
Justisprotokoll Skjervøy 1743
399.

Anno=1743 Den 12 Juny Blev paa Rotsund holdet Sommerting med samtlige Scherføe tingsteds 
Almue. Ved Retten presiderede udj Kongl: fogden Sr Andreas Tønders absens, hans beskichede 
fulgmegtig tienner Monsr: Wilhem Mouritz Thomesen saa blev og Retten administreret og Betient 
af Sorenskriveren Asmus Rosenfeldt, tilligemed Eftterfølgende lauvRet. Sl: Clemmet Rasmus: 
Rotsund, Niels Jons: Normand vigen, Ingebret Peers: vorterøen, hedrich Niels: Baideren, Christen 
Anders: vorterøen, Peer gamst Jopanchvigen, Søren Jørgens: follisøen og Anders Anders: 
StoreTaskebye, alle Edsvorne lauvRettis Mend udj Scherføe tingsted.

Eftter at Hans Kongl: Mayts: Ret var allerunderdaniste sadt, Blev Eftterfølgende Kongl: 
forordninger, og andre høye Øfrigheders anordninger og Befalninger, læst og forkyndt. Nemlig:

1 ? Fororning angaaende adskilligt til Cammerrets ordningers dedstoe nøyere Eftterlevelse, med 
videre, Dateret Christiansborg Slot udj Kiøbenhafn d=31 Decembr: 1742/:

2 ? Forbud paa hingsters hæster og hoppers udførsel i Nogen maade, datteret Christiansborg slodt?
10 Januarj?1743/:
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3 ? Patent om høyeste Ret i Danmarch aar?1743.

4 ? Forordning angaaende Tyverie, som begaaes ved at afskiære Man og Rumpe af andres hæste paa
marchen, af datto?26 Otb.? 1742.

5 ? Forordning om Commercien for Danmarch og Norge, dateret d=4de: Aug: 1742.

6 ? Forordning om skatternes paabud?1743.

7 ? General Pardons Patent, angaaende de fra landlægderne og Søe Corvitterne? undvigte 
Mandskab,

8 ? Cammer Collegie Obet Brev, angaaende En deel Kongl: Reignskabs betientere u=Rigtigheds 
opdagelse som med deris Reindskaber har Faleret, af datto?9de Januarj?1743.

9 ? Placat Angaaende, at Ingen skipper udj Deris fartøyer Maa have hemmelig og fordulte luger, af 
datto ? 12 Novbr: 1742/:

10 ? Capittest Taxsten for?1742.

11 ? Kongl: Anordning om Marcheder af datto ? 12 Octbr. 1742/:

12 ? Amtmandens Brev til fogden af ? 22 Sept: 1742, angaaende ? 15 dr: som skal lignes Paa 
Senniens og Tromsens Almue 1743. og skal betales til fogden Randuff for omkostning paa tyve,

13 ? Amtmandens brev til Fogden af 26 Sept: 1742. Angaaende En Deceorteur,

14 ? ditto af 8de January 1743 angaaende Nogle Andre Deicerteurer.

15 ? Amtmandens Brev af 16de: Marty?1742. om Skoevæsenet.

16de ? ditto af 24de April?1743. angaaende de Cantoriske Kiøbmænd i Bergen, som hid Indtil 
baade setter sielv Taxst paa de varer

401.

Som af Norland tilsendes dem og de varer som Norlands farerne igien hos dennem tilsendes, 
saavelsom og angaaende det tyge touv de paa vegten bruger.

17 ? Forbud paa hæstes udførelse.



18de Placat om En deel Kongl. betienter udj danmarch som er bleven skyldig til deris Mayts: Casse 
datteret Rente Cammeret d=9de January?1743/:

19 ? Et ditto paa de betientere som i Norge er bleven skyldig til deris Mayts: Cassa ? dat. 9de 
January=1743/:

Den=14 ditto blev Retten atter honoreret af forestaaende Rettens betientere hvor da Eftterfølgende 
sager blev forretaget.

Den sag som paa Næste forregaaende ting var indstefnet af Hr. Rasmus Schelderup, angaaende Olle 
Anders: Lup af Sørtiosen for Hans u=gudelig lefnet som da til dette ting opsadt, var Nu til Dette 
ting Indstefnet at svare til sin sag.

Den Indstefnte Møtte Nu, og tilstoed at være lovligen Stefnet, Indfandt sig derforre til sagen at 
svare.

Udj Continuation af afvigte Aars passerende udj den sag af Præsten Hr. Rasmus Schelderup Reist 
imod Olle Ansers: Lup i Burfiorden, for u=gudelig lefnet, forlangede OmbudsManden Sr. Michel 
Hvid, at vidnes byrderne paa forrige ting opnefnte, maatte fremkaldes for Retten at vidne Hvad 
dennem herom kand være vitterligt, Men først ville have omledet Fogdens fuldmegtige, at ville 
opnefne en Mand til at Antage finnens partes i denne sag og svare for hannem i følge Kongl: 
allernaadigste forordning om Justitien.

Derpaa fuldmegtigen til beskichede den danneMand Torben Gamst, som og dereftter Indfandt sig, 
til finnens forsvar.

402.

Derpaa blev Niels Edisen Spilderen, Josep Michelsens kone Marrite Andersdatter Lup af burfiorden
og Michel lars: qvitteberg fremkaldet for Retten, til at vidne udj sagen. Mens førrend de aflagde 
deris vidne Blev for dennem ordlydende Eden forrelæst,

Hvorda vidnet Niels Edis: fremstod for Retten og med opRagte finger aflagte Eeden imidlertiid blev
de andre vidner u=viist, imedens hand aflagde sit vidne.

Vidnet Niels Edisen bekiender at hand haver hørt af Olle lup sine grander at hand haver slages og 
levet u=gudelig med dennem. Videre siger hand haver hørt at hand haver taget sin kone udj haaret 
og stoedt hendes hovet op til en stoch, hvor af hun blev sansesløs, hvilchet vidnet haver hørt, hand 
ofttere skulle have øvet imod hende.

Sr. Michel Hvid tilspurde vidnet hvad de er for Personer Nemlig de grander hand paabeRaaber sig.

Derpaa svarede vidnet at det er lars Olsen som var Olle lups grande tilforren, Men Nu tienner hos 
Peer Michels: Nøgelen, flerre erRindrer vidnet sig iche, hvem der har talt det for ham.

2det tilspurdt om hand har Nogen vidnes skab om Olle lups u=forligelighed imod sin kone.

Vidnet hertil svarede, at hand iche derom ved videre End hvis hand her forhen haver bekiendt.

Det andet vidne Marrite AndersDatter fremkom for Retten, og Eftter at hun hafde aflagt Eeden. 
udsiger hun saaledes. at hun haver hørdt, at Olle Anders: lup har levet u=forligelig med sine grander
og naboer, og hans qvinde angaar da siger vidnet, at hun haver hørt Jo og seedt at hand har verret 
u=forligelig imod hende, har og seedt hand at have slaget hende da hun var med sin forstand, 
saasom hun var kuns voren imod ham.

403.

Sr: Hvid tilspurde vidnet om hun iche veed om at hun er bleven sansesløs af det hand haver slaget 
hende.

Dertil vidnet svarede, at hun iche veed, om hun deraf blev sansesløs, eller iche.

Sr. Hvid tilspurde hende, om hun iche veed, om hun End nu er saa sandsesløs, dertil vidnet svarede, 



at hun er med det samme.

Videre tilspurde Sr. Hvid vidnet, om hun iche haver været i grandskab med ham og boet i gamme 
tilsammens. Dertil vidnet svarede Jo, at hun i afvigte vinter var i grandlav hos ham, og var udj En 
gamme tilsammen.

