen det aar 1741 har brugt Noget af kongens Almindning, saa og om 
Nogen samme aar har svaret til fogden Nogen arbex penger. Til Begge deeler svarede de alle Nej. 
ligesamme svar gavede for aar 1742.
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4de: Tilspurdes lauvRettet, om her i tingstædet aar?1741 er faldet nogen hele eller halfve boeds lods
forbrydelse, samt for brudt oddels gods, 6te: og tiende penger for uden Riges Midlers udførrelse 
førlods penger for arfs bortførelse, 60 lod Sølfs bøder, vols Multer, eller Andre deslige, Item 
arfveløs gods om alt dette svarede de til En hver sort udj særdeleshed Nej.

Ligedet samme derom blev Almuen tilspurdt for aar?1742, hvor paa de svarede Nej. Intet der af at 
være faldet.

5te: tilspurdes Post bynderne her i tingstædet om dennem iche var betalt af fogden for Postens 
førelse udj aar 1741 deris postpenger. Dertil de svarede, at dennem for det aar er betalt hver?2 ort.

Ligedet samme Eftter tilspørgelse svarede de at være af fogden betalt for Postens førelse hver?2 ort 
for dette aar?1742.

6te: Tilspurdt om her i tingstædet findes Nogen qværner eller sauver, hvor af skattes bør. Til det 
første svarede Almuen Nej. og til det andet svarede Anders Rask som ejer Den sauv der staar paa 
Hr. Baron De Petters: grund udj Qvænanger fiord, at hand i det aar? 1741, iche derpaa blev skaaret 
nogen boer Efttersom der var iche vand, da tiden var at skulle skæris.

Hr. Baron De Pettersens forvaltere Sr. Michel Hvid begierte her indførdt, at da fornemmes fogden 
paa Kongens vegne fordrer skat af denne Sauv, og her til forn i Retten ved tings vidne er beviist, at 
saavel grunden der sagen er bygt paa som skouven hvor Sauvtømmeret hugges udj Er Baronens 
gods, saa paastaar hand at den Sauvbrugende Enten maa bøxle Sagen af hannem og derfor betale sin
aarlig afgiftt eller og ganskee indstille Sauven, hvichet bedes at maa Contuneres i det Eftter 
følgende tings vidne.

ligeledes herom svarede lauvRettet at saavidt det aar 1742 angaar, at her iche Erre nogen qværner i 
tingstædet, Men hvad Sauven som Anders Rask ejer, derom hand svarede, at eftter som, 
Sauvmesteren haver,
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BortReist til Helgeland, og Nu først i disse dager er hiemkommet, og haver iche til denne tiid og 
iche heller dette aar bliver skaaret noget boer, saasom hand beklager sig at Sauvbladet er bleven 
beskadiget saa det iche kand Benges.

7de: Besvarede Almuen Eftter tilspørsel at her i tingstædet aar 1741, Er hidkommet til tingstædet, 
Sr. Niels Andersen Risst, Borger til Trundhiem og haver sit leje her paa gaarden Moursund, bruger 
her Borgelig Næring. Reiser her fra igien om Edias Mis tider; Derforuden ere her Sr. Johan Bochs 
Borger til Bergen og boer her i tingstædet Vinter og Sommer paa gaarden Strømsfiord, haver En 
Jegt til sit Eget brugs fornødenhed. Peber Svenne, Eller andre haver her iche været dette aar for at 
handle om Sommeren;

Og hvad Bøydefar angaar da Er her udj tingstædet, Torben Gamst, og Niels Rask som hver holder 
En Jegt til Bøydefar for dette tingstæds Almue.

Ligeledes Beskaffenhed her om har det og med samme tingsvidne for Aar?1742.

