
Justisprotokoll Skjervøy 1745
Denne igiennemdragen, og af mig forseiglet Bog, Som indeholder Et hundrede, halvfemteSindsTive
og et Blade authoriseret till en Ting Protocoll for Kongl: Majts Sorenskrivere udj Tromsøe fogderi, 
Sr Wilhelm Thomessøn; Og naar denne Ting ? eller Justitz Protocoll er brugt i 3de aar, maae hand 
Sig med en anden igien forsiune.

Storfoshengaard d 12 Aprilij O. Schelderup.

1745.

In Nomine Jesu.

Anno 1745 dend=10 Junii holdtes almindelig Sommer og Leedingsbergsting paa Gaarden 
NordRotsund med Samtlige Schiervøe Tinglavs Almue, efter forregaaende berammelse af Kongl: 
Mayts. foeged Sr: Michael Ursin: Retten blev administreret af mig Sorenskriveren Wilhelm 
Thomæsøn, tilligemed eftterskrevne 8te Soerne Laugrettesmend, Neml: Anders Rask Eide, Ole 
Mikkelsen Ravels Eide, Morten Hendriksen Strømmen, Lars Nielsen Suchelvigen, Hendrik 
Andersen Alten, Peder Olsen Aarvigen, Johannes Andersen Strømmen og Ole Pedersen Yttre 
Langenes. 2det Ting Fogden Sr: Ursin var og ved Retten nærværende. først blev Publiceret mit 
Kongelig allernaadigste bestillingsbrev af Dato 2den octobr: 1744, paa at være Sorrenskriver i 
Tromsøe fogderie, dernest blev ædsket af fogden om hand ville lade Publicere de i hendehavende 
Kongelig allernaadigste forordninger, men hand sagde at det kunde beroe dennegang. Saa blev 
imidlertiid leedingen lagt, da leedingen blev lagt og tilendegiort, blev tinget for denne gang brudt, 
saasom det var aften. Dend 12te Ditto nesteftter, blev Retten igien satt af Kongelig Mayts: Foged 
Sr: Ursin, og tillige betient af mig Sorenskriver Thomæsøn tilligemed for bemt: Edsvorne 
Laugrettesmænd, hvor da først blev oplæst de Kongelig allernaadigst udgangne forordninger og 
andre ordres, som her eftter paa fol: 5, er Specificeret, men ikke nu her for Retten Kunde indføres, 
for meedelst dagen nu er mesten forløben, og det nu er hellig aften. Eftter at de Kongelig 
allernaadigste forordninger og andre ordres var oplæst, som mig nu først her ved Retten blev 
extraheret, blev Lapperne og finnerne, som her ved Retten var tilstæde tilspurdt, i anledning af hr 
Etatz Raad og amtmand Schelderups ordre til Fogden af Storfosengaard den 12 april 1745, hvad tiid
det var beleiligt om aaret, at holde Lappeting for dette destricts fieldfinner og lapper, samt paa hvad 
sted det for dennem beleiligt kand holdes for at haandhæve Justitien imellem dennem? Herpaa

2 erholt Rettens betienter deres gien svar: at paa denne tiid som det sædvanlige Sommerting holdes, 
kand ogsaa lappeting for dennem forrettes, og det paa det sædvanlige Sted Rotsund til hvilken deres
beskeed, Jacob Nyensted og finne Skolemesteren Mogens Jakobsen var deres fortolkner. 
Fieldfinnerne var ved Tolken bem: Nyensted, for Retten begierende, at vedkommende betient hvem 
det tilkommer, ville give dennem Skriftlig bevilling paa de fielde at besidde fremdeeles som de nu 
tilholde derpaa, eftterdi de skatter har til Norges Crone, og endeel af disse her paa Tinget har betalt 
skatt som fogden har oppebaaret. Paa dette destricts Norsk bønders vegne, svarede Ombudsmanden 
Sr: Michel Hvid, at det maatte drages i betænkning, at give fieldlapperne bevillings sedel for de 
begierte fjeldpladser, saasom de ere langt uden for Fiordebottnen beliggende, hvor de giør de norsk 
Skatte bønder forlang paa deres bøxlede jorder og Søefinnerne paa deres finnepladser, naar de lade 
deres Reensdyr gaa over deres Eng?mark, forøder deres fornødne brendeveds Skove, benytter sig 
Veide?Skab, som leilendingerne paa deres jorder; Væhr og Skiær selv kunde benøtte sig med andre 
saadanne fleere Insolertier, derfore formoder at fieldlapperne maatte tilholde at forblive paa de 
gamle field?Lap?marker, imellem fiordbottnerne og fieldRyggen eller Kiølen, hvad Lappe?Skatten 
angaar, som de siger i gaar at have leveret til fogden, undtagen han? Qvæn StubEng som har leveret
til ombudsmanden da paastaaer ombudsmanden, at Proprietairen Baron de Pettersen, som samme 
lappeskatt haver fuldt fra Aartiid, u?imodsagt af nogen, og som forrige fogden paa Hans Mayts: 
vegne aldrig har giort nogen indsigelse paa, bliver hannem ogsaa hereftter følgagtig. Fogden Ursin i
anledning af det i dag her for Retten oplæste Kongelig rescript datteret 7 Juny Ao: 1743, fandt sig 



besørget paa Hans Mayts: vegne, og i følge Hr Etatz Raad og amtmand Schelderups Skrivelse, at 
tilspørge de her tilstædeværende fieldlapper, som gaars datto ved et saakaldet Lappe?Ret, haver 
anbudet sig at ville beboe endeel fielddahler imellem Sverrig og Norge, og derfor betale til Cronen 
aarl: Skatt, om det er Grentze fielde, fieldahle eller bøyde alminding, derom Retten ville behage at 
indhente deres Svar derpaa Lapperne gav deres Svar: at de omqvæstionerede grentze fielde eller 
fieldahler, er nær ved Søen beliggende og ved bønde gaarden, men ikke oppe ved field?Kiølen. 
ligeledes tilspurde fogden dennem, hvor langt at disse fielddale som de har begiert at beboe, ligge 
fra Søen og fra

3 Bøgde?almuen, enten en halv, heel eller flere Miile? Depaa svarede Lapperne, at disse deres 
fieldsæder kand være 1/2 fierdings vej opfra Søen, dog meere og mindre. Nok tilspurte fogden, 
nærværende almue, om de anseer disse omrørte fielddahle at være nogen alminding, enten Kongl: 
alminding eller bøygde alminding? Derpaa svarede almuen, at de om spurde almindinger ere bøyde 
almindinger, Endnu tilspurde fogden dennem, hvoraf de veed at det er bøygde alminding? Almuen 
svarede: at de veed det deraf, at de af alders tiid haver haft det til deres jorde, som de har bøxlet fra 
fields til fiære, til deres fornødenhed med Skovhust, Næver flaaing, Skav til føede til Creaturene om
Vinteren og saa viidere. Fogden Sagde: at siden her ikke paa enten almuens eller fieldlappernes side
er tydelig Illustreret, hvilket med reservation staar derved, at foromm: fielde nesten strække sig til 
fieldkiølen eller er af Kongens eller bøyde alminding, saa understaar fogden sig ikke, at give de sig 
anbydende fieldlapper bevillings sedel paa de anførte fielde, men vil have denne Casus henstillet til 
høgere øvrigheds forgot befindende og nermere despensation, og til hvilken end fogden begierede 
det passerede beskreven. hvad er angaaende, dend Skatt, som fogden af Lap?finnerne i gaar har 
oppebaaret, og ombudsmanden Sr: M: Hvid formeener sig, da forbliver samme hos fogden intil at 
Nett: Sr: M: Hvid, med Lovl: adkomst ligitimerer, at disse field hvoraf denne Skatt er betalt, tilhører
Hr Baron de Pettersen, Ombudsmanden Sr: Hvid svarede hertil: At hand afv: aar eftter fogdens 
reqvisition haver tilsendt ham gienpart af det Kongl: Skiøde af Ao 1666, hvorind. Lappe Skatten er 
nævnt, og er af Hans Mayts: solt, hvorefter og da er som tilforn er nævnt, u?imodsigelig af forrige 
foged haver fuldt Baronen, saa synes hannem nu ingen anledning dertil det at desputer. Fogden, til 
Hans Mayts: Rets i? agttagelse udi denne Casse reserverer reservandor? Retten til denne Handels 
desto bedre oplysning, tilspurde Sr: Hvid som ombudsmand for Pettersen, der til egner sig Lappe 
Skattene Lapperne fra Alders tiid, har betalt nogen Lappeskatt til Norge, og om de og med Retten er
bleven plejede af de Kongl: Norske Betienter, medens Lapperne sig her i Norge vesten for Kiølen 
haver opholdt? Derpaa svarede Sr: Hvid, at det er upaatvilelig, at her har været betalt Lappe Skatt af
Alders tiid, hvilket det Kongl: allernaadigst Skiøde af 1666,
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udtrøkkelig beviser, hand haver og Selv ladt oppebære samme lappeskatt paa lappemarkederne i 
Qvængen, Schiibotn i Løngen og andre Markedspladser i Tromsen, og da er der holt Justit? over 
Lapperne naar de noget haver begaaet som de ikke burde, men da det udstrægte sig forvidt og 
giorde Landets indbyggere adskillige forhang, hvorover meegen klage til tingene indløb, saasom 
Lapperne fløttede sig ud langt inden for fiordbottnerne, giorde uskik med fiskeri og bemegted sig 
land og strand, saa blev de for nogle aar siden forbødne at komme her ned, landets indbyggere til 
fortrængsel og da kunde man ikke bekomme nogen skatt af dennem, men faar de nu den forrige 
frihed igien, saa vil følger paa, at de baade faar skatter og staa under den Norske øvrigheds 
Jurisdiction som tilforn. Lapperne blev nu af Retten tilholt, eftterforestaaende omstendighed, at 
holde sig oppe i fieldene paa deres forfædres gamle Sæder, paa den Kongl: Norske side af Kiølen, 
for hvilke de skatter, men ikke at komme ned til Søen i bøygden med deres Reen at Præjudicere de 
Norske indbyrggere; Men dog at svare den Skatt som i forrige tiider som før er melt. ? Lapperne 
blev tilspurdt om de forrige tiider, førend de blev forbudne at komme her ned til Søesiden, har 
svaret nogen Skatt, eller deres forfædre for dennem? Derpaa de svarede: at de og deris forfæder har 
betalt Skatt til Norges Crone førend forbudet; Men angaaende Justitiers Haanthævelse, mindes eller 
ved ikke Lapperne noget om, dog berettede Lensmanden, at de i gammel tid blev indskrænket under
Justitien ligesaa vel som andre, naar de forsaae sig, og man kunde faae dennem fat. Fogden 



fremstillede de vidner og besigtelsesmend som in aug: 1744, var ordineret at gaae til fields til 
Rasionelle befaringer for at giøre afregning med dennem for saa mange dage de under denne 
forretning har været borte,? neml: Missions Skolemester Arne Pedersen, Jakob Nyensted, Hans 
Hans: qvæn og Iver Johannesen, som vidner samt besigtelsesmend Johannes Johannesen og Anders 
Eriksen; disse have været borte udi 6 dage, hvorfore de er accoderet 20 sk pro persona om dagen, 
beløber sig tilsammen=4 rd 4 mk, 2 rd: 5 mk, hvilket 2 rd 5 mk blev dennem inden Retten leverte.?

Ligeledes fremstillede fogden for Retten de Vidner og besigtelsesmend, som in sept: 1744, har 
været ved den Provisionelle befaring fra Kielde Wadde til fasesouwe?, neml: Missions Skolemester 
Mogens Jakobsen, Raste Rastesen, Joen Mikkelsen og Raste Siursen Lensmand fra Koutekeino som
Vidner og besigtelsesmend Hendrik Nielsen og Joen Olsen, ovenstaaende, undtagen Raste Siursen 
har været borte propersona 22 dage a daglig ?beløber sig 22 rd: 5 mk 8 sk. Raste Siursen for 15 
dage a 20 sk er 3 rd ??? in summa for dem alle 26 rd: 4 sk; hvorpaa dennem udi afvicte

5 Aar er forskudt 4 rd 4 mk 8sk, den øvrige Rest=21 rd 3 mk 12 sk, er dennem af fogden nu inden 
Retten bleven betalt. Ovenstaaende inden Retten at være pasteret, begierer fogden Tingsvidner.

Efter hr Major Shnitlers forlangende inden Retten, ifølge af ??? ?nelsens reqvisition, blev af fogden 
for detter aar, at gaa til fieldlapperne udi den Provisionelle befaring, som Vidner, neml: Missions 
Skolemester Mogens Jakobsen, Jakob Nysted, Mikkel Pelleg og Lasse Spn?? samt blev og af 
fogden til denne Provisionelle befaring opnævnt til besigtelsesmend: neml: Joen Anders: Kok, 
Petter Østberg, Ole Niels: Qvalvig, Ole Lassesen oxvig, og Morten Torbens: Dahl samt 
Skolemesteren Mogens Jakobsen, hvilket inClusive blev af fogden til Hans Mayts: tienistes 
befordring dette verk angaaende, befalet dagen eftter Sat: Hans Dag at gaae til fields og forePagde 
sig denne Provisionelle befaring under den straf Hans Kongl: Mayts: allernaadigst har befalet og for
dennem er kundgiort til denne forretning, som er anset paa 24 dagers tiid, dennem af fogden 
forskudt a dagl: pr mand 12 sk, er?27 rd, paa hvilket fogden begierde Tingsvidne. Denne anstalt er 
efter Majorens forlangende.? Lappelensmand Raste Siursen fra Kouteken tilstoed eftter hans aftale 
med Majord Schnitler ved Martj Capel, at være i Kouteken Bartoholomei dag, for derfra at følge de 
findmarsk besigtelsesmend fra Ja???oiwe til ladde gein oiwe.? Fogden lod tilføre at til eftterretning 
for M: Pelleg, at hand i følge hr EtatzRaad og amtmand Schelderups ordre, paa hr M: Schniters 
forestilling tillades, at tiltræde Vester Rofte Jaure og med Sig og Sine der nedsetter, samme plads at 
dyrke, ved og omkring bemte: plads, dog vedkommende u? præjudiceret.?

