
Justisprotokoll for Skjervøy 1750
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Anno 1750 d 21de Maj blev paa Gaarden Rotsund holdet almindelig Sommer og Leedingsbergs ting
med samtl: Schiervøe tinglavs almue hvor da Retten blev administreret af mig Sorensk: Thomasøn 
tilligemed efterskrevne Eedsoerne
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Laugrettesmend, neml: Morten Mortens: Hamnes, Johannes Josepsen Sør, Rotsund, Niels Niels: 
Sørtiosen, Joen Anders: aarøen, Joen anders: i oxfiordvandet, Aslak Niels: Stoernes, Ditlev Ols: 
Mejland, og ole Jakobs: Kaagfiorden. Ved Retten var og nærværende Kongel: Majts: Foged Sr: 
Wang. Efter at Retten var satt blev for almuen forkyndt de mig af Fogden i hænde Leverede 
Forordninger, som herefter skal antegnes. Derefter blev Leedingen Lignet paa Almuen. Fogden 
Spurde Laugrettet og almuen, om nogen af almuen eller indbyggerne her i tinglavet, befindes at 
omReise i bøndernes gaarde, med Kramvahre eller andre unøttige ting at sælge til almuen, hvorpaa 
svarede Nej af Laugrettet og almuen at de ike veed at nogen med saadanne vahre udi forleden aar 
om farer fra en bondegaard til en anden. Erik Larsen har funden en slump med Røed vin som blev 
solt her for Retten til de høystbydende som var Sr: Broks, til 3 rdr 1 mk 6 sk, Peder Hendriksen har 
funden en fostagie med Røed vin som iligemaade blev til de Høystbydende solt, dertil blev Giævers
Høystbydende til 6 rdr 1 mk. finderne til denne Viin blev betalt beirge lønnen derfore af Fogden 
inden Retten, den tredie deel af værdien. Nok blev solt til Johan Røs et fustagie af saadan Røed vrag
Viin, for 3 rdr som nogle finder har funden. her om bekom Fogden Tingsvidner.

De Kongel: forordninger saavelsom andre documenter, der inden Retten blev forkyndt, ere 
følgende: Forordning angaaende Printzesinde Styrs Paabud i Norge, af dato 4 Nov: 1749. 
Forordning angaaende de saakaldede Vinkelskrivere, som paatage sig at Skrive Menorialer for 
andre, i sær for almuen, uden at de selv tør være deres Naune bekiendt. datt: 23 Janr: 1750. 
Amtmand Schelderups foranstaltning angaaende Løsgiengere og andre som ei ville tage aars?
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tieneste hos andre, datt: 13 Juni 1708; hvilket nu igien blev forkyndt for almuen. En Pante?
obligation d 23 mai 1750, udgiven af Enken olene olsr: Qvitteberg, med hendes Lovverge Sr: 
Michel Hvids underskrift, til Kiøbmanden i Bergen Friderik Ehlers, hvorudi hun Pantsætter hannem
alle hendes eiendeele. samme Pante forskrivning bliver indført i Pantebogen. Nok en resolution 
udgiven af amtmanden paa de her handlende Trundhiems borgeres andragende, angaaende tiendens 
Leverantzer, af fisk, til tiende parti tipanterne, datt: 29 ap: 1750. Nok fremlagde 
Trundhiemsborgerne en Copie af Kongl: Confirmation paa Trundhiems byes Prævilegier, som de 
begierede Læst for Retten samme er af dato 21 Aug: 1747. Nok efterskrevne bøxelbreve, af 
ombudsmanden Sr: M: Hvid udsted: Til ole Eriksen paa 1 punds Leie i Seigelvigen. til tugthuuset 4 
sk. til Johan Sørens: paa 9 mk i Siaavigen, til tugth: 6 sk. Til Ditlev olsen paa 1 pd 3 mk i Meiland, 
til tugthuuset 4 sk. til Lars Larsen paa et pds Leie i Grundfiorden, til tugthuuset 6 sk.?

Efterat dette var forrettet, blev tvende gange af mig paaraabt om nogen havde noget meere at 
bestille, men som ingen indfandt sig, blev tinget opsagtt. ?