8de: Tilspurdes Almuen om her i tingstædet udj Aar?1741. Er faldet nogen vrag Eller Drivhvaler; til
Begge disse deeler svarede almuen Nej.



ligeledes herom svarede laugRettet at udj Dette aar?1742 er iche heller faldet noget vrag og hvad 
hvaller angaar da er her intet andet der af falden, End Et støche Raadet hval som iche var af nogen 
Nytte, mens blev alle for den fattige almue til deling.

Den=30de hujus blev Retten igien honoreret hvor da Eftter følgende sager blev forretaget.

Holger Danefær Boende paa Hamnes, var til Dette ting Indstefnt for begaaet lejermaal med Inger 
Arentzdatter, Eftter hendes giorde bekielse. der om ved aabenbare Skrifttemaal.

Holger Danefær Møtte for Retten og tilstoed Stefnemaalet, at være ham louvlig forkyndt. Det 
samme svarede og qvindfolchet.
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Ombuds Manden tilspurde qvindfolchet Inger Arensdatter, hvem hun udlægger til sit bors fader. 
Derpaa Svarede hun Holger Danefær.

2det tilspurdt om hun har begaaet løsagtighed med Andre Personer End hannem. Derpaa Svarede 
hun Nej.

3de: tilspurdt hvad tiid og Stæd Holger Danefær har haftt lægemlig omgengelse med hende. dertil 
hun svarede at den 3de vinter og vaar her tilforn, haver hand haftt med hende at bestille paa 
Hamnes, hvor hun da tiente, udj fiøes og i høelade og alle stæds, og løb Eftter hende, som hund 
omBiche.

4de: tilspurdt hende Naar hun føde det barn som hun Nu udlegger Holger til Barnefader for; hun 
svaret at føde det afvigte høst et aar siden Noget for Juel.

5te: tilspurdt hvem hun ved aabenbare Skrifttemaal har udlagt til Barnefader. Svarede derpaa Holger
Danefær.

6te: tilspurdt om hun veed nogen Medel til bøderne at udRede. Svarede hun hafde ej noget, og 
ingen ville Cavere for hende. thj paastod ombudsmanden over hende Strav paa Kroppen;

Der Eftter tilspurde ombuds manden Sr. Michel Hvid Holger Danefær hvad hand siger til denne 
beskyldning. Derpaa svarede hand Nej. Hvilchet hand vil befrie sig med sin Eed.

Dernest tilspurde hand hende hvem hun ved sin Barnefødsel, hafde udlagt til Barnefader, derpaa 
svarede hun Holger.

Holger Danefær tilspurde qvindfolchet om hun iche hafde udlagt nogen anden til sin Barnefader, 
der til svarede hun Nej. Holger derpaa svarede og var begierende at de Dannemænd som var her ved
tinget tilstæde Nest afvigte Sommerting motte antages at udsige hvad hendes bekiendelse da var for 
Retten. før End hund udlagte ham
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Derpaa Christen Anders: vorterøen, Ingebret Peers: ibid: Søren Jens: Siaavigen, Claus Reiersen 
Oxfiord; Hvilche udsiger at hun først udlagte Siur Niels: find væsten for Uløen, og hans 
Christophers: tiennende paa Hamnes og Dernest udlagte hun Holger,

Ombuds Manden tilspurde samme mænd om her var Nogen Ret holden i fioer 1741 De hertil 
svarede de Nej, Eftter som Sorenskriveren iche var her ved tinget.

2det tilspurdt om det var før eller eftter hendes aabenbare Skrifttemaal i kirchen. Dertil de svarede, 
at det var før.

Ombudsmanden fandt fornøden at tilspørge qvindfolchet Inger Arentzdatter om hun ogsaa haver 
haftt omgiengelse med disse andre 2de: Personer, og hvad tiid og Stæd. Dertil hun svarede Nej.

Noch tilspurdt hvorfor hun da har bekiendt paa dem, Dertil svarede hun og Nej.