Fogden tilspurde almuen om udi dette fogderie findes nogen Skove, som bestaar af Tømmerskov 
paa Hans Mayts: forbeholdne samt Bennific jord Almuen svarede: at her findes ingen Skove paa 
Kongens jorder, smaa brendved af biørk og older, Bennificeret jorde er ikke i de Tingsteder. 
Sluttelig advarede fogden Samtl: almue i følgende forordningen af 31 Martj 1741, og Først?amtets 
skrivelse paa Hans Mayts: gods befindes saadanne tømmerskove, at de fra den dag, hvad enten det 
er fremmede eller Lejlendinger, at aldeeles ikke maa understaa sig uden for saavit dem? loven 
bevilger, at huge eller hugge lade, under den Mu? som allegee?? er dicterer.? Fogden til dette ting 
havde ladet indstevne Jakob Olsen Elvejord og Johan Johansen SkindElv til at bevise at de har 
skudt den Hval som de inden Retten paa Langesunds Sommerting afv: aar 1744? har angivet at have
Skudt paa Løngenfiord Trej uger før Paaske, og samme skal have funden 3 dage derefter
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Paa Hamnes Land i dette Tingsted, hvor den siden skal være opskaaren og af dem bemegtiget, samt 
at det er dend samme Hval de opskar paa Hamnes som de siger at have Skudt paa Løngensfiord og 
at svare til de Spørsmaal som hand til dennem derom agter at giøre, saa var og indstevnt de mend 
som maalte samme Hval, at sige dens Sandhed om deds Længde. for Processens maade Skyld 
havde hand og instevnet Sr M: Hvid som ombudsmand om hand noget herved havde at erjndre. 
Stevningsmendene var, Klemmed Rasmusen og Knud Gamst. Eftter paaraab mødte Jakob olsen 
Elvejord og Johannes Johannes: og tilstoed at svare for denne Rett. Mendene som havde maalt 
denne Hval, var Torben Gamst, Klemmed Rasmus: og Erik Lorch samt Tiærald Arentsen, som 
tilstoed at være Lovl: Stevnet. Fogden sagde at hand til gjenmæle i Sagen. Jakob olsen og Johannes 



Johannes: sagde at de mend som havde seet maalt og opskaaren hvalen maatte vorde fremstillet og 
Eedelig giøre deres forklaring om ikke Jakob olsens Merkede Jern fandtes i Hvalen da de fandt den 
paa Hamnes. Derpaa blev Torben Gamst fremkaldet for Retten og aflagde sin Corporlige Eed paa at 
ville sige sin Sandhed om hvad hand bliver tilspurdt om denne Hval. Fogden tilspurde hannem 
først, om hand har seet merkede Jeern udi den omrørt Hval, og om det var Jakob olsens merk? 
Derpaa svarede gamst, at hand Just ikke har seet Jernet side i Hvalen men hand har seet saaret i 
hvalen, hvor Jernet var afdragen, men hand har haftt Jernet i sin haand og der stod Jakob olsens 
Navn paa Jernet.

2. Om dette Jern med Jakob olsens Navn paa, var det samme hvorefter der fandtes saar udi Hvalen? 
derpaa hand svarede Ja.

3. Siden Torben gamst paa Fogdens første Spørsmaal til hannem siger at hand ikke har seet merked 
Jern i hvalen, hvorledes hand da kand sige, at det Jern som hand saa med Jakob olsens merke paa 
var samme som havde giort saar i hvalen? Derpaa hand svarede at Tiærald arentsen drog Jernet af 
Hvalen, og siger endnu at det er det samme Jern som sad i Hvalen.

4. om gamst kand sige at det var den samme Hval som Jakob olsen forregiver at have Skudt paa 
Løngensfiord 3 uger før Paaske afv: aar, og 3 dags derefter paa Hamnes land er funden derpaa 
svarede at det var den samme Hval. Vidnet blev demiteret fra Retten siden det blev ikke spurt om 
meere af fogden. Derefter blev det andet Vidne for Retten fremkaldet, som imidlertiid af Retten var 
udvist, og eftter at
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hand, neml: Tiærald arentsen havde aflagt sin Corporlige Eed paa at ville sige sandhed om hvis 
hand bliver tilspurt, berettede, at hand var den første som fandt hvalen paa Hamnes, og at hand drog
Jernet af Hvalen hvormed den var Skudt og at Jakob olsens Navn stod paa Jernet og at det var det 
samme Jern hvormed den var Skudt saavelsom at det var selv samme Hval som Jakob olsen Skød 
paa Løngensfiord 3 uger før Paaske afv: aar. Viidere vidste hand ikke at forklare, blev saa fra Retten
demitert. det 3di: Vidne Erik Lorch blev fremkaldet for Retten, som og imidlertiid under 
examinationen var henvist, og eftter aflagt Eed sagde lige det samme som det første Vidne Torben 
Gamst forhen har forklaret om, denne af Jakob olsen Skudt og paa Hamnes land fundne Hval. 
Fogden Spurde Vidnerne hvorlang hvalen var og hvor meeget Spæk der kom deraf? derpaa svarede 
de /:undtagen Tiærald Arentsen som ikke var med at maale den:/ at den var 3 fauner lang 
afskieredes Spæk, men hvormeget Spæk den gav af Sig, kunde de ikke saanæt giøre nogen 
forklaring om. Fogden sagde at siden Jakob olsen ikke Lovl: har beviist Factum i denne Sag; saa 
anseer hand at den omrørte Hval som er funden paa Hamnes, er en driv Hval, og alsaa paastaar 
Hans Msts: Rett i følge af Lovens pag: 849. art 4de, og ellers henstiller dette til det Høylov: 
Cammer Collegii viidere gotbefindende. Af Sorensk: spurt ombudsmanden, eftterdi hand og 
desangaaende er indstevnt, om hand noget dertil vil svare? derpaa svarede intet andet, end eftterdi 
det nu fuldkommen er beviist at Hvalen er funden paa Hamnes, Baron de Pettersens gods; saa 
paastaar hand at Baronen nyder sin halve part eftterloven ubeskaaret, og for Resten vil udmyg have 
reCommenderet Baronens Leilendinger de fattige finner som er beviist at have Skudt Hvalen, ikke 
maatte forurettes, thi ellers bliver baade de og andre afskræmt fra at søge sin næring.

Fogden Spurde Laugrettet og almuen, om her dette aar er funden enten Vrag eller driv?hval? dertil 
blev svaret at intet af det omspurte er funden, i dette tingsted.

Om de her i Tinglavet værende Postbønder ikke har nødt deres Postpenger for dette aar, som er 
Torben Hans: store Taskeby, Tyge Anders: itm:, Clemmed Rasmus: Rotsund, Knud Clemmeds: itm:,
Hendrik Anders: Alten, ole Niels: Storslet, Niels Joseps: Spilderen og Niels Nielsen, disse tilstoed at
være betalt
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De Kongl: allern: forordninger og ordres som i dag her for Retten er Læst ere følgende:



1. Forordning om Skatternes paabud i Norge aar 1745.

2. Placat, angaaende hvorleedes de paa delinqvent og Tyvs Sagers udførsel avente bekostninger 
hereftter i Norge skal lignes, hvorved dend om slige Sagers udførsel d. 19 maj 1741, ergangne 
forordnings 6 art: forandres. af dato 12 Feb. 1745. ?

3 Forordning, anlangende, hvorleedes med deres Midler og formue, som for at hengive sig hen til 
de Mæhriske brødres meenighed, disse ud af landet, skal forholdes. af dato 29 Janr: 1745.

4. Anordning, at ingen af Hr Msts: undersaatter, som ere eller opholder sig i Herrenhut, Marienborn,
eller andre saadanne for sære meeninger i adskillige religions Poster, mistænkelige Stæder, eller der 
have vært opdragen og Studeret, skal nyde eller antages til noget geistligt Embede udi Hans Mayts: 
Riiger og lande. af dato 20 Nov: 1744. ?

5. forordning hvoreftter alt med slagen Sølv, og Guld forarbeidet og udziired fremmed Tøye, samt 
baand, Polatiner, fruentimmer?Tørklæder og deslige, forbydes at bruges og bæres. datteret d. 31 
dec: 1744. ?

6. Forordning, angaaende de Sager, som angaar forseelser og forbrydelser imod de om Skov og 
betienternes forseelser i deres Embeder, hvorledes og hvor samme skal paatales og forfølges. af 
dato 26 Feb: 1744.

7. tvende Placater, angaaende endeel Kongelige Regnskabs betienter i Danmark og Norge, som paa 
deres Regnskaber ere komne til forkort, om nogen kunde opdage deres midler saaledes at Kongen 
kand komme til sit, da dennem loves for deres vigilance co? pro: entum. datt 11 Janr: 1745.

8. Et Kongl: rescript af 7 Jul: 1743, angaaende nogle field?dahle og bøyde?almindinger Norden 
Fields. ?

9. ditto til amtmand Schelderup, angaaende dem som udi Grentze Commisshionens anliggender 
findes motvillige naar de til dessens tieneste er begiert, hvorledes de straffes. af dato 26 Marti 1745.
?

10. ditto af
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17 Jul: ? 1744, angaaende ingen Norske undersaatter maa sende viste deputerede ned til 
Kiøbenhavn med deres Memorialer, men med Posten nedsendes. ? En Copie af Cammer Collegii 
Skrivelse til fogden paa Helge? betræffende Kongens Korn, at saamange af almuen som deraf har 
bekommet, skal deres landrotter svare, naa?? bunden ej selv formaa. Cammeretz brev til 
amtmanden om samme materie. ? Amtmandens brev til fogden angaaende Russer som forbydes at 
handle i disse fogderier saavelsom anden steds, uden Kongl: tilladelse. ? dernest blev læst en 
bøxelsedel udsted af Baron de Pettersens ombudsmand M. Hvid til ole Larsen paa 1 p: 6 mk i 
Acherjord i oxfiorden i dette Tingsted, datteret 9 Juni 1744, hvorfor hand giver til Trundhiems 
Tugthuus 6 sk. Nok en ditto af M: Hvid udsted til Lars Hendriks:, den plads Nordmandvik som er 
12 mk: og Josep Jakobsen for hannem haver opladt. til Tugthuuset betalt 6 sk. ? Endnu blev oplæst 
amtmandens brev til fogden af 12 Aprilj 1745, angaaende hvad tiid Lappetingene skal holdes i 
Senjen og Tromsen. ? Viidere var ikke ved Retten at forhandle, men for denne gang opsagt.

Justisprotokoll Skjervøy 1746
25

Anno=1746 dend 2den Junii, blev paa Gaarden Rotsund holdet almindelig Sommer?og 
Ledingsbergsting for Schiervøe Tinglavs almue, hvor da

26



Retten blev administreret af mig Sorenskriver Thomæsøn tilligemed efterskrevne Edsoerne 
Laugrettsmend neml: Anders Rask Eide, Ole Mikkelsen RavelsEide, Christen Andersen 
Vorterøen /:sidder for Peder Olsen aarvigen, Hendrik Andersen Alten, Anders Andersen Taskeby, for
Morten Hendriksen Strømmen, Amund Reiers: for Johannnes Andersen Strømmen Lasse Nielsen 
Sukkelvig og Ole Pedersen Kaagfiorden. Ved Retten var og tilstæde Kongl: Mayts: Foged Sr: 
Michael Ursin.

først blev for Retten oplæst og Publiceret de mig af fogden i hendeleverede forordninger, 
anordninger, Placater og andre ordres som herefter følger: 1. Skatternis forordning for indeværende 
aar 1746. 2. forordning om Vaartingenes ophævelse udi Christianshands Stift, øvre Tellemarken 
undtagen, Bergens Stift over alt, men i Trundheims Stift alleene udi de fiire fogderier, Nommedahl, 
Fosen, Normør og Romsdahlen. Datt: Christiansborg Slot d: 17 dec: 1745.

3. Forordning, anlangende hvorledes Suplicanterne som om pensions nydelse af general Post?
Cassen giøre ansøgning, sig med saadanne deres Supliqrer have at forholde. Datt: Chtistiansborgs 
Slott d: 22 oct: 1745.

4. Placat angaaende endeel Kongl: Indkomsters Forpagtning Norden fields i Norge, for de 3de aar 
1747, 1748, 1749.

5. Placat angaaende endeel Regenskabs betienter som har faleret og paa deres Regenskaaber er 
kommen til kort, om nogen samme kunde opdage, ellerderesfor Rentekammeret ubekennte midler, 
da dennem for deres vigilance? 10 ProCento af det opdagede, skal gotgiøres. Datt: RenteCammeret 
den 21 Jan: 1746. Samme var allene Norge vedkommende. Nok en ditto om endeel betienter i 
Danmark af samme dato.