Justisprotokoll for Skjervøy 1751
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Anno 1751 dend 3 Juni blev almindelig Sommer og Leedingsbergs ting holden paa Gaarden Nord 
Rotsund med Schiervøe Tinglavs almue; Retten blev betient af mig Sorenskriver Thomæsøn 



tilligemed efterskrevne Eedsoerne Laugrettsmend, neml: Morten Mortensen Hamnes, Johannes 
Josepsen Sør Rotsund, Joen Andersen aarøen, Clemmed Rasmus: i steden for Joen Anders: 
oxfiordvandet, Aslak Niels: Stoernes, Gregers Lars: Follesøen i steden for Ditlev Meiland og Ole 
Jakobsen Kaagfiorden og Niels Nielsen Sørtiosen. Ved Retten var og nærværende Kongl: Mayts: 
Foged Sr: Jørgen Wang, efter at Retten var satt, blev først Leedingen Lignet paa almuen, 
forordninger kand ej Læses endnu, formedelst ald almuen er end ikke kommen til tinget. ?

Dend 4 Juni nest efter, da Skatte oppebørselen var tilende, blev igien Retten satt for viidere at 
forhandle hvad som forefalder: først blev oplæst efterskrevne Forordninger, og andre documenter 
som følger:

Forordning angaaende hvorvit Contracter imellem Tømmerhandlere, Saugbrugere og bønder i 
Norge, om Leverantze af tømmerlast maa oprettes; Saa og om Saugtømmer, som Saugbrugere 
kiøbe, til hvem samme maa afhendes; item hvorledes ?????? teksten forsvinner
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Forordning angaaende hvorledes med Skifterne efter de i Virkelig Tieneste afdøede militaire 
Personers Enker i Danmark og Norge her efter skal forholdes. datt: 12 Junj 1750.

Forordning anlangende naar og hvorleedes Ægteskab maa adskilles, i tilfælde, hvor Hosbonde eller 
Hustru er straffet med Fængsel paa livs Tiid. datt: 18 December 1750.

Forordning, hvorefter oddels bønder i Norge bør meddeele deres Huusmænd Fæste eller bøxelsedler
paa deres Huuse eller Jorder. datt: 9de oct: 1750.

Forordning anlangende dend Rettergang, som herefter ved Retterne i Danmark og Norge skal 
bruges i de Sager hvor nogen søges til Skilsmisse i sit Ægteskab, pronter Desertionem. datt: 29de 
may 1750.

Forordning angaaende Tyverie som i Norge begaaes, ved at afskiære Man og Rumpe af andres 
Hæste paa Manken eller andre steds. Datteret 20 Nov: 1750.?

Kongelig ordre til Stiftamtmanden angaaende hvorleedes skal forholdes med Skibe og folk som 
mueligen kunde komme i Havnen fra de med Pæst befængt stæder. datt: 25de sept: 1750. Capituls 
eller land taxten for dette aar. Amtmand Schelderups brev til Fogden af 18 Junj 1750, angaaende 10 
rdr: som skal betales af almuen i Senjen og Tromsen i steden for den Skyds de burde giøre med 
Soldater som transporteres imellem Fæstningerne i Trundhiem og Vardøhuus;

Et ditto brev fra Amtmanden af 15 Feb: 1751, angaaende Fangeholds Penge som skal Lignes paa 
amtet for en Tyv paa Helgeland Navl: Adrian Anders:, og kommer paa Senjen og Tromsen at betale 
38 rdr. Nok en Ligning fra amtmanden, hvor ved Senjen og Tromsøe almue skal betale paa deres 
anpart 19 rdr: i fangeholds Penge for delinqventen i Senjen Aanet Larsen, og for trende andre 
delinqventer i Senjen Iver Hans: Fuskevog, Stephen ols: og Anna Stephensdr: bliver Senjens og 
Trom?
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søe fogderies andeel af disse fangers underholdnings Penge at betale ? 31 rdr: 5 mk 12 4/3 sk, det 
øvrige af dend heele Summa som er 173 rdr: 5 mk 12 sk er Lignet paa de andre fogderier i amtet. 
Naar man sammen drager alt forskrevne som almuen i disse fogderier skal betale, da er det i alt, 
naar man endnu tillegger 12 rd 29 sk som almuen i Senjen og Tromsen skal svare paa sin anpart for 
Resterende bekostninger paa Grændsegangen, efter Amtmandens brev af 15 feb: 1751, sa bliver 
dend heele summa paa begge fogderierne =111 rdr 1 mk 10 sk. naar man nu Regner at være i begge 
fogderierne 1050 Mand, da kand hvermand komme til at betale = 10 91/525 sk.?