Derpaa Sr. Hvid tilspurde vidnet, hvorledes hand da opførde sig imod dennem imedens de saa 
boede tilsammens. Derpaa vidnet svarede, at hand var u=forligelig i Mange maader da som før.

Dernest fremkom Michel lars: qvæn, og Eftterat hand hafde aflagt Eden, vidner hand saaledes. at 
hand haver hørdt, at Olle Andersen har været u=forligelig mod sine grander men iche seedt det. 
Siger og at hand haver hørdt at hand haver slaget sin kone fra sin forstand.

Sr: Michel Hvid tilspurde vidnet, om hand iche veed aarsage til den u=forligelighed med hans kone.
Derpaa vidnet svarede, at hand veed om hans haarhed imod sin kone førend hun blev fra sit sands, 
og at hand har taget Nøglene fra hende saa hun har Maatte om Nattetider gaaet over Eidet til vidnet 
for at tilkiøbe sig mad til sit livs ophold, Mens om Nøglernes fratagelse siger vidnet ichun at have 
hørt, men iche seedt det. Endelig siger vidnet, at Olle lup sin kone har beklaget for hannem, om sin 
Mands haarhed og strenghed imod hende.

404.

Sr. Hvid tilspurde vidnerne, om dehaver hørdt noget om hans u=forligelige forhold at have 
Continueret siden Neste ting her blev holdet,

Derpaa vidnet Michel larsen svarede at hand haver hørdt, haver været ligesaa u=ligelig udj vinter 
som før,

De andre 2de: vidner sige de har iche hørdt Det.

Ombuds Manden tilspurte Præsten Hr. Schelderup som var overværende ved sagens forhandling, 
om Olle lup iche siden afvigte Aar da sagen var Indstefnt for Retten, haver viist nogen forbædring i 
liv og lefnet og været forligere med grander og Naboer, og hvorledes hand forholder sig med sin 
kone udj hendes svaghed?

Hr. Schelderup dertil svarede, at Olle lup har været og Endnu Er eftter folches sigelse og Eftter 
Egne gode løfttes frielse, saa vanartig, at hand aldeles iche Med god samvittighed ham kand 
behandle eller i sin meenighed Tollerere.

Ombuds Manden Sr. Michel Hvid giorde herpaa Denne i Rettesættelse, at som her iche allene er 
Præstens klagemaal over Olle lup for u=gudelig lefnet, men End og Eedtlige aflagde vidnesbyrd om
hans U=forligelighed med grander og Naboer, saavelsom Hans u=christelige forhold imod hans 
kone som hand befindes at have skildt ved helbred og forstand, og Endnu iche viser nogen 
forbædring, at hand Eftter den Kongl: allernaadigste forordning af 25 Novbr: 1735 bliver hendømt 
til tugt huuset i Trundhiem, og at betale denne processes omkostning for denne Ret Med?2 rdr. hvor 
paa Dom forvendtes.

Retten fandt fornøden at tilspørge Torben Gamst som den for sagen Indstefntes beskichede forsvar 
om hand fandt fornøden noget i sagen at observere. Dertil hand svarede Nej. Sagen opsettis til i 
Morgen, da Olle lup med de andre har at møde for Retten.

405.

Udj følge af den Eragtning som paa Næste forregaaende ting blev afsagt. Udj det løsse qvindfolch 
Inger Aeernsdatters sag. Hafde Nu Bondelensmanden Eftter ordre Indstefnet til dette ting de for 
sagen Vedkommende Personer Sl: Inger Arentsdatter, Siur Niels: Hans Christophers: og Holger 
Danefær.

Inger Arentzdatter Møtte for Retten, og blev hun da ydermeere tilspurdt, om den Rette Barnefader, 
og hvo den skulle verre, Derpaa hun svarede, og udlagte Siur Niels: find.



Siur Niels: derpaa svarede vel i det første Nej og viste sig der udj iche skyldig, Mens qvindfolchet 
stoed fast ved sin Bekiendelse om hannem Siur Niels: derpaa tilstod da at hand iche kunde sige sig 
fri for hende, hand Jo hafde haftt legemlig omgiengelse med hende. Men paastod iche at være 
Barnefader til hendes barn.

Sagsøgeren Sr. Michel Hvid, tilspurde qvindfolchet, om holger Danefær da var fri for hende, at 
hand i saa maader at skulle have Nochet Med hende at bestille. Dertil hun svarede Ja at Holger var 
aldeles frj for hende.

Ombuds Manden Sr. Hvid giorte herpaa sin IRettesættelse, at Eftterdj finnedrengen iche kand 
benegte Jo at bedrevet løsagtighed Med hende, saa kand hannem iche betroes sin Undskyldning, at 
være Barnefader, Men paastaar Dom over dem Begge til deris bøders Betalning eftter loven, eller at
lide straf paa kroppene, samt processens omkostning at Betale. Hvad Holger Danefær angaar, da 
frafaldes sagen imod hannem, Nu Eftter qvindfolches siste bekiendelse. Her om blev da dømt og 
sagt.

Efttersom Siur Niels: find, her for Retten haver tilstaaet, at hand iche kand sige sig fri, hand Jo 
haver begaaet løsagtigheds

406.

Gierning Med Inger Arentsdatter, Hvorudover hans løsse Undskyldning om iche at verre 
Barnefader, kand ansees hannem til nogen Befrielse for gierningen, Mens hand Eftter qvindfolches 
Bekiendelse, at Blive den Rette Barnefader; Og som de iche Egter hverandre, saa tilfindes hand 
Eftter loven derfor at Bøde ? 18 lod Sølv, eller og i Mangel af Bødernes Betalning, da at straffes paa
kroppen med at staa 2de: Søndager udj halsjernet ved skierføe Kirche En time for og En time Eftter 
naar tiennesten der bliver holdet. Angaaende qvindfolchet, Da bliver hendes bøder derfor at betale ?
12 lod Sølv, og i mangel for Betalningen at udRede, Straffes hun derfor Paa Kroppen med at staa 
iligemaade udj halsJernet ved Skierføe Kirche naar tinnesten der forRettes Nemlig En time for, og 
En time Eftter tiennisten. processens omkostning angaaende Da som Siur Niels: ved sin udeblivelse 
fra Retten ved det forrige ting, og dermed forvoldet sagens vidtløfttighed, saa tilfindes hand udj 
omkostningen at betale 2de Rixdaler. Betreffende Holger Danefær da som Sagsøgeren udj sin 
iRettesettelse frafalder sagen imod hannem, Saa bør da qvindfolches forhen giorde Bekiendelse paa 
hannem, Saavelsom de u=blue og løsagtige ord hun haver talt paa Holger, iche bør ???? eller verre 
hannem til nogen forklegnelse paa hans gode nafn og Rycte, Men være som døde og udtalte.

Ditlev Olsen af Valen var til dette ting Indstefnt for fortilig sammenleje med sin Nu havende qvinde 
Anne Jensdatter, ligeledes var og til dette ting Indstefnt Samuel Ols: udj valen som og iligemaade er
befunden udj fortilig sammenlej med sin havende qvinde Abelone torkelsdatter.

Disse Personer tilstod lensmanden at verre lovligen til dette ting indstefnt, Mens Ingen af dem 
Møde.

407.

Sagsøgeren Sr. Hvid derpaa tilspurde lovRettet saavelsom Ærværdige Hr. Schelderup som var her 
ved tinget tilstæde, om det hafde sig saa i sandhed om disse folches fortilig sammenleje,

Derpaa Præsten svarede saa velsom lovRettet svarede, at var i alt sandhed at deris sammenleje 
haver været førEnd deris Brøllup er vorden holdet.