6. Placat angaaende, at alle og enhver skal sitte i en af de oprettede Enke?Casser, og at i fremtiden 
ingen skal nyde noget af Genaral Post?Cassen, med mindre det tilstrækkl: beviises, at deres Vilkor 
har vært saa slette at de det ej have kundet formaae. Datt: Christiansborg Slott d: 16 Julii 1745.

7. Forordning hvorved Loven og de ergangne Kongelige Rescripter og forordninger til at 
forekomme

27

At Hs. Mst: undersaatter af den Evangeliske Lutherske Religion ikke til den Papjtiske Lærdom 
bliver forførte, vorder fornyet og igientaget. Datt: Friderichsborgs Slott d: 18 Junii 1745.

8, Forordning anlangende hvorledis de Informatorer som besvangrer og i u?ære beligger de dem til 
underviisning anfortroede Piigebørn skal straffes. Christiansborgs Slott, d: 9 Julii Ao 1745.

9, Kongel: ordre til amtmanden angaaende om nogen finds modtvillig af undersaattere til grændse 
Commissionens tieneste naar de dertil paafordres, da at straffes med 6 maaneders fængsel og arbeid 
paa nærmeste fæstning dictere. datt: af Christiansborgs Slot d: 26 martii 1745. ?

10, Kongl: Rescript til Amtmanden af datto 13 aug: 1745, angaaende hvorledes med Kald og 
Varsels Termin skal forholdes udi de Sager som føres imod de fra Søe eller Land Lægdens undvigte 
deserteurer.

11, Amtmandens brev til fogden angaaende at det skal forkyndes for lensmendene og Almuen at de 
end: maa og skal være villige til at paagribe Tyve om nogle saadanne skulle findes i fogderiet, og de
derfor at nyde dagpenger for hver dag de paa denne forretning hæfter sig efter saadanne tyve at 
opleede, datt: Storfosengaard d: 17 Junii 1745.

12, Amtmandens ordre til Fogden angaaende at beskikke Lappe Lensmand i hver fior som skal 
holde Lapperne fra boefolkenes jorder med deres Reensdyr, og at fogden skal bortbøxle til 
Lapperne de af dem begierende fieldsæder med viidere, af datto 19 oct: 1745.

13, Amtmandens ordre og foranstaltning angaaende løsgængere og leedige Karle som ikke ville tage
aarstieneste hos dennem som tienere kand behøve, og hvorleedes de skal straffes om de ej ville 



antage tieneste, datt: Storf:grd: d: 20 oct: 1745.

14, Amtmandens ordre og anstalt til fogden om hvorledes skal forholdes med brendevins
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Confiscation hvor der sælges overflødig brendevin saasom ved Kirkerne og fiskeværene; af dato 
Storfosengaard d: 26 Feb: 1746. ? Efter at foreskrevne forordninger og breve vare oplæste, blev 
leedingen lagt og deraf Skatte oppebørselen forrettet.? Dend 4 Junii nestefter blev igien Rætten satt 
for at foretage de Sager som for Retten forefalder:Baron de Pettersens Ombudsmand Sr: Michel 
Hvid, havde til dette Ting ladet instevne Ermegaard Michelsdr: paa Schiervøen for Lejermaal, bemt:
Ermegaard blev paaraabt men mødte ikke, Lensmanden blev tilspurt om Hand ikke lovlig har 
stevnet hende til dette Ting, hvortil hand svarede ja, derefter begierede Citanten opsettelse i Sagen 
til hand kand indhende vedkommende Præstes attest om lejermaalet og hvem hun til barnefader ved
hendes skriftemaal udlagt haver, og foreleggelse til samtl: Sagen vedkommende at møde til neste 
Ting. Den indvarslede Ermegaard Michelsdr:, som ikke til dette Ting har mødt ej heller nogen paa 
hendes vegne, forelegges nu af Retten til neste Ting at møde saavelsom hendes barnefader og andre 
vedkommende denne Sag at tilsvare og dom at anhøre.

Sr: Hvid havde og til dette Ting ladet indstevne Hans Eriks: Follesøen for lejermaal med en Enke 
Marit olsdatter, begge Personer mødte for Retten og tilstoed begge at være lovlig stevnet, derpaa 
blev den indstevnde Hans Eriks: tilspurt saavelsom Enken Marit olsdr: om de ikke med hinanden 
har begaaet lejermaal og barn auling? hvorpaa Hans Eriksen svarede at hand er hendes barnefader 
og ligeledes svarede Enken Marit at hun udlægger hannem for barnefader. Hans Eriks: befantes at 
være løs og leedig. Derefter giorde Sagsøgeren irettesettelse at de begge maatte dømt til deres 
lejermaals bøder efter Loven, dernest blev Hans Eriks: tilspurdt hvad hand kand frembringe til 
bødernes betaling, derpaa fremstod Anders Axelsen Hustru af Moursund, lovede at Cavere for 
hannem saaledes at hun vil betale noget for hannem hver aar imod at hand stiger i tieneste hos 
hende, qvindemennesket blev og tilspurt om hun kand frembringe hendes lejermaals bøder efter 
Loven, derpaa erbød Anders Anders: taskeby at betale noget hver aar for hende
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imod at hun stiger i tienniste hos hannem. Og som de skyldige Personer befindes i lejermaals 
begaaelse, saa bør de efter Lovens 6te bogs 113 Cap: 1 art: hand at bøede 12 rd og hun at bøede 6 
rd, og som de begge har Cautionsmend til bødernes betaling imod at de begive sig i tieneste hos 
dennem deres bøeder at optiene, saa bliver de dennegang for straf paa kroppen i mangel af 
bøederne, forskaanet. Sr: Hvid havde til dette Ting ladet indstevne en Enke naul: Anne Joensdatter 
saavelsom en løs og leedig fin Anders Olsen for begangen lejermaal med hinanden. de indstevnte 
mødte og ville svare til Sagen. Personerne blev tilspurt om de ikke med hinanden har begaaet 
lejermaal og barne auling? hvorpaa den indstevnte Anders Olsen benægtede, ikke at være hendes 
barnefader, men den indstevnte Anne Joensdr: siger at hand neml: Anders Olsen har levet i et ondt 
levnet med hende aar omkring, men til rette barnefader udlegger hun en ved Navn Mathias Jonns: 
paa Rastebyneshet i Lyngen, hun blev og tilspurt om hun har haft samqvæm med flere, dertil hun 
svarede nej. hun blev tilspurt naar hun har haft med denne Mathias at bestille og naar hun fødde 
hendes barn, hun svarede at om Marie biergegangs tiide har haft samqvem med Mathias i 
Hammervigen da hun kom fra Kirken og Natten til gammel vor frue messe at hun kom i barselsæng.
Den tilstædeværende Anders olsen blev viidere tilspurt om hand da aldeles intet har haft samqvæm 
med Anne Joensdr: efter hendes beskyldning, og om hand derpaa kand giøre sin Saligheds Eed? 
hvorpaa hand svarede ja. undnu blev hun tilspurdt om hun kand forelegge han tid og sted at hand 
har haft horeries omgiengelsen med hende og legemlig samqvæm? svarede, om hun mindes Rett saa
var første begyndelse til denne deres samqvæm ved Skiervøen Micheli helligt 1744 da hun der med 
hannem imellem nogle baader bedrev horeri og legemlig samqvæm med hannem, siden er det skeed
i Kopangen i Peder olsens Stue, og en anden gang hiemme hos hende selv. Derpaa blev den 
beskyldte Anders olsen tilspurdt om hand endnu ikke tilstaar denne
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hendes beskyldning? hertil svarede hand ganske nej. Ombudsmanden tilspurdte hende Anne Joensd:
om hun har haft med fleere Mandspersoner at bestille? hvorpaa hun svarede nej. Nok tilspurdt 
hende om hun har staaen skrift, i kirken for for hendes forseelse? dertil hun svarede nej. Saa matte 
da ombudsmanden tage de mehurer at lade beroe med Sagen intil hun kand af Præsten blive 
behandlet til en sand og rett udleggelse hvem der er hendes barnefader og den samme kand blive 
obenbaret og de indstevnt tillige med hende til straf for det væeslige foro for Lejermaal. til slutning 
for denne gang opsettes Sagen saalænge til Anne Joensd: for udstandet Kirkens diciplin, da 
Sagsøgeren igien kand lade hende for Retten indkalde tilligemed den af hende udlagde barnefader 
og da at Producere i Retten vedkommende Præstes Kundskab om udleggelsen, imidlertid vil og 
Retten have den modstridede Anders olsen til Præstens formanelse ReCommenderet, at hand 
alvorlig formaner hannem til at bekiende den rette sandhed om hand har haft noget med Anne 
Joensdr: at skaffe eller med hende haft legml: samqvem som hun hannem beskylder, da de viider 
skal blive examineret og sagen til dom udførd.

Baronens Ombudsmand Sr Hvid havde ladet indstevne Malene Bertelsdr: Kogfiord for lejermaal 
med en fieldfindreng Erik Nielsen, den indstevnte Malene mødte, men fieldfinnen mødte ikke 
saasom Lensmanden berettede at hand ikke har vidst hvor hand var at finde i fieldene, og som hand 
ikke mødte bliver Sagen opsatt til neste ting da lensmanden tilholde at indstevne fieldfinnen hvor 
hand sidst har haft tilhold om hand ikke imidlertid lade sig finde, saa og forelegges Malene 
bertelsdr: at møde for Retten til Confrontation og dom at anhøre.

Gregers Larsen Kløvnes havde til dette Ting ladet indstevne Mikkel olsen for hand haver loved 
hannem tieniste og ikke holdt sit Løfte. Personerne bleve paaraabte, derpaa mødte Citanten Gregers 
Larsen men Mikkel olsen mødte ikke, dog fremstod hans huusbonde Peder Gamst og svarede at 
hand neml: Gregers larsen, har lagt sig i Lok med sin tienneste dreng bemt: Mikkel olsen. Retten 
tilspurde Peder gamst hvorfor drengen ej selv mødte? svarede at hand er syg og sængeligende. 
Derpaa fandt Retten
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fornøden at give Mikkel olsen Lovdag til neste ting da hand paalegges at møde uden viidere 
Stevnemaal Sagen at tilsvare, saasom Retten seer Sagen af den omstendighed at hand i egen person 
skal møde, og ifald hand skulle paa den tiid blive fremdeles syg og sængeliggende, kand 
Lensmanden tage en mand til sig at høre hans forklaring, hvortil Retten nærmere skal Instruere 
Lensmanden. iligemaade haver Citanten at møde til neste ting at Svare til Sagen, da de skal lovlig 
blive behandlede paa begge sider. ? Johannes Josepsen fremlade en bøxelsedel udstæd af Kongl: 
Msts: Foged Sr Ursin paa Sør Rotsund skyldende 1/2 vogs leje, til tugthuuset Leveret 8 sk, som for 
Retten blev oplæst. Da denne Bøxelsedel blev oplæst, Protesterede Lensmanden Klemmed 
Rasmusen imod bemt: bøxelsedel, saasom det er en gaard som tilforn har været finne=jord og at 
hands farbroder med Rødning forbedret, thi meente hand at være nærmest til den at bøxle, hvorom 
hand nærmere sagde at ville besværge sig. Amund Larsens bøxelsedel blev oplæst lydende paa 
Langeslet skyldende 1 punds skyld, til tugthuuset betalt 8 sk. Gregers larsens bøxelsedel blev 
Tinglyst paa 1 vogs landskyld i Lille Follesøen, udstæd af Sr Hvid, til tugthuuset betalt 8 sk. Sr 
Johan Broks lod læse sin bøxelsedel paa 1 punds landskyld i Strømfiorden, udstæd af Baronens 
Ombudsmand Sr: Hvid, til tugthuuset betalt 8 sk. Morten Mortensen Hegelund paa Hamnes 
fremkom for Retten og berettede at hand forgangen Høst har skudt en gammel Biørn hvoraf hand 
her for Retten fremviste skindet af denne Biørn, og var hand begierende at Kongl: Mayts: Foged 
ville efter Jagtforordningen godtgiøre hannem for skuddet 2 rd.=

Fogden spurde Laugrettet og samtl: almue om her i Tingstedet siden nest holdende Sommerting er 
funden enten Vrag eller driv hvale? svarde at hverken Vrag eller drivhvale er funden, men 
Lensmanden fremkom for Retten og forklared
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at hand forgangen Aar en Aug: fandt en slump vin paa et Fad, ved Corelføen paa Søen, som hand 
førte hiem med sig og er her paa gaarden; samme Vin lod Fogden af tvende mend her paa tinget 
besee og befandt de samme at være 1/2 tønde, mendene ere Anders Anders: Taskeby og Christen 
Andersen Vorterøen, Kanden af bemt: Vin blev af mendene Taxeret for 10 sk: og blev prøvede, her 
for Retten fremvist og befandtes meget slet hvid Vinen blev af fogden opbuden for Retten og indsatt
for 10 sk. pr Kande, men Stiftsskriveren Sr: Hvid blev Høystbydende dertil for 16 sk: pr Kande, 
derefter blev Lensmanden leveret sin bergeløn deraf med 1/3 del af den bte: Viin. herom forlangede 
fogden Tingsvidne.?