Fogden sagde for Retten, at hand fra det høyl: RenteCammer under 31 Janr: 1750, er befalet at skal 
have nøye indseende med de trafiqverende Trundhiemske borgere om nogen uskik imod de 
allernaadigste udgangne forordninger, for eftertiiden maatte forøves og dennem derfor ved Retten at
Lade tiltale; thi Lod Fogden for Retten fremkalde de nu her tilstædeværende som handler, 



inClusive, dem hand advarer at de maa holde sig Loven og forordningerne efter retlig, saavit deres 
Handel angaar, især at forsyne bunden som de handler med, med Qvitterings bøger og bruger den 
anordnede vægt, Mikkel Hendriksen Lod Læse sin bøxelsedel udstæd af Fogden paa 9 mk i 
Skorpen. til tugthuuset 4 sk. Nok en ditto af Fogden udsted paa 9 mk i bemte: Jord Skorpen som 
Otte Eriksen haver bøxlet; til tugth. leveret 4 sk. Endnu en ditto udsted af Fogden til Mikkel olsen 
paa 9 mk i samme Jord Skorpen, Leveret til tugth: 4 sk. Sagerne blev foretagen som efterfølger:
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Olena olsdr: Qvitteberg var indstevnet for Sabathens vanhelligelse; Stiftskriver Sr: Hvid anmeldede 
sig som Sagsøger, og efterdi hun ikke mødte nu denne gang, endskiønt lensmanden afhiemlede 
Stevnemaalet, saa blev hun givet Laugdag til neste ting.

Johan Broks, som boer her i Tinglavet, fremkom for Retten og tilspurde Laugrettet med meenige 
almue,

1) at Efterdi hand bruger Lit bundehandel, om hand da har større handling, større frihed eller fortrin 
end andre bundehandlere her i tingstedet, Hvorpaa de svarede at hand ingen anden fortrin eller 
næring har end de andre Jægteskippere som bruge handling.

2) om hans eller de andres brugende Handling kand ansees for nogen profitabel Handling, hvor ved 
de kand blive formuende? derpaa giorde Laugrettet og almuen denne forklaring at den Lille 
bundehandling som baade Broks og de andre kand føre her i tingLavet, giør ej formuende, men de 
holder det for en Lykke at de ved samme handling kand nogen leedes holde sin Credit ved liige hos 
deres Kiøbmænd i Bergen der de faaer sine vahre. Desuden er deres handling her i egnen og af dend
beskaffenhed at de kand ej faae promt betaling for hvad vahre de sælger, men maa udborge sine 
vahre til den trængende paart uvist haab, enten de faar noget igien derfor eller ej, og naar fiskeriet 
slaar feiel, kand Lidet eller intet ventes for deres vahre, hvorover ofte mange af de her værende 
bundehandlere falder i armod.

3) om Laugrettet og almuen ikke veed at Broks, Ligesom de andre bundehandlere, maa udtage sine 
vahre i Bergen, hos Kiøbmendene ligesom andre folk her i districtet, saa at hand ej har sine vahre 
udenlands fra, at hand for dend skyld kand have større fortieneste paa sine vahre end de andre af 
indbyggerne her, som bruger bonde handling? Svare de

127

at de kand vidne med ham at hand som de andre af indbyggerne her, tager sine vahre hos 
kiøbmenderne i Bergen, men ej har nogen undenlands Handling.

4) om de veed at Broks, foruden hands liden her hiemme brugende Handling, ogsaa tillige bruger 
nogen særdeeles Negotil i Bergen som en anden byens borger der bruger, enten med Kramboe, 
Vintapperie eller anden næring? Svarede at de veed at hand foruden sin hiemmehandel, bruger 
aldeeles ingen besynderlig Handling i Bergen, om hvilket Laugrettesmendene og almuen 
sandfærdig bevidner. Herom begierede Broks Tingsvidne, som og fra Retten udstædes.?

Fogden spurde inden Retten, hvorvit Matricullen er forbedret dette aar? dertil blev svaret: at her i 
Tinglavet ere tvende ny Rydninger Lagte for landskyld, neml: Oxfiordvandet, lagt for 1/2 vogs 
Landskyld, og den anden i Qvænangen, hvorom sorenskriveren med mend giver deres forretning. 
Om nogen forandring er sked med bennificeret Gods? herom svaret: at intet saadant Gods findes her
i Tingstedet. On her er Qværner og Sauger at skatte af? S: at her er ingen Qværner og ej Sauger, 
uden dend der staar i Qvænangen, som nu er ophævet.?