Eftter denne deris tilstaaelse om sagen, var Sagsøgeren dom paastaaende til bødernes Betalning. 
Herom afsagt.

Saasom Ditlev Olsen, og Samuel Olsen, Er af Præsten og lovRettet overbeviist, at have haftt for 
tilig sammenleje Med, deris havende qvinder; Saa tilfindes da Eftter loven Ditlev Ols: og Samuel 
Olsen, hver for sig at bøde ? 3 rdr. 2 Mk: 4 Sk:, Saa og der foruden hver at betale udj denne 
processes omkostning ? 3 ort.

Ædle Hr. Foget Sr: Andreas Tønder, hafde Til dette ved skrifttlig Stefning, ladet Indstefne Sr: Johan 



Bochs.

Sr: Johan Brogs tilligemed Peder Jørgensen møtte Begge for Retten hvornest fogdens fuldmegtige 
thienner Monsr: Willem Mouritz Tommesen Indleverte udj Retten en skriftlig stefning af Fogden 
udstedt, af datto Vang den ? 27 Marty?1743.

Stefningen befandes med sin paaskriftt at være Sr. Brochs lovligen forkyndt. og var Begierende 
Maatte læsses.

Fuldmegtigen derpaa Indleverede sit skrifttlig Indleg, af datto Rotsund d=13 Juny; 1743, som i 
agten skal vorde Indførdt ordlydende hvilchen og blev læst.

408.

Sr: Brochs tilspurde Fogdens fuldmegtige, hvor den arest Er, som Fogden havet Stefnet paa, og naar
den samme er hannem forkyndt.

Dertil fulmegtigen svaret, at hand har givet sit svar udj sit Indleg.

Dernest Stillede Brochs den Mand Peder Jørgens: som fogden som haver Reist sag om Personlig for
Retten, og lod tilfogdens fuldmegtig, hvorledes Hand vil forholde sig med hannem,

Tilspurde og samme Peder Jørgens: om hand iche var i Lochsund i afgangne Einer Ambrosies huus, 
før End hand kom til hannem.

Peder Jørgens: hertil svarede, at hand var først udj Nu Sal: Einer Ambrosies huus fra Edismis tid og 
Indtil Eftterfølgende Nye aar. Da hand for hungers skyld Med kone og børn, kom til Sr. Brogs.

Der Eftter protesterede Sr. Brochs imod denne af Fogden anlagde sag, som er i Allemaader uden 
beviis, at den Bliver afvist, og hannem kost og tæring tilfindes for udlovlig paaførte proces.

fuldmegtigen referede sig til sit forrige.

Sagen opsettes til i morgen, med dens slutning.

Den=15de Juny Blev Retten atter honoreret og blev da først Eftterskrefne slutninger herfra Retten 
udj de 2de forrestaaende sager.

Eragtning udj Olle Anders: Lups sag, Denne Betydelige Sag, som Olle Anders: lup beskyldes og 
sigtes for er hannem Endnu iche saa tilstrechelig overbeviist, som loven udfordrer, at kunde der udj 
dømmes; thj Ingen af de Naboer, som hand skulle levet uforligelig Med, Haver Endnu for Retten 
været fremstillet og iche uden et vidnesbyrd er førdt, som haver seet hannem slaget sin kone, og 
Enda det samme u=tilstrecheligt. Eftter den allegerede Kongl: allernaadigste forordning burde hand 
og formanes.

409.

Til bædring førend hand til tugthuuset kand henDømmes; thj kand iche anderledes her udj denne 
gang kiendes, End de benefnte grander bør først for Retten indkaldes og Med klare vidnes byrd, 
hannem over beviises at have u=Christelig behandlet sin hustrue, saa og Hvad advarsel hannem er 
giordt Derom, som hand iche haver villet adlyde førend Dom til tugthuuset over hannem herfra 
Retten kand feldes.

Eragtning udj den Beviste Sag Fogden Sr. Tønder fører imod Sr. Johan Brochs.

Af denne udj sagen i Rette lagte stefning sees, at Citanten haver stefnet paa En arest, og Citantens 
fuldmegtige, Ingen arest eller nogen beviis der paa haver fremlagt, hvor udinden følgende loven 
Sagen iche kand Behandles; thj afvises Da Citanten med denne sin sag. Hvad Den af Sr. Brochs 
paastaaende Erstatning for sin Reise og tiids spilde er angaaende, Da som hand Ingen Contra 
Stefning i Retten haver haftt at fremlegge, Saa kand hannem deds udinden Ingen Erstatning 
tildømmes.

Claus Rejsers: af Oxfiorden Hafde til dette ting ladet ved Bondelensmanden, og Sørren Jørgens: 



Indstefnet til dette ting, Erich Erichsen qvæn Oxfiorden, for hand skal have sagt at Claus Rejers: 
kone skulle driche sit Eget Blod for hendis Mands skyld. vidnerne som I denne sag erre Indstefnte, 
Erre qvie Nielsen, lars Niels: og Niels Anders:

Erich Erichsen qvæn møtte for Retten, og tilstod at verre lovlig Stefnet, og Erbød sig at svare til 
sagen.

Qvie Niels: boende udj qvænanger, blev stillet for Retten, for at vidne i denne sag, og Eftter hand

410.

hafde aflagt Eeden, udsiger hand, at afvicte sommer Eftter at tinget var holdet her i tingstædet, var 
hand til u=Roer paa hogsteenen, hvor hand da hørte at Erich Erichs: qven sagde at Claus Reiersens 
kone gunnel Svendsdatter, skulde driche sit Eget blod. opReisning der til siger vidnet at En dag 
Claus og Erich qven kom i land af udRoren fald dem ord imellem, hvor da Claus sagde til Erich 
qven, kandskee du vil giøre saa med mig som du giør med konen din, derpaa Erich svarede at min 
kone har iche druchet sit blod, som din kone har.

Niels Anders: find tilholdende hos sin Moder som Boer udj Oxfiorden, fremkom for Retten for at 
vidne udj sagen, da Eftter at hand hafde aflagt Eed, udsiger vidnet, at hand hørde vel at Claus og 
Erich qven hafde ord imellem, mens det var qvennemaal de talte, hvilchet vidnet iche forstoed 
tilmed var hand og saa langt fra dem at hand iche Ret kunde høre det hvad de talte.

Fleere vidner hafde Citanten iche at lade føre.

Contraparten Erich qven Blev af Retten tilspurdt hvad hand hafde derimod at sige? svarede dertil at 
der falt vel ord dennem imellem mens at hand skulle have sagt at Claus sin kone skulle driche sit 
Eget Blod, det negter hand aldelis iche at have talt.

for det andet var bemelte Erich qven Indstefnet for hand skal have skieldt Claus Rejders: for En 
Mordere.

forrestaaende vidne qvie Niels: blev om denne sag og til spurdt, hvad hand der om viiste, derpaa 
vidnet sagde at samme tiid der faldt Erich og Claus ord imellem paa hagsteenen, da hørte vidnet at 
Erich sagde til Claus at hand var en mordere, og at hand hafde ihiel skotten det menniske der gich 
udj oxsfiorden for toe aar siden om høsten videre hafde vidnet iche at sige. Paa det samme aflagte 
vidnet sin Eed.

411.

Niels Anders: find af Oxfiorden som er hos sin moder der i Oxfiorden fremkom for Retten at vidne i
denne sag, da Eftter hand hafde aflagt Eeden, udsiger hand at da der falt Erich qven og Claus ord 
udj mellem paa hagsteenen, Da hørde hand at Erich qven skielde Claus for En Morder, Mens videre 
hørde hand iche.