Efttersaadan Beskaffendhed fandt ombuds manden fornøden, at tilspørge Præsten velærværdig Hr. 
Rasmus Schelderup som Er her tilstæde, om Inger Arensdatter ved sit obenbare Skrifttemaal haver 



udlagt Holger Danefær for Barnefader og om hun da har Nefnt Nogen Anden. Derpaa Deris 
ærværdige svarede at hun Da udlagte Holger Danefær, og iche Nogen anden.

Ombuds Manden tilspurde Holger hvad hand hafde til befrielse for denne beskyldning. Derpaa hand
svarede, at med sin Saligheds Eed vil aflegge, at hand aldrig haver haftt nogen lægemlig 
omgiengelse med hende.

Ombuds Manden derpaa lod Indføre, at hand formodede Dommeren iche saa hastig tillod holger 
Danefær u=betenchsom, at aflegge Nogen Eed i denne Sag, Saa som Sagen Endnu befindes af den 
beskaffenhed, at for
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modenlig oplysning kunde Erholdes ved de 2de: Personer Siur Niels: og hans Christophers: 
indkaldelse, at fornemme om de ville tilstaa eller fragaa at have haftt med qvindfolchet, at bestille, 
og hvad tiid og stæd, Hvilchet kunde skee til næste ting, og holger og qvindfolchet indkaldes deris 
bekiendelse at anhøre Saa at Baade Retten kunde finde om det kunde være tilladeligt, at tilstæde 
Holger Benegtelses Eed, og hand haver tiid imidlertiid at Betenche sig i denne viktige Post, 
formodende her udj Rettens biefald.

Holger Danefær hertil svarede, og refererede sig til sit forhen Indførde, og erbøed sig til Eeds 
afleggelse til sin befrielse. Denne gang Eragtet.

Eftter som fornemmes af agten, at qvindfolchet Inger Arensdatter, haver ved tinget afvicte Sommer 
først udlagt 2de Personer Nemlig: Siur Niels: og hans Christophers: før End hun udlagte Holger 
Danefær. Saa kand der over iche sagen dennegang naae sin slutning førend de beskylde Personer 
vorder indstefnt, for at fornemme Deris svar paa hendes bekiendelse, thj kand Da iche des udinden 
tillades holger Danefær Nogen Eeds afleggelse; Mens Sagen opsættes til Næste ting her i tingstædet
vorder holdet, da sagsøgeren haver alle vedkommende for sagen lovligen at Indstefne; paa det sagen
kand komme til Endelighed.

Ombudsmanden derpaa befalede lensmanden, at Indkalde Siur Niels: og hans Christoffers: til Næste
ting, at anhøre Inger Arensdatters Beskyldning, og sig derpaa Erclere, og Holger Danefær med 
qvindfolche til gienmæle og sagens Endskab, at anhøre.
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Ærværdige Hr. Rasmus Schelderup Residerede til Scherføe Meenighed, hafde ved skrifttlig 
Stefning til dette ting ladet Indkalde holger Danefær, for den insolence hand begich udj Scherføe 
Kirche den 7de Søndag eftter trefoldigheds?1741, ved Inger Arrensdatters aabenbare skriftte maal.

Dernest Indleverede hand Stefningen af 21 Aprilis?1742. og befandes paa Stefningen af holgers 
Eegen paaskriftt den at være hannem lovligen forkyndt. og hvad vidnerne angaar da tilstoed de fire 
første at stefningen var dennem og lovligen forkyndt, hvilchet og qvindfolchet tilstoed.

Holger Danefær ved Stefningens oplæsning der var tilstæde for Retten og tilstoed stefne maales 
forkyndelse, mens sagde Eftterdj den anden Sag med Inger Arensdatter om lejermaalet iche kom til 
Ende, Saa ville hand heller iche svare til denne Sag, og derpaa gich fra Retten.