Fogden spurde Postbønderne om de ikke er betalt og gotgiort deres Postførselspenger for dette aar? 
hvortil de svarede ja. Om hvor mange Kongens jorder her i Tinglavet dette er bøtbøxlet, svarede at 
idag lod Johannes Josepsen oplæse sin bøxelsedel paa SørRotsund, skyldende 1/2 vog. Om nogen 
nye Rydning er bleven lagt for landskyld? svarede Nej. Om nogen Kongens Almindinger bleven 
brugt af nogen, svarede Nej. Om her i Tinglavet er falden enten heele eller halve boes loder, odels 
jorder til forbrydelse, Siette og Tiendepenger for udenRigs førte midler, Forlovspenger, smaa eller 
stoere straf bøeder: Item arveløs gods? hertil svarede nej. Om her findes Sauger og Qværner? 
svarede: ikke flere Sager end Anders Rasks som staar i Qvænangen, og Qværner findes ikke til at 
skatte af. Om her i tingstedet har været borgere til at Handle? svarede: ikke flere end de ordinair 
Trundhiemsborgere og Bergensborgeren Sr Broks. om foreskrevne begierede fogden Tingsvidne. 
Fogden tilspurde de tilstædeverede almue, at siden Erik Dahl heraf tingstedet har klaged over ham 
for amtmanden, at hand forgangne aar skal have oppebaaret meere Kopskatt af hannem, om de 
kunde sige at Fogden af hannem har oppebaaret høyere?
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Kopskatt end efter Forordningen, saavelsom formueskatten, Hertil svarede de alle at de hverken har 
betalt Kopskatt eller formueskatt meere eller fleere af dem almuen bør betales. Mikkel Hendriks: 
Kaagfiorden fremkom for Retten og foregav, at hand for nogle aar siden er frastaalen nogen 
ejendeele, som bestaar af 15 lod forgylt sølv, 1 par sølvknapper, 10 st: Caroliner og 1 Ræv?Jern, 
berettede fremdeles at hand ikke har overkommet sin tyv førend nu i denne vinter, viidere sagde 
hand at tyven for den svenske Rett for denne Sag er actioneret; Og som den svenske Rett har 
paalagt hannem at forskaffe Vidnesbyr her fra Retten af Mogens Jakobsen i Kaagfiorden, som 
kiender det fra bemt: Mikkel Hendriks: frastaalne RævJern, hvilket tyven havde solt til Mikkel 
Aslaksen fieldfin, og kand vidne at det var samme Jern som Mikel Hendriks: var frastaalen, hvilket 
nu Mikkel Hendriks: begierede at Mogens maatte aflegge Eedelig Vidnesbyrd om; derpaa blev 
Mogens tilspurt om hand kand bekræfte med Eed at det var samme RævJern som tyven fieldfinnen 
havde solt til Mikel Aslaks:, som blev staalen fra Mikl: Hendriksen, derpaa svarede hand ja og 
bekræftede sit ja med Eed. Viidere sagde hand ikke at have seet at det fra Mikkel Hendriks: er 
frastaalen. Retten begierede Mikkel Hendriks: beskreven fra Retten.

Til Rettens betiening her paa bøygdetinget tilkommende aar 1747, blev opnævnet efterskrevne til 
Laugrettesmend: Svend olesen Sekkemoen, Anders Mikkelsen Strømmen, Lars Hansen Akerjord, 
Amund Nielsen NordTiosen, Ole Andersen Kaagfiorden, Gregers Larsen follesøen, Erik Lork 
Hamnes og Amund Larsen Langeslet; Disse anbefales at indfinde sig til Rettens betienning til 
nestkommende ting under 2 lod sølvs straf efter Loven, og som
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efter paaraab, ingen indfandt sig som noget havde ved Retten at bestille. saa blev Tinget for denne 
gang ophævet.

Justisprotokoll Skjervøy 1747
45



Anno 1747 den 29 Junii holdtes almind. Sommer og Leedingsbergs ting paa gaarden nord Rotsund 
med Schiervøe ting Lavsalmue, da Retten blev administreret af mig Sorenskriver Thomæsøn 
tilligemed efterskrevne Eed-

46

soerne Laugrettesmend, neml: Svend olsen Sækkemoen, Anders Mikkels: Strømmen, Lars Hans: 
Akkerjord, Amund Niels: Nordtiosen, Ole Anders: Kaagfiorden, Gregers Lars: Follesøen, Erik Lork
Hamnes og Amund Larsen Langeslet. Ved Retten var og nærværende Kongl: Mayts: Foged Sr 
Michael Ursin, efter at Retten var satt blev efterfølgende forordninger og documenter oplæst og for 
almuen Publiceret. Forordning om Skatternes paabud i Norge pro 1747. Forordning om Ringen med
Klokkerne i Danmark og Norge for Sal: og Høy: ihukommelse Kong Christian den Siette, saa og 
forbud paa Spil og Leeg i Kirkerne og udenfor, datteret dend 8 aug: 1746. Ditto om Sørgeklæder at 
bære for Sal: Kong: af samme dato. Dernest blev kundgiort amtmandens brev til fogden af dato 20 
Dec: 1746, angaaende Kongens Hval Rettigheds bortforpagtning. Nok blev Kundgiort en af Peder 
Gams til Gert von dr: Ohe i Bergen udgivne obligation af dato 27 aug: 1743 paa Summa 380 rd: 
samme er udi Pante bogen paa fol:ordlydende indført en bøxelsedel blev Læst, udsted af Sr Hvid til 
Morten Mortensen paa 2 pund i Gaarden Hamnes, til tugthuuset betalt 6 sk. Nok blev forkyndt 
følgende fæstebreve af Sr M: Hvid udstæd. Til Erik Lork paa 2 pund i Hamnes, til tugthuuset 6 sk: 
Til Johan Petter Skelderup paa 1/2 vog i Lille Tascheby, til tugthuuset betalt 8 sk. Til Erik lars: paa 
1 pds leje i Schervøe tingsted i Grundfiorden, til tugthuuset 4 sk., og til Ole Eriks: 1 ps leje i stoere 
Follesøen; til tugthuuset betalt 4 sk.? Gregers Lars: Follesøen havde ved Laugdag foreleggelse ladet
indvarsle Mikkel Olsen for hand havde lovet hannem tieniste og ej holdet sit løfte, hvor om paa fo: 
16 vider afv: aar er indført, da hand efter som drængen ej den tid mødte, blev given Lavdags 
foreleggelse, samme Lavdags foreleggelse blev nu af Citanten forrelagt i rette med paaskrift at være
i Lovl: tiid forkyndt, af tvende mænd. Den forelagte Mikkel Olsen mødte endnu ikke ej heller hans 
forfald eller nogen paa hans vegne. Derpaa blev Citanten tilspurt hvor meeget hand havde givet 
Mikkel Ols: i fæstepenger, svarede 3 mk. 3 sk. om hand er voxen, svarede Ja. Gregers sagde og at 
hand har faaet paa Lønnen 3 mk. 8 sk. Gregers begierede at Mikel maatte blive dømt til at erskaffe 
ham hans bekostning, skadesløs og at bøde efter
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loven, videre hafde hand ej at sige, men submitterede Sagen til doms afsigelse. herom er da saaledes
paarettens vegne dømt og afsagt: Efterdi den indstevnte og udeblivende Mikkel Olsen ikke har mødt
eller mødet lade, noget at fremføre til sit forsvar, saa det befindes at hand har lovet Gregers Lars: 
tieneste og ej sit løfte efterkommet, da omendskiøndt hand kunde sige at være forlokket, saa bør 
hand ej lade sig forlokke, saa dette ej kunde undskylde hannem, men bør andre til afsky for slig 
ulov: omgang og hans egen ustadighed at bøede 1/4 del af den alminde: Løn som tieneste drænge 
nyde her i landet, med 9 mk til Schiervøe kirke og til Citanten bør hand og inden 15 dage efter 
denne doms lovlige forkyndelse at betale til Citanten igien det som hand i fæstepenge og paa 
Lønnen har oppebaaren i alt 1 rd 19 sk og Sagens omkostninger 2 rd, eller i mangel af forestaaende 
at præsten, at lide straf paa kroppen med at sidde paa vand og brød i 8te dage.

Sr Johan Brochs havde til dette ting ladet indstevne Ole Lars: oxfiorden for skyld. Sr Hvid møtte 
paa Citantens vegne, men Ole Lars: mødte ikke, ej heller nogen paa hans vegne, ti bliver hand 
forelagt at møde til neste ting at svare til Sagen og da kand og Citanten producere i Retten rigtige 
beviis saavelsom hans handles bog, og gieldens?rigtighed, da derpaa skal blive kiendt som 
Retsmessig kand eragtes. stevningsmendene i den Sag er Klemmed Rasmus: og Gregers Larsen som
afhemlede Stevnemaalets Rigtighed. Bemte:Broks hafde og indstevnet Samuel Qvæn forgield, paa 
Citantens vegne mødte Sr Hvid, men den indstevnte mødte ikke, ej heller nogen paa hans vegne, thi,
efter at stevnemaalets Lovlighed var af Stevningsmendene Klemmed Rasmus: og Gregers Lars: 
follesøen var for Rette afhiemlet, blev Samuel Qvæn forelagt at møde til neste ting Sagen at 
tilsvare, og da maae Citanten fremlegge vigtige beviser om gielden, da i Sagen skal blive kiendt 
som lovligt kand eragtes. Søren Schelderup havde ladet indstevne Samuel Qvæn formedelst hand 



ulov: har taget en baad i sterboet paa Meiland efter Ole Olsen, samme baad var

48

udlagt til Ehlers i Bergen paa Skiftet, bemte: Samuel Qvæn mødte ikke, ej heller nogen paa hans 
vegne, derpaa blev Stevningsmendene Klemmed Rasmus: og Gregers Larsen follesøen fremkaldet 
for Retten som afhiemlede Stevnemaalets lovlighed. og som hand ej mødte, blev hand forelagt at 
møde til neste ting, sin Sag at tilsvare, eller for udeblivelse at tage skade. Ole Andersen Stoervigen 
var indstevnet for hand har faret fra Kirken i Schiervøen.

2den Pintzedag, den indstevnte mødte for Retten og tilstoed at være stevnet, og ej havde noget imod
stevnemaalets ulovlighed at sige. dernest blev hand tilspurt om hand er skyldig i denne sin forseelse
at have foragtet tredie Pintzedag og ej bivaanet Kirken med almuen, derpaa hand svarede ja, og 
tilstoed at være skyldig derudi at hand foer fra Kirken. hand blev tilspurt om hand Kand sige at 
nødfald drev hannem dertil, hand svarede at hans barn var sygt hiemme. Hand blev spurt om hans 
Hustru, som havde barnet hiemme, ogsaa var syg? svarede nej at hun var frisk, endnu spurt om hand
har noget andet at frembringe til sit forsvar? svarede at hans Hustrue og barn var uden mad hiemme.
tilspurt om hand har nogen formue at bøede af, svarede hand er fattig og har ingen formue. 
ombudsmanden Sr Hvid, agtede for nøden til Sabatzskenderietz hemmelse, som høres her gaar? i 
svang, at paastaar?lovens Regeur, til straf over denne indstevnte, som ikke allene har beviist sig 
forsømmel: paa tredie Pintze dag at være i Kirken, mens endog med modtvilligt aarbejde har 
vanhelliget Sabaten i at Reise fra Kirken førend hellige dagene vare ude. Videre havde hand ikke at 
sige, men paastoed Dom og Sagomkostninger at erstatte. herom er dømt og afsagt: dend Sagsøgte 
Ole Andersen Stoervigen har tilstaaet for Retten at have foragtet den tredie Pintzedag og begaaet 
modtvillig arbeide i det hand har Roet hiem 3die Pintzedagen; hvad hans foregivende aarsage 
angaar, da kand samme ikke være antagelige til hans forsvar, men ansees som udflugte: thi bør hand
for denne sin forargelse, anden ligesindede folk til afskye, at staae i Sokkepiben her ved tinget en 
time, efterdi hand befindes fattig og kand ingen saadanne bøeder formaae at betale som denne synd 
og forargelse kand forsone. Sagens omkostninger erstatter hand med 3 mk 13 sk. ?