2det tilspurdes vidnet om hand iche hørde at Erich sagde at Claus skulle have skaatten det 
menniskee som gich i Oxfiorden for toe aar siden;

Derpaa vidnet svarede Nej, hand hørde det, saa som hand forstod dem iche Ret.

Erich qven blev tilspurdt, om hand tilstaar det som vidnerne har vudnet. Derpaa hand svarede, at 
hand tilstaar det, at hand har skielet Claus Reiers: for En Morder, Indtil hand kand bevise det.

Ombuds Manden Sr. Michel Hvid Paa Claus Reiersens vegne sette i Rette at Erich Erichs: qvæn 
bliver Eftter lovens 6te bogs 21 Cap: 2det art. Dømt at lide for sin ære= og liv paa gieldendes 
skielderie som hand iche har beviist, og med aarsagen der bekostning for Denne Ret 2 rdr:,

Erich Erichs: qvæn hafde til dette ting ladet Indstefnet Claus Reiersens forstersøn Anders Jons: at 
hand haver sagt for Niels Jons: at Claus haver skudt det Menniskee som gich i Oxfiorden for toe aar
siden for et Trold. for lige Det samme er og Niels Jons: og Jon Anders: Indstefnt af Erich Erichs: 
qvæn.



Den Indstefnte Anders Jons: blev paaRaabt men fandes iche her ved tinget at være. Derpaa 
fremstoed Bondelensmanden og Søren Jørgens: og Eftter loven afhimlede Stefnemaalet at være 
Anders Jons: lovlig forkyndt.

Niels Jonsen find paa ArelsEng i Oxfiorden fremkom for Retten at vidne i sagen, da Eftter hand 
hafde aflagt Eden, vidner hand saaledes, nemlig at

412.

hand for 2 aars tiid siden spurde Claus sin forstersøn Anders Jons: om det var sandt at Claus Reiers: 
hafde skaatden det Menniske ihiel som da gich i Oxfiorden; dertil svarede Anders Jons: vidnet at det
var sandt at hand skøed til ham men Rogte ham iche. Videre sagde vidnet at hand spurde Anders 
Jons: om de hafde seedt ham siden, derpaa hand svarede ham Ja, at de saae ham samme qvel 
derEftter. vidnet Blev tilspurdt hvad hans ærende var der de spurde Eftter samme Menniske, svarede
vidnet at de gich og lette Eftterham, men fandt ham iche. vidnet Endvidere tilspurdes om hand 
hafde hørdt det af flere End Anders Jons: derpaa vidnet svarede Nej. videre hafde vidnet iche at 
sige.

Niels lassesen af ArnEng i Oxfiorden fremstildes for Retten at vidne i denne sag, hvor hand da først 
aflagde Eden, og dernest siger vidnet at hand har hørt af Olle Ols: Ben Acerjord, at Claus skal have 
skaatten Eftter det Menniske som gich I Oxfiorden men hand Rogte iche,

videre tilspurdet vidnet hvem der haftte bud Eftter ham, svarede Claus begierte det Men vidnet gich 
iche.

Enda tilspurdes vidnet om hand haver seedt det Menniske som gich der? Svarede vidnet, at hand 
hafde seedt ham En gang før den tid, men siden iche. videre siger vidnet, at heele Almuen der i 
fiorden var forsamlet, at lede Eftter ham Men De fandt ham iche.

Jon Jons: find paa Haun udj Oxfiorden fremkom at vidne i denne sag, hvor hand da aflagde Eeden, 
og der Eftter siger hand, at hand haver hørdt af Olle Ols: Ben, at Claus haver skaadten til det 
ommelte, Menniskee, men Raagte iche. videre siger vidnet at hand saae vel det menniske førEnd 
der blev skaatten, Mens siden saae hand den iche. Mere hafde vidnet iche at sige.
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Olle Ols: Ben Acherjord som var her ved Retten tilstæde og haver paahørdt disse vidner, Blev 
tilspurdt om hand tilstaar, at have sagt saadant som vidnerne har vidnet? Derpaa hand svarede, at 
hand haver vel sagt det for vidnerne det som de haver vidnet; mens siger Nu at hand var vel med 
Claus da det skulle verret skeedt men de hverchen skøede eller Rogte. og siger Olle og Claus, at de 
udsprede det allene for, at folch skulle des heller komme og lede Eftter ham. Denne gang eragtet,

Eftter Begge Parternes samtygge, opsettes denne sag til Neste ting her i tingStædet vorder holden 
Da Parterne før sagen haver at Møde for Retten uden Stefnemaal, og da at anhøre Endelig Dom udj 
sagen.

Eftter alt dette fandt Ombudsmanden Sr. Michel Hvid sig anliggende, at Eftter som her i Claus 
Reiersens og Erich qvens Mellemværende sager formelder at Et Menniskee skal have gaaet i 
Oxfiorden, uden at vide hvem det haver været Eller hvad ærende det haver haftt, og et Spargement, 
at der skulle være skudt Eftter det, at tilspørge Ting Almuen om de veed hvad dette haver været for 
et menniskee, og om her Er noget Menniskee, Ihielskudt, som Nogen kand vide at sige?

Hvortil tilstæde værende Oxfiords besiddere svarede, at der gich vel et Menniskee Paa Skouven 
som ingen Kiendte, men de har aldrig hørdt det været ihielskudt.

Jørgen Gamst Paa Sr. Michel Hvids vegne haver til dette ting ladet Indstefne Peder gamst for hand 
haver nedsadt sig paa Valens grund uden tilladelse, og at flytte sig og sine huuser derfra.

414.

Peder Gamst møtte for Retten, og tilstod at verre lovligen Stefnet, og at svare til sagen.



Sr. Hvid tilspurde Peer gamst hvorledes hand Er kommen til at Nedsætte sig der hand boer og om 
hand uden videre vitløfttighed vil fløtte der fra straxen.

Til det første Nefnte hand En Mand som skal have givet hannem lov der at Nedsette sig; Mens som 
samme Mand iche er Stefnet her til, saa kand hans Nafn iche her Indføris. til det andet svarede hand
at hans leilighed var iche at fløtte førEnd til Sommeren kommer 1744.

Sr. Michel Hvid derpaa svarede, at saafremt hand iche giør plasen Rødig til tilkommende aars 
Sommerting, saa begieres Øfrighedens assistentz Eftterloven at føre ham der fra. Saasom hand iche 
kand Negte, det Jo er Baronens grund, der hand har Ned sadt sig, forlanger og for ibragte 
bekostninger ? 2 rdr. Justis Cassen ud forglemt.

Hertil svarede Peder Gamst, sig iche at have Noget at tilsvare.

Jørgen Gamst haver til dette ting ladet Indstefne Peder Gamst og hans kone for de skal have slaget 
gres Paa Indervalens Jord.

Peder Gamst tilstod Stefningen at verre lovlig forkyndt.

Jørgen Gamst tilspurde Peder gamst, om hand iche i afvicte Sommer haver slaget græs paa 
Indervalens Jord,

Derpaa Peder gamst svarede at hand eftter Knud Andersen tilladelse har slaget 4re Børre høe. 
Hvilchet Knud Andersen sielv for Retten strax benegtede.

Ombuds Manden Sr. Hvid giorde herpaa iRettesettelse paa herskabes og leilendingens veigne
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at som Peder Gamst her for Retten sielv har tilstaaen at have slaget høe uden Nogen tilladelse, hand 
Da derfor Eftter loven Maatte dømmis for sin formastelse eftter 989 art. 6te. Med omkostning og 
Erstatning ? 2 Rdr. hvor Paa begieres Dom, Eftterdj sagen er saa klar, at der ingen tvilagtighed er 
der udj.