Hr. Rasmus Schelderup begierde sine vidnesbyrd fremkaldet, som og fremstoed, og blev da Eedens 
forklaring af lovBogen for vidnerne oplæst, og der Eftter cepareret,

Saa fremkom først Christen Arild Klocher Som Eftter aflagte Eed ved opRagte fingere vidnede. at 
den 7de Søndag Eftter Trinitats Nest afvigte aar, da Inger Arensdatter stoed aabenbare skriftt i 
Scherføe Kirche og da Præsten var kommen saa vidt i Skrifttemaalet, at hand kom til spørsmaalet 
hvem der var hendes Barnefader, giorde hand Enda ydermeere formaning til hende at hun skulle 
sige sandhed, og iche udlegge anden end den Rette Barnefader, hvorpaa hun udlagte Holger, som 
her sider,

Saa stoed holger op i Stolen Nest ved Cordøren og sagde det var løgn, som hun beRettede og dette 



Skrifttemaal er et lovstridig skrifttemaal, saa sagde Præsten Hr. Schelderup
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Giører Ingen opstuds i Kirchen, Haver I noget at tale, Kand det skee En anden stæds, saa skøed 
Præsten Meenigheden til prouv, og Bad dem Errindre hvad som passerer i dag. Men Eftter 
tiennistens slutning opnefnte Præsten Disse 5 Mænd som er Indstente til prov.

det andet vidne Nemlig Erich Lorch hamnes blev fremkaldet for Retten og Eftter Eedens afleggelse 
vinner hand, at da Inger Arensdaatter Stoed aabenbare skriftte, og da Præsten tilspurde hende hvem 
hendes Barnefader var dertil hun svarede, men vidnet hørde det iche fuldkommen, Hvorpaa Præsten
tilspør hende Anden gang hvem hendes Barne fader var. Hvortil hun svarde, Men Enda hørde vidnet
det iche, saasom hand stoed langt Neder i Kirchen, Men Præsten opnefnte Eftterhendes ord Holger 
Hvorpaa Holger som sad i den øfverste stoel ved Coret svarede staaendes, du har løyen Mig paa, 
som En læt færdig toskee, og paa En løgn Agtig bekiendelse staar du her aaben bare skriftt for Guds
angsigt, og paa En løgn agtig bekiendelse har I sagde hand til Præsten taget hende til Skriftte, og et 
lovstridig Skrifttemaal Er det og saa og u=lovligt. hvorpaa Præsten svarede giør Ingen opstus I 
Kirchen, derpaa Holger Danefær svaret Ieg giør Ingen opstues, Men Maa sige Nej for løgn om 
kongen stoed hos. og Eftter at Prædichen var ude, sagde Præsten til Meenigheden at de skulle drage 
til minde, hvad opstues Holger hafde giordt i dag.

Præsten Hr. Schelderup tilspurde vidnet om hand iche hørde, at hand End og eftter skrifttemaalet 
formanede Synderinden at blive ved sandhed og udlegge den Rette Barnefader, hvorpaa vidnet 
svarede hand hørde iche andet end Præsten tilspurde hende Eftter Alterbogen
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Det 3de vidne Torben Hansen af store Taskebye blef fremkaldet for Retten og Eftter at hand hafde 
aflagt Eed med opRagte fingere, og dernest vidnet at den Søndag udj Nest afvicte Sommer, da Inger
Arensdatter stoed skriftt, i Scherføe Kirchen, og da Præsten hafde giordt særdeles formaning til 
hende, at hun skulle sige sandhed og iche liuve paa nogen Menneskee saa som hun stoed her 
saasom for Guds ansigt, hvem hendes Barnefader var. Derpaa hun svarede at det var Holger. 
Hvorpaa Holger som stoed i Næste stoel ved Cordøren svarede, at hun løg som En aabenbare toskee
saa og at det var et Ulovligt Skrifttemaal Derpaa Præsten svarede hand skulle iche giøre Nogen 
opstues i Kirchen, og skiød Meenigheden til Prov om hvad som passerede.