49

Olene olsdr: Qvitteberg var indstevnet for brendevins sald ved Kirken. Den indstevne olene blev 
paaraabt men mødte ikke, ej heller nogen mødte paa hendes vegne. Stevne vidnerne Klemmed 
Rasmus: og gregers larsen afhiemlede Stevnemaalets lovlighed for Retten med Eed og opragte 
fingre. Derpaa blev den indstevnte forelagt at møde til neste Ting Sagen at tilsvare, eller for 
udeblivelse at have skade. Anders baardsen strømmen var indstevnt, for fylderie om Søndagen ved 
Kirken. Den indstevnte mødte ikke, enskiøndt Stevnevidnerne Klemmed Rasmusen og gregers 
Larsen follesøen afhiemlede Stevnemaaletz Rigtighed. Derpaa blev hand forelagt at møde til neste 
ting Sagen at tilsvare og dom at anhøre. Den sag som ombudsmanden Sr Hvid havde Reist mod den
Enke Anne Joensdr: Kaagfiorden afv: aar 1746, hvor om paa fol: 15 og 16 er forhandlet, var nu 
igien efter det afv: aar af mig udstedde forlæg, indvarslet, tilligemed den Mathias Joens: paa 
Rastebyneset i Løngen, som hun den tid udlagte for Rette barnefader. Anne Joensdr: mødte 
saavelsom bemte: Mathias Joens:, derpaa blev for Mathias af tingbogen oplæst hvad som om 
hannem afv: aar er indført, neml: at Anne Joensdr: bekiendte hannem for Rette barnefader, 
saavelsom Hr Schelderups attest at hun og i Koerdøren har bekiendt ikke at være fri for bemte: 
Mathias, hvilket hand nægtet og derpaa vil giøre Eed, Anne Joensdatter fritog ham nu for Retten at 
Mathias hafde intet med hende har haft at giøre, tilspurt Mathias om hand kand med en god 
Samvittighed svære sig fri for hende, svarede ja, derpaa blev Eden for hannem af lovbogen oplæst, 
derpaa blev han given tid til at betænke sig tilslutning af tinget. Jørgen Gamst havde ladet indstevne
Peder Gamst for han skal have taget bok fra hannem og samme skal have slagtet. Citanten Jørgen 
mødte og paastoed Sagen i Retten, og da den indstevnte Peder gamst blev paaraabt, befandis hand ej
ved tinget, ej heller nogen paa hans vegne, thi blev Stevnevidnerne Klemmed Rasmus: og Gregers 
Lars: Follesøen fremkaldet for Retten og soer med Eed og opragte fingre at de har stevnet Peder 
gamst Lov.: til dette ting og udi denne Sag at anhøre vidne dernest begierede Citanten at tvende 



hans vidner i denne Sag maatte nu straz tages i forhør Eedl: om hvad de ere vidende i denne Sag, 
formedelst hand er befrygtende at videnerne kand døe inden et andet ting. Vidnerne ere Karn 
Gundersdr: Skaarpen og berte Andersdr: har
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tilhold hos Iver i Vahlen. Derpaa blev vidnerne for Retten fremkaldet, og formant om at sige 
sandhed, og efter at de havde aflagt deres Eed med opragte fingre blev berte Andersd: udvist, og 
Karn Gundersdr: forklarede: at 1745, Mikkels dag da hun tiente hos Peder Gamst, kom en fremmed 
giede bok iblandt deres Creature i marken, som fuldte Creaturene hiem til Peder Gamsts Gaard og 
gik siden med Peders Creature i tre dage, derefter lugte Peder Gamst samme bok ind i huus med en 
af sine folk, og derefter stak hand selv bokken og slagtede den, uden at Lyse den op om nogen 
kiendtes ved den, hverken før eller siden, og nogen tid derefter var Jørgen gamst i Peder Gamsts 
huus og sagde hand hafde mist en buk, men Peder Gamst taug stille dertil. Hun sagde viidere, at da 
Peder slagtede bokken, eller vilde til at slagte den, da sagde hans Kone, at hand ikke skulle slagte 
bokken, saasom de ej vidste hvem den tilhørde, hvorpaa Peder Gamst svarede saaledes: faar den 
skam? der giør. hun forklarede og at bukken var af Colleur sort og brun?agtig yderst i haarene, men 
andet merke gav hun ej agt paa den. Jørgen Gamst spurde hende om hun har hørt af Peder Gamst at 
hand har mist nogen bok? hvorpaa hun svarede nej. Citanten spurde vidnet om hun ikke har hørt at 
nogen af Peder gamsts folk undrede sig over denne fremmede bok, da hand var kommen til 
Gaarden, tilsvarede, at da bokken kom hiem i peders gaard undrede folkene sig over hvor denne bok
var kommen fra, og Peder gamst spurde tvende drengebørn som giedte Creaturene, hvor denne bok 
kom fra? da svarede de, at de saae ej hvor denne bok kom fra førend den var iblandt Peder Gamstes 
Creature, hun sagde og at det var en Risbit bok. hun forklarede og paa tilspørsel af Citanten at Peder
Gamst forhen, da han slagtede bokken, hafde slagtet sine egne bokke, undtagen tvende andre bokke 
som hand eiede selv og fik hiem til sig, som hafde været paa foer hos andre og hafde saa ingen 
fleere bokk selv igien. Vidnet sagde nu ikke at viide meere til sagens oplysning. endnu sagde hun 
paa tilspørsel af Citanten at hun den tiid?? stod Peder Gamstes huus fore, saasom hans Hustru var 
sængeliggende, og altsaa vidste hun god beskeed om det som nu sagt er. Det andet vidne berte 
andersdr: forklarede ligesom det første vidne, at en fremmed bok kom til Peder Gamstes creature i 
marken og fuldte dem hiem til gaarden, og samme bok var hos dem i 3 dager derefter blev bukken 
slagtet,
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men hun saae ej at Peder gamst selv stak den thi hun var ikke da nærværende, hun var i fiøsen at 
melke, saasom hun tiente Peder gamst for buedeje, hun sagde og at have hørt af Peder Gamstes 
Kone at være sagt i stuen,at bokken skulle gaae urørt, om nogen ejere skulle komme til den, men 
vidnet kunde ikke forklare tilviste hvad Peder Gamst svarede derpaa, saasom vidnet stod den tid i 
Kiøkenet da de talte om bukken i stuen, hun hørde og, da Jørgen var i Peders huus, at hand sagde at 
have mist en bok, og at hun ikke hørde at Peder gamst Lyste bokken op. hun sagde og at bukken var
svart og Lysagtig i enden af haarene og det var en voxen bok, Videre vidste hun ikke at erindre om 
Sagen og viidere spurde ikke Citanten vidnet, altsaa blev vidnet Demitteret fra Retten. Derpaa sagde
Citanten at hand meente det at være bevist at det var sin bok som Peder gamst slagtede, hvor fore 
hand paastod erstatning og betaling for sin bok, samt erstatning for denne Sags omkostning, viidere 
fordrer hand ikke, allerhelst naar peder gamst vilde forlige sig med hannem derom. Sagen opsættes 
til neste ting, som bliver parterne kundgiort, til hvilken tid den indstevnte og nu udeblivende Peder 
Gamst gives Lavdag at møde og Sin Sag at forsvare, eller for udeblivelse at have skade, da udi 
Sagen bliver kiendt og dømt som Lov: kand eragtes. Ombudsmanden Sr Hvid havde ladet indstevne
Johannes Johansen SkindElven til at fralegge sig paa sin andel, det som hand af denaf ham stukken 
hval har bekommet, som hvalen siden efter Skudt drev paa Hamnesland, hvorover Citanten sin 
halve part efter Loven paastaar, altsaa søger hand derfor samme sin andel hos bemte: Johannes 
SkindElven, som sammen med fleere har borttaget: bemte: Johannes mødte ikke, altsaa blev 
stevnevidnerne Knud Gamst aarøen og Peder olsen aarøebugten fremkaldet som med Eed og 
opragte fingre soer at have stevnet bemte: Johannes til dette ting for denne Sag. Altsaa blev 



Johannes SkindElven givet Lovdag til neste ting sin Sag at til?og forsvare, eller for udeblivelse at 
have skade. Dernest blev den forhen omm: Mathias olsen og Anne Joensdr: fremkaldet og spurt om 
de endnu er ved den
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Samme bekiendelse, neml: at hand nægter at have havt med hende at bestille og hun fritager 
hannem ogsaa for denne Sag? svared ja. Ombudsmanden Sr Hvid, maatte da give sine reflectioner 
over denne Sag tilkiende at Qvindfolket over alle maader extraragerer, hun haver tilforn for Retten 
udlagt Anders olsen men derhos og Mathias Joens: hun blev da reCommenderet præsten til 
formaning og veiledelse til sand bekiendelse, præstens attest er nu her for Retten forevist at hun er 
vedbleven sin første bekiendelse her for Retten for dennem begge og derpaa annammet absolution, 
disse hellige bekiendelser viger hun nu fra til stoer forargelse og Rettens forvildelse, saa at man 
ikke kand reflegtere paa hendes ord; hvorfore hvad hende er angaaende, man maae, forundre at 
ædske Dom til hendes Lejermaals bøeders betaling, eller i des mangel straf paa kroppen, en Ret 
exemplar straf paa hende, for hendes frihærmighed i denne Sag, saa at andre kunde faa afskye for 
saadant. mandspersonen angaaende, er man tvilraadig, hvorledes man rettest kand forholde sig, 
hand som et Lætsindigt menneske tilbyder sig vel at giøre Eed, men man maae fast frygte for at 
annamme hannem dertil, vil heller overlade til Retten hvorleedes den befinder at Love det med 
hannem og dermed vil være fornøyet. Herom er saaledes dømt og afsagt: Efterdi Anne Joensdr: nu 
her for Retten har fritaget den af hende forhen udlagte Mathias Joens: som og selv har tilbuden sin 
purgations Eed at aflegge, saa i den henseende, at hun baade fritager hannem og at hun er et 
Menneske som intet kand staae til troende; saa passerer Mathias Joens: fri for denne Sag og tiltale. 
Hvad denne Anne Joensdr: er belangende, som ikke alleene har ført et forargelig og skiendigt 
Levnet, som hun forhen har tilstaaet at være skeed baade ved Guds huus og andre steder, men end 
og formeedelst hendis ustadighed har baade ligesom giort Var af Rettens betienter, nu tvende gange 
hun har været til forhør, saa og det som mest strafværdigt er, har i Kirken ved absolution giort en 
Løgnagtig falsk bekiendelse, da hun har udlagt tvende at have haft med hende at bestille, og nu 
igien her for Retten det fragaar, saa man ej veed hvilket
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man skal troe, saa at hendes Løgnagtige bekiendelse en gang maae være skeed enten i Kirken eller 
for Retten; Sa bør hun da, foruden at betale Lejermaals bøeder 6 rd, i anledning af lovens 6 bogs 13 
C: 27 art: at staae aabenbare skrift, naar hun først baade for sin forargelse, saavelsom i mangel af 
bøederne at staa i Halsjernet ved Schiervøe paa St. Hans dag og søndagen derefter, en time baade 
for og efter prædiken. Og som hun har giort sig afskyelig for alle andre fromme og Christne 
Mennesker, bliver hun forvist her fra Sognet, hvor som helst hun best og Lovligt sig kand opholde. 
ombudsmanden begierede herom efterretning til hendes straf at fuldbyrde. I anledning af hr 
amtmand Schielderups skrivelse til fogden, blev opbuden for Retten om nogen havde Løst at 
forpagte Hr Mayts: andeel af hvale som herefter kand opstrande eller i anden maader bekommer i 
Tromsøe fogderie, samme hr Mayts: andeel blev opbuden for nogen vis summa paa det mand 
desbedre kunde faae anbydende dertil, som var 10 rd, endnu blev hval Rettigheden opbuden for 
mindre, men ingen indfandt sig enten at byde lidet eller meeget. Sr Niels Andersen Moursund 
beklaget sig for Retten at hand skeer præjuditz i sin prævilegiet handling, hvorfore hand begierede 
oplæst Trundhiemsborgernes prævilegier, som og skeede, med advarsel til almuen at ingen maatte 
præjudicre dem med handling. Fogden spurde Laugrettet og almuen, om her i tingstedet siden 
nestholdenede Sommerting, er falden enten Vrag eller driv?hvale? svarede Nej. Postbønderne blev 
tilspurdt, om de ikke af fogden er gotgiort for postens førsel dette aar 1747, hver med 3 mk. svarede
ja. om nogen nye bøxel forandring er skeed paa Kongens jorder? svarede Nej. Dernest blev paaraabt
om nogen havde noget meere ved Retten at bestille, og som ingen indfandt sig saa blev tinget for 
denne gang brudt og tilendt.?
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Anno = 1748 dend=28 May, holdtes almindelig Sommer og leedingsbergsting paa Gaarden Rotsund
med Schiervøe Tinglavs almue. retten blev administreret at mig Sorenskriver Thomæsøn tilligemed 
efterskrevne Eedsorne Laugrettes mend, neml: Svend olsen Sækkemoen, Anders Mikkelsen 
Strømmen, Rubbert olsen side for Lars Hansen Akkerjord, Clas Reiersen sider for Amund Nielsen 
Nordtiosen, ole Andersen Kaagfj: ole Mikkelsen sidder for Gregers Larsen, Erik Lork Hamnes og 
Ingebrigt i Vorterøen sider for Amund Larsen Langeslet. Ved Retten var og nærværende Kongl: 
Mts: Foged Sr M: Ursin. Efter at Retten var Lyst af fogden blev efterfølgende Kongel: Forordniger 
for Retten oplæst. Forordning angaaende hvorved loven og forordningen af 6 Feb: 1694, om 
Hospitalers, Skoelers og fattiges Regenskabers afleggelse med viidere, igien tages og Skierpes, af 
dato 23 Feb: 1748. Confirmation paa de reformeredes Previlegier, Saavel for dem som allereede har
nedsatt sig udi Kongens Land, som de der efterdags sig agte at nedsette, af dato 15 May=1747. 
Forordning angaaende, hvorleedes ungdommen som førend Confirmation, og imidlertiid de dertil 
præpareres, begaar lejermaal, Skal ansees og Skriftes. dernest blev forkyndt amtmandens brev til 
fogden af dato

65

8 Frb: 1748, angaaende Grændse Skydsens omkostning, som skal betales af Trundhiems Stift pro 
1746, neml: 1126 rd: 3 ort 10 2/3 sk, af denne Summa er Lignet paa Nordlands amt= 240 rd 2 ort 8 
sk, hvoraf kommer paa Senjens og Tromsøe fogderie at betale=40 rdr: 1 ort 8 sk, deraf er Lignet 15 
rd paa Tromsøe fogderie at betale, og naar hver mand i Tromsøe fogderie betaler 3 sk, saa kand 
fogden naae de 15 rdr; saaledes har man paa det beste reparteret denne summa paa Tromsøe 
fogderies almue efter Mandskabets størrelse. ? Nok fremlagde fogden i Retten amtmandens brev af 
dato =8 Feb. 1748, angaaende tvende tyve i Saltens fogderie naunl: Even Christensen og Niels 
Jakobsen, som for deres forseelse ere bleven afstraffede, destens omkostning Lignes paa almuen, og
har amtmanden paalagt Senjens og Tromsøe fogderie at betale 32 rdr:, af samme=32 rdr: er ungefær
12 rdr: afligne paa dette Tromsøe fogderies almue, som fogden oppebærde at kand ungefær blive 1 
1/2 sk at betale af hver mand.