Formedelst got folches interposition, lod OmbudsManden Sr. Michel Hvid Paa herskabes og 
leilendingens vegne sig overtale, at Efttergive Peder Gamst denne sag, paa den Maade, at hand 
Betaler til den fattige Scherføe Kirche 2 rdr. og i processens omkostning ? 2 rdr. hvormed Sagen 
ophæves og frafaldes.

Dernest blev i Retten læst En bøxselsædel udstædt af Sr. Michel Hvid til Jørgen gamst 9 Mk. 
lejejord udj valen udj Scherføe tingste datteret Qvitnes d=6 July?1742. til tugthuuset betaler hand 6 
Sk. saa blev og Copie der af i Retten fremviist.

Enda læst En ditto af Sr. Hvid udstedt til Anders Rask paa 1 Vogs leje udj Eide som Jørgen gamst 
for hannem har opladt var datteret Rotsund d=30de May 1741, til tugthuuset betalt 1 Mk:,

En ditto af Sr. Hvidt udstædt d=28 May ? 1742 til Olle Michels: Ravelsejde ? 1 W: hvor af hans 
Erichsens Enche oplod de 2 pd og hans Mogensens Enche som den Bøxlende Egtede hafde ? 1 pd: 
til tugthuuset betalt hand ? 8 Sk:

Dernest blev Eftterskrefne tingsvidner inden Retten tagne. Nemlig.

1 ? tilspurde Fogdens Fuldmegtige Almuen Om her i tingstædet siden Neste ting, er forrefaldet 
Nogen vrag eller Drivehvaler? til Begge disse deeler svarede samtlige Almue Nej Intet deraf var 
faldet.

2det tilspurde hand lavRettet og Almuen om det iche er i sandhed, at Ingen forandring med
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Ny Bøxseler er falden paa Kongens gods her i tingstædet dette Aar? dertil Almuen svarede, at hafde 
dermed saa i sandhed at intet Deraf er falden.

3 ? Tilspurde hand Almuen om her i tingstedet dette aar Er bleven Nogen Nye Rødninger lagt for 



landskyld? Dertil de alle svarede Nej.

4 ? Tilspurde hand Almuen om Nogen dette aar har brugt Noget af Kongens Alminding dette Aar, 
og svaret Noget derfor. Saa og Nogen har betalt til Fogden Nogen Arbex penger. Til Begge disse 
deler Svarede de alle Nej.

5 ? Eftterspurde hand Inden Retten, om her I tingstædet dette Aar Er falden Nogen hele eller halve 
Boedslods forbrydelse, samt forbrudt oddelsgods, 6te: og 10de: penge for udenRiges Medelers 
udførelse, førlods penge for Arvs bortførelse, 60 lod Sølfs Bøder, volsmulter eller andre Deslige, 
Item Arfveløs gods; om alt dette svarede Almuen til Enhver post i særdeleshed Nej.

6 ? Tilspurde hand Postbønderne her i tingstædet, om dennem iche for Postens førelse Dette aar var 
bleven betalt deris Postpenger? Dertil de alle svarede Jo, og at hver af dem var betalt ? 2 ort.

7 ? Tilspurde hand Almuen om her i tingstedet findes Nogen qværner eller sauver hvor af skattes 
Bør? Til det første svarede de Nej; Men hvad det andet angaar Da Er her iche uden den Ene Sauv 
som staar i qvænanger fiord paa Hr. Baron de Pettersens grund; hvor da Anders Rask som Eier 
sagen blev fremkaldet, og tilspurdt hvor meget hand haver skaaret paa Dette aar? derpaa hand 
svarede at hand til denne iche haver skaaret Noget; Mens formeente, at hand herEftter skulle skære 
1 stabel boer.
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Hr. Baron De pettersens forvaltere Sr. Michel Hvid, som var her ved tinget tilstæde begierede her 
indførdt, at da fornemmes fogden paa Kongens vegne fordrer skat af denne Sauv, og her til forren i 
Retten ved tingsvidne Er beviist, at saavel grunden der sagen Er bygt paa, som skoven der 
Sauvtømmeret hugges udj, Er Baronens, Saa paastaar hand at den Sauv brugende, Enten maa bøxle 
sagen af hannem, og derfor betale sin aarlig afgiftt Eller og ganske Indstille Sauven, Hvilchet Bedes
at maa Contuneres i de Eftter følgende tingsvidner.

8 ? Endelig Eftterspurde hand hos almuen, om her i tingstædet dette aar Er hidkommen Nogen 
borgere, for her at handle, Eller og om her haver været Nogen Pebber svenne Eller andre for her at 
handle om sommeren, Item hvem der holder Bøydefars Jegter her i tingstædet for Almuen? Derpaa 
Blev svaret, at Sr. Niels Anders: Rist som er Borger til Trundhiem, og haver sit handels leje her paa 
gaarden Moursund Er hidkommen i vaar, bruger her Borgelig Næring, og Reiser her fra igien ved 
Edismis tider, haver En Jegt til sit brugs fornødenhed, der foruden Er her og Sr. Hohan Brochs, som 
er Borger til Bergen mens boer her paa gaarden Strømsfiord Bruger her Borgelig Næring vinter og 
sommer, Haver En Jegt til sit brugs fornødenhed, som hand segler med til Bergen siste stefne. 
Pebbersvenne Eller andre har her iche været denne sommer. Och hvad Bøydefar Angaar da Er her 
Torben Gamst boer paa Dybvigen og Anders Rask boer paa Eide, Hvilche Begge holder hver En 
Jegt til Bøydefar for dette tingsteds Almue.

Endelig tilslutning med Retten blev Eftterskrefne Mender, opnefnet til at betienne Retten udj 
tilkommende Aar.
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Nemlig: Anders Rask Eide, Olle Michelsen RavelsEide, Michel lars: qvitteberg, Peer Olsen 
Siaavigen, Morten hendrichs: Søerstrømmen, lasse Nielsen Suchelvig, Olle Peers: Langenes, og 
Hendrich Anders: Alten, Hvilche Blev anbefalet, at forføye sig for Hr. Laumand Thams for at 
aflegge Eeden.

Justisprotokoll Skjervøy 1744
434.

Anno=1744 Den ? 4de Juny Blev paa Nor Rotsund holdet et Almindeligt Sommerting med Samtlige



Scherføe tingsteds Almue, ved Retten præsiderede Kongl: Mayts Foget Edle Sr. Michael Ursin, saa 
Blev og Retten administreret og betiendt af Sorenskriveren Asmus Rosenfeldt, tilligemed 
Eftterfølgende lavRet: Sl: Anders Rask Eidet, Olle Michels: RavelsEidet, hendrich hendrichs: 
grundfiord, sad for den døde Michel lars: Qviteberg, Olle Peers: langenes, lasse Niels: Suchelvigen, 
hendrich Anders: Alten, Søren Jens: Siaavigen sad for Morten Hendrichs: og Peer Ols: Siaavigen.

efter at Rætten af Kongens foged var satt blev først oplæst de mig af fogden overleverede Kongel: 
Forordninger, Anordninger, Placater og ordres som eftterfølger: 1 Forordning om Skatternes Paabud
i Norge pro 1744, datteret 19 Novembr: 1743, 2. Ditto angaaende adskillige extra ordinair skatters 
Paabud i Norge pro 1743. 3. Patent om høyeste Rett i Danmark

435.