Om nogen Almindinger findes her i tinglavet, at skatte af til Kongen? S: at ingen alminding findes. 
Om her er falden Hoved eller boeslodder, forbrudt eller arveløs gods, Siette og tiende Penge, 
forlovs Penge eller Strafbøeder? Svarede: at intet saadant er falden. Om nogen af Kongens Jorder 
dette aar er bortbøxlet? svarede at i dag blev læst Otte Eriksens bøxelsedel paa 9 mk i Schorpen, 
Mikkel olsens bøxelsedel paa 9 mk itm: og Mikkel Hendriksens bøxelsedel paa 9 mk itm. Fogden 
fremkaldede Postbønderne og spurde dennem om de ikke dette aar af hannem er gotgiort deres 



Postførsels Penge? hvortil de svarede ja.
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Om nogen Jordraatt eller Selvejere bruger sin egen Jord? svarede Nej, at ingen her findes. Paa dette 
foreskrevne bekom Fogden tingsvidne til sit Regenskabs belæg. Afgangne Foged Ursins Sterboes 
Fuldmægtig Hans Hiordt, tilspurde Laugrettet om i aaret 1748 er funden Strandet gods? hvortil blev
svaret Nej. Nok tilspurt almuen om de til afgl: Foged Ursin i aaret 1748 har betalt nogen arbeids 
Penge? Svarede Nej, her om begierede Hiort Ting?attest, til sine Mangels Posters besvarelse, som 
og blev udsted. Derefter blev paaraabt om nogen havde viidere ved Retten at bestille, men da ingen 
indfandt sig, blev Tinget for denne gang ophævet.?

Justisprotokoll for Skjervøy 1752
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Ao 1752 dend 29de May, blev paa Gaarden Rotsund holdet almindelig Sommer og 
leedingsbergsTing med Schiervøe Tinglavs almue, hvor da Retten blev administreret af mig 
Sorenskriver Thomæsøn, tilligemed efterskrevne Eedsoerne laugrettesmend: Klemmed Rasmusen 
Rotsund :/ sidder for Sal: Morten Heggelunds Stervboe:/ Aslak Nielsen Stoernes, Joen Andersen 
aarøen, Joen Andersen oxfiorden
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ole Mikkelsen, sidder for Ditlev Mejland, ole Jakobsen Kaagfiorden og Niels Nielsen Sørtiosen i 
burfiorden samt Johannes Josepsen Rotsund. Ved Retten var og nærværende Kongel: Mayts: Foged 
Sr: Wang. Efter at Retten var lyst, blev først Leedingen Lignet paa almuen, og siden Skatte 
oppebørselen forrettet. Dend 31te ditto blev igien Retten satt for at afhandle hvad viidere kand 
forefalde, de forordninger som blev oplæst for samtlig almue, findes her efter indført.

dernest blev kundgiort en af Sr: Hvid udstedede bøxelsedel til Isak Mathiassen paa 1 punds 
Landskyld i store Follesøen, til tugthuuset Leveret 6 sk.

Anders Rasch, boende paa Garden Eidet, her i Tingstedet haver ladet indstevne Peder og Jørgen 
Gams, boende her i Tingstedet i Qvænangen, fordi samme skal have fornermet ham neml: Rasch i 
hans bøygde fars Rett, og mødte Sagsøgeren for Retten, ædskede Sagen i Rette og fremlagde hans 
Skriftlig Stevning, som Læst blev og i acten bliver indført ordlydende. Stevnigen var med 
Lensmandens paaskrift at den for de indstevnede er forkyndt dend 5te Maj 1752, og var Rasch 
fornøyet med dens paaskrift uden at Stevne vidnerne afhiemlede Stevnemaalets Lovlige forkyndelse
under Eed, thi ingen af de indstevnte mødte dennesinde, ej heller nogen paa deres veigne. Altsaa 
begierede Rask at de maatte forelegges at møede til neste Ting, som og saaledes blev forafskediget 
fra Retten at de gives Laugdag til første Ting at svare til Sagen, eller for deres forsømmelse at Lide 
skade. ?

Fogden Sr: Wang fremstillede for Retten, et Qvindemenneske Naul: Anna Christensdr: som nu 
opholder sig her i Tingstedet, og er ankommen her i Egnen i afv: Høst med Anders Rask; samme 
menneske haver Fogden Myhre i Salten, ved skrivelse til Fogden her paa stedet, begiert at maatte 
examineres for Retten, om hvem der er fader til det barn hun haver føed, siden hendes ankomst her 
til stedet; bemt: Qvinde giorde forklaring paa det som Fogden hende tilspurde som følger: Fogden 
spurt hende:

1) hvorfra hun er kommen? svarede fra Bodøe fierding
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i Saltens Fogderie.