Nok fremlagde fogden Amtmandens brev af 4 april 1748, angaaende den omkostning der er giort 
paa en tyv? deligqventen paa Helgelands fogderie, Samme omkostninger beløber i alt =383 rdr: 23 
sk, som skal Lignes paa amtets almue, af denne omkostning er af amtmanden Lignet paa Senjens og
Tromsøe fogderie =65 rdr; Men hertil savarede almuen omtrænt saaleedes for Retten, at da fogden 
paa Helgeland haver Ladet den bemte: tyv Hendrik Jakobsen, undkomme af Fængsel adskillige 
gange, opg hand sidste gang er bleven paagreeben igien i Gamvigen og første gang i Løgsund, og 
havde de ikke giort sig fliid begge ganger at gribe dennem, da havde de vel neppe kommen i 
Justitiens hænder hvorved de mener at have giort Landet en stoer tieniste, saa ville bede og haabe at
maatte forskaanes for udgifterne paa denne tyvs afstraffelse, da de formoeder at om hand ved 
nogens forsømmelse af arresten er undvigt, det da ikke maatte
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komme dennem til Last, herom begierte fogden et udtag. Udi forbemte Antmandens Skrivelse, gives
tilkiende om her skulle findes nogle personer som fra Jemteland og Herdal i Sverrig, er undviget, da
at anholde dennem og give Kongen til kiende. Nok gaves tilkiende i samme skrivelse at en person 
fra Christianshands Stift, som er mistænkt for et mord, skulle arresteres hvor hand findes, hans 
Navn er Friderik Reinholdsen.

Dernest blev Leedingen og de sædvanlige Skatte Mandtaller lignet, og derefter Skatte oppebørselen 
forrettet. Efter at Skatterne var oppebaaren, blev Sagerne foretagen; Den Sag som er forhandlet afv: 
aar paa fol: 26, angaaende den bok som Jørgen Gamst beskylder Peder Gamst for at have Slagtet, da
den dog, efter Citantens formeening Skulle være sig selv tilhørende, blev nu paaraabt, og indfandt 



sig for Retten Peder Gamst, for at svare til Sagen efter det forlæg som ieg afv: aar har udstæd, som 
hand tilstod for sig at være Lovl: forkyndt; Paa Citantens Jørgen Gamstes vegne mødte 
Stiftskriveren Sr Hvid at svare til sagen, Stiftskriveren Sr Hvid, Lod tilføre paa Jørgen Gamstes 
vegne; at Jørgen giør endnu samme tilbud som afv: aar, neml: om Peder Gamst vil endnu betale 
ham bukken og Sagens omkostninger, saa er hand bereed at Lade Sagen falde. Peder Gamst svarede
hertil , at hand og paa samme tid har mist en buk, og da hand fandt bukken igien, som der meenes at
skulle være en fremmet buk, da vidste hand ikke andet end det var Sin egeb buk, og derfore ikke 
kunde lade Sagen falde, thi hand meente at have skam deraf men tilbød sig at aflegge sin saligheds 
Eed derpaa. Stiftskriveren svarede paa Jørgen Gamstes vegne at efterdi Peder Gamst ikke vil 
modtage dette tilbudne billige forlig, saa indsetter hand Sagen til Doms efter Loven og de i Sagen 
førte Vidnesbyrd, hvilket saasom det endnu beroer usvækkede, hand vil formode ikke noget 
foretages imod hverken ved Contrapartens Eed eller nogle andre vidnesbyrd, saasom de forrige ikke
dertil er varslet. Peder Gamst
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blev af Retten tilspurt om hand med en goed Samvittighed kand aflegge sin Eed paa at de og samme
tiid for hannem var bortkommen en buk. og om hand og kand sværge at hand ikke vidste andet end 
det var sin egen bok hand slagtede? hvorpaa hand svarede ja, og da gav man hannem en formular til
Eeden og oplæste saa Eeden for hannem af Lov? bogen, og blev hannem endnu given tiid til at 
betænke sig. Stiftskriveren paa Jørgen Gamstes vegne protesterede imod nogen Eeds afleggelse af 
Contraparten udi denne Sag, saasom stridende imod Loven, og aller naadigst Forordnig, samt de i 
Sagen førte vidnesbyrd, saasom ikke engang er varsel skeed til vedkommende men paastaar det 
samme som tilforn, en dom i Sagen efter dens beskaffenhed.?

Trundhiems borgerne Sr. Niels Andersen Moursund og hand i handelen her i destrictet med?
Interesserede Sr Giævers, havde ladet til dette ting indstevne Peder Gamst og Jørgen Gamst, for 
omstripping i fiordene med ulovlig handling, den tilindpas udi deres formeente prævilegeres, 
handling, de vare og tillige indstevnt at høre viidners forklaring derom; Giævers mødte paa sin egne
og medborgernes vegne og fremlade sin Skriftl: Stevning i Rette med forkyndelses paaskrift af 
tvende mend Klemmed Rasmusen og Erenst i hukøen at være forkyndt for Jørgen Gamst dend=25 
april nestl: men for Peder Gamst var ingen forkyndelses paaskrift, dog tilstoed Peder at være Lovl: 
Stevnet og Jørgen Gamstes Hustrue som var tilstæde, tilstoed og at være Lovl: Stevnt. Sr Giævers 
paastoed at de indstevnt vidne Iver baars:
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ole Niels: og Joen Qvievesen Badderen samt Peder Jakobsen, Anders Jakobsen, Jakob Nielsen og 
Josep Mikkelsen maatte blive examineret, og at hand derefter maatte faae et tingsvidne ole Nielsen 
badderen fremkom og forklarede at hand ikke har seet meere Kiøbmandskab i Qvænangen end at 
Peder Gamst hans Stiftsøn har solt en halv pæl brendevin i bemte: Fiord, Retten tilspurde han hvem 
der havde kiøbt dette brendevin? svarede: hand selv havde kiøbt det og selv drukket det. ole Nielsen
blev tilspurt om hand har seet nogen Kiøbmandskab af Jørgen Gamst? svarede Nei. Giævers spurde 
ham om hand ikke har seet at Peder Gamst fore gaarde mellem med Kiøbmandskab, svarede at hand
ikke saae vider end hand fore i Qvænangsfiorden frem med landet. Giævers spurde ham om hand 
ikke har seet tilforn og at P: G: har faret i Qvænangs fiorden med Kiøbmandskab, dertil svarede P: 
Gamst at hand ikke nægtede det selv at hand jo har farettil sine Skyldmænd at indkræve sin Skyld. 
Iver baards: forklarede at P: Gamstes Stifsøn var hos hannem i Qvænangen, og Kiøbte Iver selv en 
halv pæl brendevin som hans selv Consumerede, desuden kiøbte og en Fieldfin en halv pæl b: hos 
samme Peder G: Stifsøn; Hand blev tilspurt om hand har seet nogen Kiøbmandskab i fiorden af J: 
Gamst. Dertil svarede hans egen Hustru neml: berte Coby, at hendes mand har faret omkring med 
Kiøbmandskab og Madvahre og vel noget brentvin og, til fornødenhd; neml: til sim egen 
fornødenhed, hvad denne omfaring er angaaende, da siger hun at hun eller hendes mand har ikke 
nød noget paa nogen, men naar de har faret anden ærinde tilderes foster Creature. Peder Jakobsen 
forklarede, at Jørgen Gamst, afv: aar i aug: Maaned, var hos ham ved hans huus, og da kiøbte Peder 



en pæl brendevin. sagde og at J: gamst er hands huusbond eller udreder. Giævers spurde hannem om
hand har
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seet det forhen de andre aar at J. G. har faret om med nogen Handling? svarede, om nogen handling 
kunde hand ingen forklaring giøre om. Anders Jakobsen blev af Gievers tilspurdt om hand har seet 
Jørgen G: handle i Qvænangen; svarede at hand vel har seet J: G: fare om i Qvænangen, et par 
gange, men viidere handling kunde hand ikke giøre nogen forklaring om, end hand har seet hand 
har solt en halv pæl brendevin til en find. Anders Jakobs: saae og at den tiid J: Gamst var i 
Qvænangen hos Peder Jakobs: da var bemte: Peder drukken, men om hand var drukken af Jørgen 
Gamstes brendev: det vidste hand ej, hand sagde og, at da J: G: havde været hos P. Jakobsen, kom 
borgeren Niels Andersen strax efter til P: Jakobsens boepæl. Vider sagde hand, at da borgeren Niels 
Andersen var faren ind i fiorden, da foer Jørgen Gamst ud af fiorden igien, og var hos bemte: 
Anders Jakobsen, men hand handlet ikke noget, med J: Gamst. Josep Mikkelsen forklarede at have 
seet P: Gamst har været i Fiorden med nogen Kiøbmandsk:, og hand saae at hand solte de andre 
finner noget tobak og brendeviin; hand sagde at hand havde seet at P: Gamstes dræng havde været 
et par gange i fiorden og solt tobak og brendeviin til finner, desuden har P: Gamst Selv været to 
gange i fiorden med saadan handl: dette siger hand at været passeret i Vinter, nest afv: nok sagde 
hand, at hand har seet, at Peder: G: har taget 3 sperrer fisk for en allen tobak, eller 6 sk penger. 
Giævers spurde de indstevnte Vidne ikke om noget viidere, men begierde dette beskreven.

Jørgen Gamstes Hustru fremstoe for Retten og opsagde sin handling og at hun ikke ville holde 
nogen Skyldmænd, men om nogen kom til hende paa hendes gaard og var nødtrængende for livs 
ophold, da kunde hun ikke lukke sit hierte til for fattige folk. ?
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Borgerne af Trundhiem Sr Niels Anders: og Hans P. Giævers giorde tilspørsel inden Retten til 
laugrettet og almuen om nogen af almuen har solt dennnem nogen fisk udi disse trende aaringer, 
1746 og 1747 og 1748, mindre end 2 mk, og om de ikke, saa mange som har solt dem fisk og 
handlet med dem med fisk, ikke har faaet 2 mk, for vogen af baade Rundfisk og Raadskiær pro 
1746, og afv: aar 1747 2 mk 8 sk pr vogen af Rundf: og 2 mk 4 sk pr v: Raadsk: og dette aar 
1748=3 mk for en vog Rundfisk og 2 mk 8 sk for Raadskieringer; derpaa svarede almuen, og 
laugrettet at de har hørt at borgerne har ikke givet mindre for fisken end 2 mk de forrige aar 1746 og
1747, men dette aar er givet=3 mk; desuden svarede og almuen hertil, saamange som har handlet 
med borgerne og endnu handler med dennem, at de ikke har faaet mindre end 2 mk og 2 mk 8 sk for
en vog Raadsk: og Rundfisk 1746 og 1747, men dette aar 1748 har de faaet hos borgerne 3 mk for 
en vog Rundfisk og 2 mk 8 sk for en w: Raask: her om begierede borgerne tingsvidne.?

borgerne spurde almuen om nogen kand sige at naar nogen mand er død og udlæg er giort til 
dennem for deres gield, om de da har krævet deres gield hos eftermanden enten i Ægteskabet eller 
paa dend gaard, som formanden har været, uden saa er at eftermanden har indgaaet at svare sin 
formandsgield og derfore har beholt sin formands udlæg? hvortil blev svaret nej, at ingen kunde 
vide saadant om dennem at de har krævet eftermanden for deres fordring, uden hand har beholt sin 
formands udlæg derpaa, og selv forpligtet sig at være ansvarlig for gielden. herom begiertes og 
tingsvidner. ?

Anders baardsen Find var indstevnt ved lovdags foreleggelse, for fylderie ved Schiervøe kirke, 
hvorom afv: aar er forhandlet paa fol: 26, finnen mødte for Retten og tilstod sin forseelse, og bad 
om mildhed, det samme bad og almuen for hannem, efterdi hand
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ellers ikke plejer at fylde sig, men denne gang faldt denne forseelse hannem over. hand blev 
tilspurdt hos hvem hand fik dette brendeviin, svarede hand fik for 2 sk hos olena i Qvitteberg, dog 
ved Kirken, siden kom hand i et brullup og blev saa overfalden. hand blev da paalagt at give 3 mk 



til de fattige og Lovede saa ikke meere at begaa slig forseelse. ?

Olene Olsdatter Qvitteberg, som afv: aar var indstevnt for brendevins Sold ved Sch: kirke mødte nu 
for Retten efter laugdags foreleggelse, hvorom viidere paa fol: 26, Foreleggelsen tilstoed hun at 
være Lovlig forkyndt for sig, Stiftskriveren Lod sig indføre som forsvar for hende, thi det er en 
Enke; Præsten havde angivet hende for Lensmanden at hand maatte paa Justitiens vegne Stevne 
hende derfor. bemte: Enke tilstoed hun havde paa en Lørdag solt for 2 sk brendeviin til en fin nau: 
Anders baardsen, dette skeede ved Kirken, meere tilstoed hun ikke.?