aar 1744. 4. Anordning angaaende Paaske fæstens holdelse aar 1744. 5. Forordning angaaende 
idømte Penge bøeders indrivelse, og hvorleedes i dets mangel bør forholdes med straf paa kroppen, 
datteret 6 Decembr. 1743. 6. Ditto, angaaende hvorvit den Norske Almue tillades Jagt og Skytterie, 
datteret 5 Februarii 1744. 7. ditto angaaende Taxten for brevene som sendes med den Norske Post, 
datteret 13 decembr: 1743. 8. Placat, hvorved den frihed, som undsaatterne i Norge, eftter Placaten 
af 7 Jul: 1741, have været forundt, aldeeles vorder ophævet, Datteret 7 Janr: 1744. 9 Ditto, 
angaaende at Kongen allernaadigst inkalder alle sine undvigte og tilstædeværende undersaatter, saa 
mange som allereede er og hereftter ville begive sig i hans tieniste til Floden, datteret=15 Nov: 
1743. 10. ditto, angaaende undrømt og falite Regenskabsbetientere, om nogen kand opdage paa 
hvad maade Kongen kand naae sin ved dem Lidende skade enten ved nogne af berørte betientnee, 
udstedt forskrivninger eller i andre maader. datteret 11 Janr:=1744. 11) ditto af samme indhold om 
en deel fleere falit betientere. 12) Forordning, angaaende nogle som forbydes at tilforhandle sig 
bønder gods udj Norge, datteret 31 Jul. 1744. 13) Placat, angaaende dend ved Saugerne i Norge i 
svang gaaende oversknur, datteret 10 Jul. 1743. 14) ditto om viidere benaading for dem som Ertz?
gange opdage, og hvorleedes med Bergværkernes Circumference ? skove skal forholdes datteret 20 
Juny 1743. 15) ditto hvorved den frihed som undersaatterne i Norge, eftter Placaten af 7 Jul. 1741, 
hidindtil har været forundt med fremmede Korn vahrers indførsel imod mellem rigs tolds 
erleggelse, Casseres datteret 16 Jul. 1743. 16) ditto angaaende paalagde
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Speiel glas tolds ophævelse, datteret 13 Jul. 1743. 17) Kongel: rescript, af 31 May 1743, angaaende 
at de som forhen skal have været dømte tilfæstning, Spinde eller Tugthuus, skal nu i dend stæd 
dømmes til Omgans fiskevær i Findmarken. 18) ditto af 8 Martii 1743, angaaende dommeres og 
skrivers forhold med acters beskrivelse. 19) ditto om noget fremmed Nations krigs skibs udrustning 
udj vores Norske havner skulle indkomme, da haver fogden og andre betienter om dets forhørende 
omstændighed at relater paa høye stæder. datteret 26 april 1743. ditto af 29de: Martii 1743, 
angaaende at finnefolk skal agtes lige ved andre Norke undersaatter, og ingen at agte nogen foragt 
paa dem fordj de ere finner. 20) Cammer Collegii skrivelse til EtatzRaad Lihme i Bergen, 
angaaende dend paa de Nordlandske vahre fastsatte priises afskaffelse. datteret 23 May 1743. 21) 
amtmandens ordre til fogden af 7 aug. 1743, om grendse bekostningens ligning paa Almuen i 
Senjen og Tromsen, som ??=73 rdr. 22) amtmandens brev til fogden af 7 aug. 1743, angaaende 
tvende fra Trundhiem undvigte Tyves paagribelse. 23) Nok forordning angaaende de Sager, som 
angaar forseelsee og forbrydelsee imod de om skouv og forstvæsenet i Norge giorde anordninger, 
samt skov betienternes forseelser i deres Embeder, hvorleedes og hvor samme skal Paatales og 
forfølges. Datteret 26 Febr. 1744. 24) Placat angaaende hvorleedes med det unge mandskab i Norge,
som fra landleggene til fremmede steder desertere, skal forholdes, datteret 31 Janr: 1744. 25) 
Amtmandens brev til fogden af 11 Februarii 1744, angaaende Communication om Kongens 
allernaadigste intention i det hans Kongel: mst: ikke vil at almuen ikke skal overiiles med betaling 
for det dem Crediterede Kornevahre, paa det de
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fremdeeles kand nyde nogen Credit hos bergens og trundhiems borgere, ? 26. Hr. EtatsRaad og 
Amtm: Schelderups skrivelse til fogden af 12 Novembr. 1743. I anledning af Hr. Majors 
undragende til Hr. Amtm: om assitentze udj den kongl: anbefalende grense skields forRetning. 27: 
ligeledes et ditto af 8de Martj 1744: og af Hr. Amtm: Testeret, lydende Paa samme Materie. ? 28. Et 
Brev til Hr. fogden fra H: Amtmand Schelderup, datteret d=12 Februarj?1744. angaaende 
grenseskiels forRetningen om vidnerne at tilholde at forføye sig d=24 Aug. til koutihe. 29de Hr 
Amtmands brev til fogden af d=16 April 1744: angaaende 3de aresterede tiuve fra Trundhiem skal 
være afRømte. 30de: Noch et ditto fra Hr. Amtm: af d=20de Novembris?1743. angaaende 2de 
Delingqventer som fra Trundhem Erre afRømte; 31de Et Placat under Amtm: Schelderups haand af 
15 Nobembr. 1743. angaaende Consumptionen udj Senniens og Tromsøe fogderie, hvoraf før Er 
svaret aarlig?80 dr. Konge tienden af Senniens fogderie ? 160 dr. hvilchet skal til aution settes, for 
liphaberne som derom sit bud haver at indlevere til Rente Cammeret.

Udj anledning af forrestaaende Hr. Amtmands brev af d=12 Februarj 1744. for det første tilspurdes 
inden Retten, om fieldlapperne haver talt Enten Med lensmanden, eller Andre, Naar de ere komne 
her Ned udj Bøyden om at ville Bøxle field almindingerne.

Dertil blev at lensmanden og samtlige almue svaret Nej, iche derom af lappene noget har været talt.

2det. om field Almindningerne iche hid indtil iche haver været til felles brug for alle østlappene 
uden for skiel, eller om Nogle erre beRettede Meere end andre til at drive deris Reinsdyer der, og 
om det der eftter kand lade sig giøre at visse lapper maa tilbøxle sig samme almindinger
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Och om det iche siunes at de ander lapper derover maatte blive forlægen med deris Reinsdyr samt 
om bemelte Almindinger kunde vær at sætte for landskyld til at svare de Kongl: skatter.

Svarede: Bønderne eller Søefinnerne haver iche vanchet til fields og der for iche veed hvorledes 
fieldfinnerne haver Ret til En eller anden stæd tilfields og iche heller vide hvor langt den omspurte 
field almindning strecher sig Need imod Bøgden. Almuen BeRetter og at fieldfinnerne Noch 
foruRetter Dem med at drive deris Reinsdiur Ned over deris Jorder, som giør dem skade Noch med 
at opsparche græsRøden, og fieldfinnerne sielv giør dem skade paa skouven at afflaa Næver og 
ødelegger skouven, hvor over de tiidt have klaget, og forrige foget haver og paa tingene forbødet 
fieldlapperne at komme her need, som dog intet haver frugtet. Skulle Nu fieldlapperne faa tilbøxlet 
sig visse Districter af fieldene ville det følge paa, at de ville blive dristigere og tilholde sig meere 
frihed, og saaledes fortryche Bøyde Almuen Med Næver flaaen og skouvens ødeleggelse, og deris 
Jorders overdriftt af deris Reinsdiur at de snart Maatte fortrenges fra deris Jorder.