Christen Andersen Vaarterøen /:da hand stred fra sit lauvRettes mends sæde ved Denne sags 
begyndelse, sad Jørgen Gamst udj Hans stæd i denne sag:/ fremKom for Retten og Eftter hand med 
op Ragte fingere hafde aflagt sin Eed, vidnede saaledes, at Den Søndag afvicte Sommer da Inger 
Arensdatter stoed skriftt i Scherføe Kirche og Præsten hafde advaret hende at hun iche skulle andet 
End Sandhed og udlegge Den Rette Barnefader, derpaa udlagde hun Holger, dertil svarede Holger 
som stoed I den Øfverste stoel ved Cordørren, det løy du som En toskee, og dette var et u=lovligt 
Skrifttemaal, og da talte Præsten til ham, Men hvad det var hørde vidnet iche, saasom hand stoed 
saa lagt nedre i Kirchen, Men at Præsten bad Meenigheden at erRindre sig hvad som passerede i 
Kirchen det hørde hand. og da tiennisten var ude, skøed Præsten de Indstefnte videre ved Nafn til 
Prouv.

369.

Præsten Hr. Schelderup frafaldt sielv det 5te: vidne Hendrich Hendrichs:, saa som hand iche var 
tilstæde,

Hr. Schelderup tilspurde de fire vidnes byrd, om iche Holger talte saa høgt at det hørdes over ald 
Kirchen. Derpaa de svarede at hand talte saa, at de hørde det der de stoed.

2det tilspurdt om Holger Sædvanlig Plejer at sidde i den stoel i Kirchen, som hand den Søndag sad, 
derpaa de svarede at hans stoel er den Næste stoel Næden for Kaarsset, Mens den dag sad hand 
oppe i den stoel Nest ved Coret.



Præsten begerede her om et lovlig tings vidne.

Hr. Rasmus Schelderup hafde ved Bondelensmanden Clemmet Rasmus: og Anders Adslagsen 
boende i Elven, til Dette ting ladet Indstefne Olle Anders: lup Siør tiosen, for sit u=gudelig lefnet.

Den Indstefnte var iche her til stæde hvorpaa Stefnes Mændene fremstoed og afhemlede 
Stefnemaalet ved Eed Eftter loven, at være hannem lovligen forkyndt.

Ombuds Manden Sr. Michel Hvid som var tilstæde ved Retten fandt sig paaliggende denne sag at 
paatale, og Derpaa tilspurde Præsten velærværdig Hr. Schelderup hvor udj denne finds u=gudelige 
liv og lefnet bestaar fornemmelig.

Hr. Schelderup Svarede, at det bestaar i Guds ords forsømmelse og foragt, samt u=forligelighed 
med alle folch i grandlafvet. Saa og tyranie mod

370.

Imod sin hustrue, som hand har slaget fra Sands og forstand, saa at hun iche kand behandles af 
nogen Præst med ordet og Sacramentet, hand haver vel adskillige ganger lovet boed og bædring, og 
derpaa er admitteret til Sacramentet, men har ingen bædring viist, som den heele Meenighed er 
bekiendt. Til vidnesbyer om hans skarnagtige forhold imod Konen og med Naboerne vil formodes 
at kand blive opliust af Niels Edis: Spilderen Lars Olsen Burfiord, og Josep Michels: og i Burfiord 
med fleere andre, Hvorpaa Ombudsmanden tilsagde lensmanden at Indstefne ham tilligemed 
vidnersbyrrene til Næste ting, at anhøre, deris vidnesbyrd, og lide Dom for sit u=gudelig lefnet og 
vidnes byrene Under faldsmaal at Møde og vidne i sagen.

Peer Gamst Jopangvigen som var tilnefnt at betiene Retten fremstillet sig Nu, og aflagte sin 
lavRettes Eed for Sorenskriveren Sr. Jørgen Kiergaar.
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