Fogden paa Justitiens vegne anmelder sig som Sagsøger i denne Sag, og formoeder at den 
indstevnte qvinde olena olsdr: vorder dømt efter loven og forordningen for hendes forargelse ved 
Guds huus baade sig selv og andre til afskye for saadan Guds fortørnelse. Laugværgen svarede til 
fogdens irettesettelse, at da Enken nu her for Retten staar og giør denne undskyldning at hun ikke 
har ført brendevin med sig til Kirken at sælge, var heller ikke nogen hellig dag, men allenne for sine
folk at have til en nødtørftig Skienk, og da denne Anders baardsen kom af sit arbeide paa Grav om 
Kirkegaarden og var træt, og begierede dette Lille brendevin til vedderqvægelse, som hun Lod ham 
faae, saa vil formode at fogden saavelsom Retten tager hendes undskyldning i Confirderation og 
ikke
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forforer med hende efter Loven og forordningernes strænghed. Fogden Refferer sig til sit forrige, og
derefter begierte dom. Sagen optages til doms, da den indstevnte møde at anhøre dom.

Trundhiems borgeren Giævers, havde Ladet indstevne Jørgen Gamst for hand har taget en Lade i 
Burfiorden hos ole andersen Lub, samme lade er paa Skifte efter bemte: oles Hustrue tillagt 
Giævers formand for Skyld; Citanten mødte og ædskede Sagen i rette, fremlade og sin Skriftl: 
Stevning paa stemp: papiir, med forkyndelses paaskrift, Jørgen Gamst mødte ikke, men hans Hustru
bergitte Koby mødte og svarede paa sin mands vegne og tilstod at være Lovl: Stevnt, Citanten 
fremlagde en Lodsedel, hvormed hand beviste at J: gamst har taget den omm: Lade, efter at den var 
Sal: Anders Moursuns Enke tillagt for 1 rd; og det paa Skifte efter ole Andersens Hustrue 1744; 
men J: Gamst desuagtet, negter at betale Laden, efterdi hand siger at ole Lub har solt ham Laden 
førend Skifte blev holdet; Giævers sagde at hand forhen ved Lensmanden og en anden Mand, naul: 
Christopher, tilholdende i Rotsund, havde ladet beskikke J: gamst om hand godvillig ville betale 
denne Lade, men da blev ham buden 24 sk, og sagde derfor at dersom hun neml: Berte Koby havde 
vidst at Laden var tillagt Sal: Anders Andersens Enke, da havde hun ikke befattet sig med Laden. 
Giævers paastoed at hand maatte blive sin Lade tilkiendt, og have saa intet viidere at sige i Sagen. 
berte Coby begierede opsettelse i Sagen at bevise at hendes Mand har kjøbt laden; Men gievers 
begierede Dom i Sagen. Udi denne Sag er saaledes dømt og afsagt: Det er fuldkommen er beviist 
for Retten, efter den Lodsedel som Citanten Hans Petter Giævers, har fremlagt, at den Lade som her
tvistes om, er af Skifte Retten udi aaret 1744, tillagt borger Enken Madame
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Wibeke Moursund, for gield hos Ole Lub i Burfiorden, altsaa bør det derved blive, og ingen 
forandring derud af denne Rett kand skee, men bør være Citanten til eiendom, som dend der har 
kiøbt Enkens Wibeke Moursunds hos ole Lub udestaaende gield. Hvad angaar det som berte Coby 
paa sin mands vegne proponerer, at hendes mand før Skiftes holdelse, har kiøbt samme Lade af ole 
Lub, da efterdi bemte: ole Lub det ikke siden paa Skiftet har angiven, saa kand hand erstatte Jørgen 
gamst igien for Laden hand har solt hannem; Men Citanten holder sig til sit udlæg.

Og som fornemmes at J: gamst er veigret? i at betale H: P: Giæver, for den omm: lade, som Gams 
allerede har fløttet til sin gaard; saa tildømmes hand paa Rettens vegne at betale Ladens værd efter 
vurdering med 1 rd: for uden denne Sags billige omkostninger; altsaa er da dend af Berte Coby paa 
sin Mands vegne begierte opsettelse ikke af Retten bevilget, efterdi Sagen er ganske klar, og 
Citanten heller ikke er eenig om nogen opsettelse, følgel: Lovens 1 b: 4 C: 24 art, men derved var 
kuns at søge vitløftighed tvert imod Lovens 1 b: 5 C, 7 og 8 art. Og som Citanten nok befindes at 



have brugt en Lovl: omgang i det hand forud har beskikket Jørgen Gamst, om hand godvillig vilde 
betale ham for sin Lade som hand har bemægtiget sig, saa at denne Desput nok kunde have været 
afgiort i kierlighed og god forstaaelse, uden at Sagvolderen neml: skulle lade det komme til Process,
men søger kuns idl: udflugter og vitløftighed; Saa ansees hand billig som en aabenbare temal?
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tetegans? og trætte kiær, og bør efter Kongl: Mts: forordning af 23 dec:1735 at betale til Justits 
Cassen saa meget som Dommen og Seglet koster, som kand ansees til =5 mk 4 sk, alt under adfær 
efter Loven. ?

Udi Sagen mellem P: g: og J: Gamst er saal: dømt: De tvende vidner Karen Gundersdr: Skaarpen og
berte andersdr: Wahlen, deres udsigende og vidnersbyrd, som Citanten J: gamst har ført i denne Sag
mod Peder Gamst, er i ald deres udsigende, om den omtvistede buk, som J: Gamst siger at være sig 
tilhørende, og af P Gamst skulle været taget og slagtet, ere ikke saa ganske overeerensstemmende, 
at mand derved kand finde sig fornøyet og forsikret til at judicere og dømme efter om P: g: virkel: 
og i sandhed udi denne Sag er skyldig eller har slagtet nogen fremmed bok: thi det som det første 
vidne Karen Gundersdr: har sagt at P: g: selv skal have stukken samme bok, derom har det andet 
vidne berte Andersdatter, sagt at hun ikke saae det; iligemaade, det som det første vidne Karen g:dr: 
siger at Peder Gamsts kone skulle have sagt i Stuen, at bokken skulle gaae urørt, ifald der skulle 
komme nogen eiermand til den, og P: Gamst da skulle have svaret derpaa: paa den skam der giør, 
om dette P: Gamstes Svar paa hans Hustrus sigende, ere bente: vidne ikke heller over 
eensstemmende, thi det andet vidne berte Andersdr: siger at hun vel stoed i Kiøkenet og hørte at P: 
Gamses Hustr: talte i Stuen om en buk, som skulle gaa urørt intil ejermanden kom efter den, men 
hun hørte ikke det Svar som det første vidne Karen g:dr: siger at P: Gamst derpaa skal have givet.
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Om bukkens farve og størrelse, ere vidner ikke heller tilforladelig overeensstemmende, i deres 
udsigende: thi det første vidne Karen Gundersdr: siger at bukken var sort og lysagtig, og det andet 
vidne siger at den var brunagtig i enden af haarene; hvilken forskiel paa ordene dog ikke kand give 
saa stoer mistanke om sandheden, som deres vidne om bokkens størrelse, saasom Karen G: dr: siger
at det var en Risbit buk, men berte andersdr: siger at det var en voxen buk. I særdeleshed er ved 
berte andersdr: vidne dette at observere: hun siger vel at bokken blev slagtet, men hun siger og 
derfor at hun ikke saae at P: Gamst stak bukken, men hun var samme tiid i P: Gamstes Fiøse eller 
Fæhuus; hvoraf vil følge denne sande slutning at hun ikke saae at selv samme bok blev slagtet som 
her tvistes om, og at hun har vidnet om det hun ikke har seet, men mueligens havt talt af sin 
eenfoldighed efter hvad hun kand have hørt tale derom af andre der i gaarden hos P: Gamst. af disse
omstendighed kand da sees at de tvende i denne Sag forhørte Vidne Karen g:dr: og berte andersd: ej
ere saa klare og over eensstemmende som Lovens 1 b: 13 C: 1 art: vil have det, saa man ej kand 
ansee dennem tilstrækkelige nok til at beviise det P: Gamst ulovlig har taget nogen fremmed buk og
slagtet; altsaa trøster man sig ikke til at dømme efter deris udsigende saaledes som slig en Casus, 
det angaar P: gamstes ære, kunde meritere om den fuldkommelig havde været beviisliggiort. 
Desuden har og P: Gamst, efter at Eeden for hannem af lov?bogen er oplæst, tilbuden sig at aflegge 
sin Saligheds Eed paa, at der og samme tid for hannem var bortkommen en buk, som J: Gamst siger
at have mist sin bok, og at hand ej andet
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vidste end det var hans egen buk som vidner siger at skulle være en fremmed buk, og af hannem at 
være slagtet, hvilken hans tilbudne Eed ikke kand stride imod loven, mens nok efter dens pag: 134 
kunde modtages; Men efterdi Stiftskriveren Sr: Hvid, har Meleret sig i Sagen og paa Citantens 
vegne protesterer imod dend af P: gamst tilbudne Eeds afleggelse, saa indstilles da dette til 
oberRettens skiønne, i følge Forordningen af 5 Nov. 1723. Des u?agtet, bør dog denne Lumpne 
bagatel Sag ikke at Komme P: Gamst til nogen Skiendelse paa Navn og Rygte. Og som det af denne
Sag klarl: kand fornemmes at Sagsøgeren J: gamst, har paaført P: gamst denne beskyldning af puur 



had og trættekierhed, efterdi hand langt mindre kand beviise at det var sin bok, end en anden 
fremmed buk, saasom vidnerne er ikke at reflectere noget paa, men allene for at føre sin broder søn 
P: gamst i et ondt Rygte, saa det ikke er saameeget bokkens verdi hand søger gotgiort, som den 
skam og Tort hand meener at føre P: g: over; hvilket den had og Nid har drevet hannem til, som gud
og hver Mand er bekiendt der er imellem disse tvende Naboer, og har været mange aar, som af den 
onde aand daglig oppustes dennem imellem; Saa bliver Sagsøgeren for denne sin ubeviislige Sag og
beskyldning, anseet, i følge Kongl: Mayts: Forordning af 23 Dec: 1723,? som en aabenbare 
temallitigans og trættekiær, eller som enn der ikke har nogen frygt for Retten og Justitien, at betale 
til Justitz?Cassen 5 mk 4 sk; og Sagens omkostning selv at erstatte, under Lovens adfærd.?

Den indstevnte olena olsdr: Qt.berg er ikke overbeviist at have solt eller udtappet noget til fylderi 
ved Sk: Kirke, mens kuns til nødtøftighed: thi passere hun fri for denne Sag og tiltale.?
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Johannes Johannesen SkindElven som afv: aar af ombudsmanden Sr: Hvid var indstevnt angaaende 
en Hval, hvorom paa fol: 27, om hannem blev efterspurt, men Citanten sagde at dend indstevnte 
Johannes, har buden sig til forlig med hannem, hvorfore hand eftergiver Sagen for denne gang.

Jørgen Gamst var af Lensmanden paa Justitiens vegne indstevnt, formedelst hand efter Præsten hr: 
Rasmus Schelderups angivelse, har begaaet Sabatzskenderie i det hand anden Paaskedag efter 
prædiken skal have Ladet sine folk hendte noget godz fra Eidet med en baad og Lod føre til 
Schiervøen; den indstevnte mødte ikke, men hans Hustru mødte; hun blev tilspurt om Stevningens 
Lovlige forkyndelse, men hun vidste ej noget derom, hvorfore Stevnevidnerne Klemmed Rasmus: 
og Erenst Pedersen Hukøen fremkom for Retten og afhiemlede Stevnemaalets Lovlighed; den 
indstevnte J: gamstes Hustru blev tilspurt om hun havde noget paa sin Mands vegne at svare, 
svarede at hun ikke kunde svare noget hertil, men bad om opsettelsen i Sagen til et andet ting, naar 
hendes Mand kunde selv komme at svare for sig. Sagen opsettes til næste ting, hvortil J: Gamst 
gives Lavdag at møde, og til Sagen at tilsvare.

Fogden spurde almuen om nogen har hugget noget tømmer i Kongens Skove, her i tingstedet? 
almuen svarede at der er vel hugget noget tømmer hist og her i Skovene, men om det kand være 
Kongens skove eller Baronens, det veed de ikke at giøre nogen forklaring om.

Fogden spurde Postbønderne inden Retten, om dennem ikke dette aar 1748 er betalt for Postens 
førsel, hver med 3 mk, hvortil de svarede ja.
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Fogden begierede Ting?attest paa at ingen af Kongens jorder her i tingstedet dette aar er bortbøxlet, 
som hannem og blev forundt.

Fogden spurde almuen om her udi Tingstedet dette aar nogen nye Rydninger er lagt for Landskyld, 
hvortil blev svaret nej.

Om nogen har brugt Kongens alminding dette aar? hvortil blev og svaret nej.

Om her er falden nogen smaa eller stoere straf bøeder til Kongen, jords forbrydelse, Siette og 
Tiende penge Forlovs penge og arveløs Gods?

Om her er nogen Sauger at Skatte af, om nogen borgere har overvintret? Til alt forestaaende blev 
svaret Nej. hvorpaa Fogden bekom Tingsvidne.

Dernest blev af mig Sorenskriveren paaraabt, om nogen havde noget ved Retten at bestille, men 
ingen indfandt sig, hvorfore Retten blev ophævet.