3de. Hvorledes det har sig med den lappeskat, som der svares, om hver af dennem svarer ligemeget 
udj skat, eller om der Er forskæld derpaa, samt hvad der svares, saa velsom paa hvad Maade samme
skat bliver inddrevet, og om den kommer Rigtig Ind.

lauvRettes Mendene saavelsom Anden tilstæde værende Almue svarede, at de intet veed derom, 
men Baronens fuldmegtige, som den skat har oppebaaret maa bæst viide at giøre forklaring der om 
hvorpaa Stifttskriveren Sr. Michel Hvid Ombudsmand eller fuldmegtige paa Baronens gods 
svarede, at fieldfind skatten haver været uden forskiæld af hver mand ? 3 Mk:, og er samme skat 
tilforn er bleven betalt til hvem hand haver beskichet den at oppebærre, eller og den sielv paa 
tingene oppebaaren; Men eftter at afgagne foget Andreas Tønder eftter Hr Estatzraad Amptmandens
ordre paa tingene forbødet Svenske og
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alle fieldfinner, at komme hid over paa de Norskee grentzer, Blev ingen fieldfindskat meere betalt 
uden af Nogle faa som imod forbudet kom hiid Ned, og Nogle som Rode her eftter Sey om 
Sommeren paa Søen, og betalte ? 1 Vog eller 3 Mk:, som kaldes Søevog.

Fogden tilspurde lauvRettet og Almuen, om De haver betalt det de vare ansatte for, at betale til Vegt
og Maal anskaffelse til forrige Foget Sal: Andreas Tønder, og om derfor samme penger Nogen Vegt 



og Maal er anskaffet, hvilchen hand da forlangede hannem her i Retten Maatte vorde fremviist.

Derpaa svarede De, at de haver betalt til Sal: fogden hvis dennem var paalagt at give til vegt og 
Maals Indkiøbning. og til det andet fremviste lensmanden udj Retten En tiinKande, 1 tiin halfkande,
og En tiin Pel, saa og En Jern Allen som alt er hans Sal: fader og formand var af Fogden leveret, 
Men Ingen Jernbismer er hannem vorden levert.

For det Andet tilspurde fogden om her i tinglavet er Nogen Sauver, og hvad deraf tilforn haver 
været svaret.

Hvorpaa blev svaret af Anders Rask som Baade Eier og Bruger den Sauv udj qvænanger 
bestaaende, at hand for de aaringer ? 1739: 40 og 41. haver svaret til fogden for hver aar ? 3 Rixdr. 
udj skat; eftter forordningen, og til et beviis fremviiste hand der paa Sal. fogdens qvitering af ? 31 
May 1741/. deds foruden forklarer hand at hand siden det aar 1741. iche haver betalt Noget deraf til 
Nogen.

Baron De Pettersens Ombuds Mand Stifttskriver Michel Hvid, svarede hertil, at grunden hvorpaa 
Sauven er bygt, og skouven hvoraf bordene skæris hører Baronen til, som beviises med at her
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af Retten udstædt tingviidne, af 1te Juny 1733, som begieres her for Retten læst og i dette 
tingsvidne indførdt, Saven og Eftter hans bevilling er opbygt, saa vil hand formode, at iche heller 
skatten kand Baronen fratages, og om afgangne foget Tønder haver oppebaaret den, saa haver det 
været Ombudsmanden u=vitterligt, men refererer sig sin Ret og vil tilholde sig hos den 
Sauvbrugende sin betalning, Særdeles Da det Kongl: allernaadigste skiøde Special Nefner 
Savskatten.

Indestaaende paabeRaabende tingsvidne Blev af Sr. Hvid udj Retten fremlagt, og dernest læst, og 
her udj tilførdt.

Videre Blev Eftterskrefne tingsvidner Inden Retten tagen,

1 ? tilspurdes Post Bønderne, om dem iche var betalt deris Postpenger, derpaa de alle svarede, at 
dennem af Fogden var betalt hver 3 Mk: for dette aar.

2det svardes eftter tilspørsel, at Ingen forandring med Nye Bychseler Paa Kongens Jorder dette Aar 
er faldet.

3de. Svaredes at Ingen Rødninger dette aar Er bleven lagte for skyld.

4de. Benegtede de at Ingen dette aar haver Brugt noget af Kongens Almindning og derfor ej heller 
svaret Noget, iche heller betalt nogen Arbeixs penger til fogden.

5te Eftterspurdes om her i tingstædet dette aar er falden nogen heele eller halve Bodslods 
forbrydelse, samt Odels gods forbrydelse, 6te. og 10de. penger for uden Riges Midlers udførelse, 60
lod Sølvs bøder, volsmulter, og andre deds lige Item arfveløs gods. til alt dette og til En hver Post
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udj sær blev svaret, at slet Intet deraf er faldet Dette aar.

6te. Svarede lauvRettet, at Hr. Rasmus hverchen haver eller bruger Nogen hæst, mens lader sit 
Ringe høe aufling ved folchehielp Indsamle udj sine huuser, lige det samme skeer Med hans 
Brendeved, saasom hand maa føre det med baader fra andre stæder.

7de. Eftter tilspørsel svarede lauvRettet at I dette aar er her hidkommen Sr. Niels Andersen Riist 
Borger til Trundhiem og haver sit borgelig leje her paa gaarden Moursund, førrende En Jegt til sit 
brug Bruger her Borgelig Næring om Sommeren Reiser her fra igien om Edis Mis tider Derforuden 
er her og Sl: Johan Brogs, som er Borger til Bergen og boer her vinter og sommer Bruger borgelig 
Næring haver En Jegt til sit brugs forNødenhed. Strandsiddere Eller Andre haver her iche været 
denne sommer og hvad Bøydefar angaar, da holder Torben Gamst, og Anders Rask hver En Jegt til 



bøydefar for dette tingsteds almue.

8de. tilspurdes lauvRettet om her i tingstædet findes Nogen qværner eller Sauver hvor af skattes 
bør.

Til det første svarede Nej, at Ingen qværner findes her i tingstedet, og til det andet svarede, at her i 
tingstædet iche findes andre Sauver, End den Sauv udj qvænanger, som Anders Rask tilkommer, 
hvorom her for Retten udj dog forhen ertaget tingsvidne, med dens forClaring, hvortil lauvRettet 
refererer sig.

9de. Eftterspurde Fogden om her i tingstedet dette aar er faldet nogen Vrag eller Driv hvaler. Til det 
første

442.

svarede de Nej. Intet at være deraf falden og hvad hvaler angaar, da Er der ingen deraf funden som 
deris Mayst: kand tilkomme, mens En Er skotten af finnerne og qvænnerne, som de sielv tilEgner 
sig.

Fogden gav tilkiende, at have Erholdet En ordre fra Hr. Etz:raad og Amtmand Schelderup af d=12 
Novembr: 1743 at gaa Hr. Major Schnitler som En Committeres ved grenseskields for Retningen til 
hænde I hvad hand finder fornøden, at foranstalte til det hannem anbetrode verches fortsettelse, og 
da Hr. Majoren haver begieret 2de. Norskee besigtelses Mænd opnefnte til at følge 
lappeskolemæsteren og vidnerne til den forRetning som hand haver informeret Lappe 
Skolemesteren om eftter Hr. Majorens Egenhendige Skrivelse til lappe Skolemesteren af datto d=20
Januarj?1744, saa opnefnes der til Matias qvæn follesøen og Isach Samuels: tømmernes at være 
lappe skolemæsteren dertil følgagtig naar paafordris hvilchet skeede Eftter lensmandens og 
lauvRettes mændenes forslag, som bæst kyndige derom.

Sal: fogden Tønders Sterboes fuldmegtige Monsr: Wilhelm Moritz Thommesen, tilspurde 
lauvRettet om nogen huusmand haver besidet den plads som Svend Peers: i aaret 1739. Paa Eide 
Jord har besiddet, ligesaa om Nogen huusmand har Nedsadt sig paa den plads som Der i aaret 1740 
afdøde Jens Dal har beboet, hvor paa til Begge deler af lauvRettet blev svaret Nej.

Fogden Sr. Ursin ved sit af 20de May 1744 lod Eftter de høye herres ordre inden Retten opbyde 
Consumptionen udj Sennien og Tromsen fogderie til auction, ligeledes kongens tiende udj Senniens
fogderie

443.

Om Nogen her i tingstædet samme forlangede at paabyde, de da ville sig anmelde. Dertil De 
svarede om Nogen skulle Byde paa tienden saa kunde de iche uden deris skade byde høyere End 
til ? 50 a: 60 Rixdr., Mens hvad ConSumptionen angaar, derpaa svarede Ingen. Dernest Blev 
sagerne forretaget.

Baronens OmbudsMand Stifttskriver Sr. Michel Hvid giorde spørsmaal Inden Retten om Peder 
Gamst haver Eftter løftte her for Retten siste ting af fløttet sine huuser fra den stæd som hand 
belovede, eller om hand iche Endnu vil eftterleve samme sine ord.

Derpaa hand svarede at hans leiglighed Er iche til at fløtte, saasom hand har Bygt i Kongens 
Almindning, og at samme har iche været paatalt af Stifttskriveren førend Sal. fogden var døe. videre
svarer hand iche der til, førend En lovlig forRetning er skeedt, Enten det skal tilhøre deris Mayst: 
Eller Baronen.

Stiftskriveren svarede derpaa, at hand allene holder sig til hans løftte afvigte sommerting 1743. 
uden at Indlade sig i den anden vidtløfttighed.

Fogden Paa hans Mayts vegne loed tilføre, at som hand fornemmer at der er tvistighed imellem 
Baron De Pettersens fuldmegtig eller Ombudsmand eller Hr. Stifttskriver Sr. Michel Hvid, og Peder
Gamst, som har bebygt en almindning som formeener at tilhøre Kongen, saa formodede Fogden, at 



Sorenskriveren Med tiltagende 6 lauvRettis Mend eftter loven for at skiønne Enten det tilhører hans 
Mayst: eller Baronen førend Nogen dom her af Retten bliver afsagt.

444.

Her paa svarede Stifttskriveren, at hand Nu til dette ting iche haver Reist Nogen sag, og iche haver 
Nødig at svare til den Nu u=Rimelige udflugt, som Peder Gamst Nu vil bruge, da hand iche tilforn 
haver ladet sig Merche Med nogen tvifl om at Pladzten skulle tilhøre andre end Baronen. Och at 
Edle Hr. Fogden vil lade gaa aasteds forRetning førend dom gaar, Er Ingen anledning til, da 
Stifttskriveren iche andet Denne gang handler om, End om Peder gams vil eftter komme sit løftte 
eller ej, og haver derom Endnu iche Stefnt til Doms.

Fogden ville formode at denne Sag bliver opsadt Indtil hand kand Indhente hans Suprinens ordre, 
hvorledes samme skal omgaaes. Imidlertiid begierede fogden beskreven alt hvis, som udj denne sag 
er vedkommende. Stiftskriveren derpaa svarede at hand endnu Ingen sag har Reist eftter forliget. og
derfor underligt at den skal opsettes.

Dernest Blev udj den sag, som Claus Reiersen fører imod Erich Erichs: qven, og Paa Nest 
forregaaende ting blev optaget til Doms, hvorom saaledes er dømt og afsagt.

Hvad sig den sag Er betreffende, som Claus Reiers: tiltaler Erich Erichs: qven for, at da der er 
falden dem ord udj Mellem ved deris udRoer Paa hagsteenen, Skulle Erich qvæn havet sagt, at 
Claus Reiers: kone Gunnel Svendsdatter skulle driche sit Eget Blod, Hvilche ord Erich qvæn udj 
hans besvarelse derpaa her for Retten, aldelis fragaar, det iche at skal have sagt. og her i sagen der 
om Ichun Et Eniste vidne Er førdt Nemlig: qvie Niels: der har vunnet samme ord, at have hørt og at 
været talt af Erich qvæn; Saa kand da iche derom eftter et Eniste vidne imod Contra Partens 
benegtelse Eftter loven ansees, Mens være og blive

445.

Som u=talte, og iche, at komme Nogen af Parterne til Nogen last, Mens hvad det angaar om den 
Beskyldning, som Erich Erichs: qvæn skal have Paakost Claus Reiers: at Claus skal være En 
mordere; saa og at hand skal have døed skaatten Et Menniske, som for toe aars tiid siden skal have 
gaaet der paa skoven udj Oxfiorden, som Ingen kiendte hvem det var, hvor om udj Sagen de 2de. 
førde vidner, Qvie Niels: og Niels Anders: Eensstemmende haver vunnet, De, at have hørdt da der 
faldt Claus Reiers: og Erich qvæn ord imellem paa hagsteenen at Erich qvæn da skieldte Claus 
Reiers: for En Mordere, og at Claus skulle have Ihiel skotten det Menniske, som gich der paa 
skouven udj Oxfiorden, hvilchet Erich qvæn Sielver her for Retten haver tilstaaet, Med Den 
formeening, at hand med vidner ville Claus det over bevise. Da Eftter saadan Sagens Befindende, 
Er først af disse Benefnte 2de: vidner Qvie Niels: og Niels Andersen fuldkommeligen over beviist, 
tillige Med hans Egen tilstaaelse, Erich qvæn at skal have kaldet Claus Reiers: for En mordere, saa 
og beskyldt ham, at hand skal have Ihiel skaattet det u=bekiendte Menniske, som gich der paa 
Skouven udj Oxfiorden, Och Erich Erichs: qvæn Derimod Til sin befrielse, med de 3de vidner hand 
I sagen førdt haver, iche har kundet afbevise, de at have seedt; at Claus Reiers: skal have til døde 
skaatten, det tidt benefnt Menniske, som haver gaaet der paa Skouven, langt mindre haver kundet 
over beviise Claus Reiers: Nogen Mordigske gierning udj andre Maader, at skulle havet begaaet. 
Saa Bør da denne Erich qvæns U=tilbørlige, u=sanferdige og aldeles u=beviiste grove 
beskyldninger, iche at komme oftte benefnte Claus Reiers: til Nogen Nagdeel paa Erlige Nafn og 
Rycte.

446.

Och Erich Erichs: qvæn for denne hans hastige og u=betengsomme formastelse, tilfindes i følge af 
Lovens 6te bogs ? 21 Cap: 4de art:, at afsone det til Claus Reiers: med = 4 w: Rixdr., Saa og 
derforuden udj denne processes omkostning betaler hand til Citanten med ? to Rixdr., og Endelig 
derforuden tilfindes hand, at betale til Justitz Cassen ? 5 Mk: 4 Sk:, hvilchet alt hand haver, at 
Erlegge og betale, 15ten dager eftter denne Doms lovlige anvisning alt under adfær Eftter loven



Ellers ved denne Rettens begyndelst, Blev Olle Michels: RavelsEide og lasse Niels: Suchelvig af 
mig tagen udj Eed til at betienne Retten, som hver leverte til mig laugmandens Contingent med 1 
rdr. 1 Mk: 8 Sk:
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