Justisprotokoll Skjervøy 1749
90

Anno 1749 dend 28 May holdtes almindelig Sommer og leedingsbergs Ting paa Gaarden Rotsund 
med Schiervøe tinglaugs almue. Ved Retten var nærværende Kongelig Mayts: Foged Sr: Jørgen 
Wang, saa blev og Retten administreret af mig Sorensk: Thomæsøn tilligemed de 8te 
LaugRettesmend som afv: aar betiente Retten, see fol: 33. Efter at Retten var satt, blev i 
LaugRettesmendenes nærværelse Leedingen Lignet paa Almuen og de sædvanlige Skatte?
Mandtaller Lagt og siden Skatte oppebørselen forrettet.

Dend 30 ditto nestefter, blev igien Retten Honoreret, og da som almuen var alle kommen tilsammen
blev de af Fogden mig overleverede Kongelig Forordninger og andre ordres, for almuen oplæst og 
kundgiort, og ere som følger: Forordning om Coufhordie??Skibes og Commiss?fahrernes, samt de 
octroyerede Compagnies Skibes, Flag og Giøs, samt Vimpler og Fløy, datt: 11te Jul: 1748. Placat 
angaaende at de som handle med Tømmer, bord og bielker i Norge, skal betale bunden for tømmer?
kiøb, samt Deres bordkiørsel, Flaatning eller hvad Naun sligt arbeide haver, med Reede Penge. datt:
12te Jul: 1748. Concession, hvorved Hændes Mayts: Dronningen er overdragen fri desposition over 
Pærle fangsten i Norge. datt 11 ap: 1748. Placat angaaende det under 10 Janr: 1743 giorde Forbud 
paa Hingsters, Hæstes og Hoppers udførsel af Norge. datt: 26 Aug: 1748. Forordning at de 
Delinqventer, som efterat de for Deres begangne misgierning ere Dømte, bortrømme fra et Stift i 
Norge til er andet, skal uden at henføres til det Stæd, hvorfra de ere undvigte, udstaae deres Straf i 
det Stift, hvor de antræffes og paagribes datt: 15te Nov: 1748. General Pardon, for de, fra 
Landleggerne i Norge siden 1745de aars udgang, saa og fra Landleggene udi Danmark og de 
Tydske.

Provintzier, for og siden det i 1742 udstædte General Pardons Patent, undvigte Mandskab. datt: 5te 
Dec: 1748. Forordning, hvorved dend om grove Morderes Straf, under
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Dato 16 oct: 1697 udgangne Forordning yderligere forklares. Datt: 7 februarj 1749. Forordning om 
Justitiens administration ved Land? Militien i Norge, udi hvilke Sager de Militaire bør søges og 
Svare under Krigs?Rett,m og undi hvilke Sager de, Ligesom andre, bør være Landsloven 
undergivne, og svare under den Civile Jurisdiction. Datt: 7 Martj 1749. Rescript af 31 Janr: 1749, 
angaaende Sværen og banden. 1 ditto angaaende det samme og er af samme dato. 1 ditto af 7de feb:
1749, ang: dem som blive for nogen misgierning dømt til at Kagstryges og brændemærkes, skal og, 
om det er mandfolk, deres Livs tiid hendømmes til arbeide i Jern paa fæstningerne deres livstid og 
om det er Qvindemennesker, til tugthuusene deres lives tiid, paa det de ikke skal være Publicum til 
besværing med at omstreiffe, naar ingen siden der ere Kagstrøgne, vil have dem i Deres Huuse. 1 
ditto af 24 feb: 1749, angaaende den Norske almues slette behandling med fisk og andre Vahrer som
er klaget over fra udenLandske Stæder, at faae forebygget. forestaaende Rescripter er til 
Stiftsamtmanden i Trundhiem. Dernest blev kundgiort for almuen amtmands Schelderups brev af 21
Sept: 1748, til den forhen Constitueret Foged Sr: Hiort, at almuen skal betale 2 sk hver, til 
Laugtingshuuset paa Steegen, som skal repares. 1 ditto af 26 Nov: 1748, angaaende det der skal af 
almuen betales af Senjen og Tromsen til Grændse Commissionens omkostning pro 1747 og 1748 80
rdr:, som kand blive 8 sk af hver Mand. 1 ditto ang: nogle fra Trundhiems Fæstning undrømte 
Personer som skal paagribes. Dernest blev kundgiort en bøxelsedel, udstæd af ombudsmanden Sr: 
Hvid til Joen olsen paa 1 pds leie udi Seigelvigen. Derefter blev Sagerne foretagne: Enken olena 
Olsdatter havde til Dette Ting og holdende Rett Ladet indstevne Anders Rask, boende paa Eide, 
angaaende en Kiste Skruv Tobak som hun har mist, efter at bemte: Rask havde ført den
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hiem fra Bergen udi sin Jægt afv: aars sidste Stevne. Citantinden olena olsdatter mødte for Retten 
og Eedskede Sagen i Retten, den indstevnte Anders Rask, mødte for Retten og tilstoed at være 



Lovlig Stævnet. Citantmanden beklagede sig at hendes Kiøbmand i Bergen Sr Ehlers, sendt hende 
iblandt andet gods, en Kiste tobak, med lask? som var bortkommen, og var hun af den formeening 
at Rask, som havde den tilligemed det andet gods under sin protection, at hand derfore maatte blive 
ansvarl: samme Kiste Tobak beviste hun og med sin Kiøbmands ligning af 30 Jul: 1748, at have 
Kostet= 10 rdr: 4 mk 11 sk. ?

Rask derimod giorde denne forklaring at da hand var hiemkommen med sin Jægt, Loed hand 
Anders olsen som var hendes førringsmand, Legge denne tobak ind udi en bue som er anders Rask 
tilhørende, samme bue staar et støkke fra hans Gaard der hand har sin Jægt staaende. og giorde hand
denne forklaring at tobaken er bleven staalenaf hans bue, af tyve, tilligemed andet gods, og meent 
hand altsaa ej at Kunde staae til ansvar derfor. Hand forklarede og at det var bortstaalen da hand 
dagen efter Mekeli afv: Høst med olene sine folk /:som skulle afhendte hendes øvrige gods samme 
gang:/ da de kom i bemte: bue, befandt de at tobak?kisten var borte, samt noget brendevin som var 
tappet af en tønde som olene fik fra Bergen, omtrent efter hendes beretning til en halv Anker, samt 2
tønder Meel som andre var tilhørende. Enken sagde at havde hun faaet forlov? at faae sine vahre 
paa Broksens Jægt, som nu dette aar er til Bergen, da meente hun at hun ei havde taget denne skade,
sagde og at hun vilde have haft sine vare med Torben Ganstes Jægt, men Rask negtede hende det, 
og lovede hande at Conservere handes Gods, da hun før Jægten afgik, kom til Eidet hvor Rask boer,
og havde sine vahre med sig som skulle sendes til hendes Kiøbmand, og var hun da i den tanke at 
fare derned til Torben Gamstes Jægt, og da var dette Løfte giort hende af Rask, men hun kunde ei 
tilstrækel: det bevise, saasom de talte derom to eene, uden ole Postmand som hørte derpaa, saasom 
hand var paa Eidet. Rask blev tilspurdt om hand har forsynet sig med noget beviis at tyve havde 
været i buen og staalen, eller om hand havde noget beviis
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ved besigtelse? hand Svarede: at da de skulde tage Godset af buen, var olene sin dræng og en anden 
mand med Rask, som saae at bue laaset var løst for dørren, men var dog i Krampen, hand sagde at 
det var en dør som gaar ud, naar den oplukkes. Stiftskriver Sr: Hvid som Enkens forsvar og 
Laugværge giorde hermed, irettesættelse, at Sagens omstændighed fører det med sig at denne skade 
kunde ikke falde paa hende, da der heller ingen beviis er indkommen at hendes gods er staalen, vil 
derfor formode at øvrigheden hielper hende til sin Rett, efterdi Monsr: Rask har taget sig hendes 
Gods under sit forsvar og holt hans egen dræng til hendes førringsmand, hand da ogsaa bliver hende
ansvarlig til sit Gods efter fremviiste Reigning tilligemed Sagens omkostninger, var derpaa Dom 
begierende. Rask sagde: efter Lykkel: hiemkomst tilligemes førringsmanden, opført godset af 
Jægten paa Landet, hvorfore ingen anden leilighed var for godset ved opskibningen, end i 
nærværende huus paa stædet stoed da derimod var skikket bud til gods?eierne at afhende godset, 
ikke kunde ansees noget til forhindring til at afhende godset. sagde og at de hiemkom i den 4de uge 
før Mecheli, og godset laae hos ham til dagen efter Mehl: førend hun skikkede bud derefter, da hun 
kunde have hendtet det før. Hvorfor hun oppeleide den tiid, uden nogen Lovlig forfald, hand sagde, 
at hand dog var ved Kirken tilligemed hans folk, og var ej fleere folk paa hans hiemsted Eidet, end 
tvende tøser og en dræng paa tre dags tid da hand kom hiem fra Kirken, havde tyveriet skeed 
imidlertiid. Enkens forsvar sagde at der er ikke beviist om hun havde faaet noget bud, og ikke 
heller, som oven melt er om tyveriet, derfor bliver hun ved sin irettesettelse og forlanger emtlig? 
Dom, da hendes tilstand maatte tages i agt, at hun ikke allene har mist sit Gods, mens endog den 
næring hun derved kunde have søgt med vahrenes forhandling og holdet
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sin Credit vedlige som nu er spilt. efterdi hun betaler Handelskatt, saa var dette Lille hendes Lovlige
næring. tilspurt Rask, om hand kand beviise at olene haver oprettet nogen accord med ham at hun 
alletiider skulde have hendes fisk og Vahre med ham paa hans Jægt? hvorpaa hand svarede nej. 
Parterne havde ej meere i Sagen denne gang at sige. Sagen opsettes da til neste ting, som bliver 
Parterne kundgiort, da de uden viider stevnemaal møeder her for Retten at svare, og imidlertiid 
kand forsyne sig paa begge sider med det som den finder fornøden til Sagens bestyrkelse, da de udi 



Sagen skal blive behandlet som lovmæssigt. Parterne blev forligt, saaledes at Rask svarer olene 5 
rdr: hvormed de vare fornøyede paa begge sider. Til Laugrettesmend for tilkommende aar blev 
opnævnt Morten Mortens: Hamnes, Johannes Josepsen Sør Rotsund, Niels Nielsen Sørtiosen, Joen 
Andersen aarøen, Joen Andersen i oxfiordvandet, Aslak Nielsen Stoernes, Ditlev olsen Mejland og 
ole Jakobsen Kaagfiorden. Fogden spurde almuen og LaugRettet om nogen forandring er skeed med
Skatte? Matriculen og Jordebogen dette aar her udi TingLavet? hvortil blev svaret nej. om Hans 
Mts: eget beholden og Bennificeret Gods ej er det samme dette aar som forhen? svared ja. om her 
findes Sauger og Qværner at Skatte af? svarede nej, uden allene Anders Rasks Saug, men ingen 
Qværner. om nogen Kongens alminding er bleven brugt til at Skattes af? svarede nej. om her er 
funden Vrag eller Driv?Hval dette aar? svarede Nej. om her er falden nogen stoere Strafbøeder til 
Kongen; samt jorders forbrydelse; Siette og tiendepenger for udenRigs førte Midler, forlovs Penge 
eller arveløs Gods? svaret Nej. Om nogen forandring er skeed paa Kongens jorder med nogen nye 
byxel? svarede nej. Fogden spurde Postbønderne om de ikke dette aar er gotgiort deres postførsels 
Penge? svarede ja. Herom bekom Fogden Tingsvidne.

Sal: fogden Ursins Sterboes Fuldmægtig spurde almuen i almindelighed inden Retten, om de afv: 
aar haver betalt nogen arbeids Penger til Sal: Ursin? svarede nej, om her i tingstedet er funden 
nogen Drivhval afv: aar, hertil blev
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svaret at der ikke er funden uden een Hval som hval?forpagteren haver til sig taget, hvorom de selv 
maae giøre Rigtighed. Herom bekom bemte: Sterboes Fuldmægtig Monsr: Hiort Tingsvidne af 
Retten. Trundhiemsborger Sr: Niels Andersen Moursund fremkom for Retten og forklarede at en 
Matros er død i Amsterdam, som skal have efterladt sig nogen ejendeele, samme er fød her udi 
Schiervøe Sogn, og har paarørende, som bør arve hannem, hvorfore hand var almuens forklaring 
begierende om den afdødes Rætmæssige arvinger, samme Matros hedte Lars Peders: er barneføed i 
Grundfiorden hvor hans fader Peder Nielsen boede, hvilke hans forældre ere døede, men haver 
endnu brødre i Findmarken naul: Fredrik Pedersen og ole Pedersen foruden en broder udi 
Trundhiem som heder Knud Pedersen, boer udi Trundhiem og er udseglings mand, almuen 
forklarede og at den afdøde Lars Pedersen drog her fra landet for en 6 a 7 aar siden, og siden den 
tiid haver hand faret til søes fra Trundhiem. bemte Lars Peders: moeder har hedt Gidsken olsdatter. 
herom bekom Sr Moursund tingsvidner, til denne ting?attestes bestyrkelse, kom og Christen anders:
Vorterøen frem for Retten og forklarede at hand er sødskend barn til den i Holland afdøde Lars 
Pedersen, som og Laugrettesmendene bekræftede.?

Nok blev forkyndt en af Sr Hvid udstæde bøxelsedel til Jens Niels: paa 1/2 pds: Leje i Arneng i 
oxfiorden. til tugthuuset Leveret 6 sk. siden blev efterspurdt om nogen havde noget viidere ved 
Retten at bestille, men som ingen indfandt sig, blev Tinget brudt.?
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