2) hvem hun der haver tient? svarede: hos Fogden Myhre.

3) hva tiid hun dem qvitterede sin teineste, og om hun haver noget beviis derfra? derpaa fremviiste 
hun beviis under hr Kempes Haand og Seigl, som stedets Cappellan, at hun har qvitteret Saltens, 
eller Bodøe fierding d 19 april 1751. og paa samme beviis haver hendes Husbond Fogden Myhre, 
tegnet under haand og Seigl at hun er qvitteret af hans tieneste lovl: og er samme paaligning under 
dato 21 Jul: 1751.

4) hvad der foraarsagede hende at Reise hid? svarede at hun vilde forsøge sig paa fremmede steder, 
Reiste først til Bergen og der kom i tieneste hos Sr: Rasch som da var i Bergen og Reiste hid med 
hannem til Nordland.

5) hvorlang tid det er, siden hun giorde barsel? svarede: næt 6 uger før Juul nest afvigte.

6) hvem hendes rette barnefader er? svarede: Joen Hansen, som var synden fra, som var der i Salten 
paa Sildfiskerie, men hun vidste ikke hvad Fogderie hand var fra.

7) om hun da ikke veed hvor hand er, eller opholder sig siden? hun svarede: at ej viide hvor hand 
henReist eller sig nu opholde. Fogden begierede beskreven dette indført.

Til Laugrettesmend for tilkommende aar, er opnævnt: Mikkel Hendriksen Skaarpen, ole Andersen 
Nøglan, ole ols: oxfiorden, Peder Pedersen Elvenes i Reisen, Morten Jakobsen Kaagfiorden, ole 
Eriksen follesøen, Jan Petter Skelderup og Samuel Samuelsen Mejland. ?

De Forordninger som for Retten ere publicerede, ere følgende: Forordning angaaende forbud paa 
Sukker og Sirups indførsel i Bergens bye og Stifte, samt Nordlandene, saavit de handle paa Bergen 
med viidere. Datt 12te Janr: 1751. Ditto angaaende publiqve og umyndiges Capitaler maa herefter 
for 4 proCento, naar ej 5 proCento kand faaes, imod forsvarl: Pant udsettes, af dato 17de Martj. 
1751. Ditto Anlangende hvorledes de skippere, Styrmænd eller Skibsfolk, som befindes paa en 
tyvagtig eller underfundig maade, at have for kommet eller bortvendt det dennem under hænder 
betroede Skib eller Gods, bør straffes. Datt: 5 februarj. 1751.
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Forordning angaaende delinqventer udi Danmark og Norge, som ere Kagstrøgne og brendemerkede,
skal hensettes til arbeide deres Livstiid. Datt 19de Novembr: 1751. ?

Placat hvor ved det under 4 November 1720, paa smaa mynts indførsel i Norge, giorde forbud, for 
saavit grov Courant angaar, ophæves. datt: 2 aug: 1751. ?

Ditto angaaende hvorleedes Stemplet Papiirs forvalterens fordringer til Stemplet Papiirs 
forhandlerne, udi Danmark og Norge for bemte: Papirs Intrader, bør ansees. datt. 11 aug: 1751. ?

Ditto angaaende Forbud paa fremmed Pudder?Sukkers saavelsom Siirups Indførsel Syndenfields 
udi Norge saavelsom udi Trundhiems Stift. Datt 14de Decembr: 1751. ?

Forordning hvorved fremmed Kobber?smed Arbeide forbydes i Norge at indføres. datt: 4 Janr: 
1751. ?

Forordning angaaende hvad der ved delinqvents Sagers drift og udførsel i Danmark og Norge bør 
iagttages. datt: 21de Maj 1751.

Ditto anlangende, at naar nogen som i et Hospital er indlagt, eller af de fattiges Casse, nyder 
underholdning, maatte tilfalde en arv, skal samme tilhøre det Hospital eller de fattiges Casse, hvoraf
Arvingen nyder forplegning. Datt 5te December 1749.

Kongl: Majests: Prævilegier for Jacob Severin og hans Arvinger paa er Sildfiskerie og Salter?? i 
Nordlandene. Datt. 26de Jul: 1751.?

Placat angaaende endeel Kongelig Indkomsters bortforpagtning Nordenfields i Norge, for 3de aar 
1753, 1754, 1755. ?



Amtmandens hr. Hagerups Resolution, teignet paa momorial, af 6te Jul: 1751, angaaende, at Fogden
maa oppebære af hver Jordbrugende bunde i arbeids Told 4 sk, som efter Fogdens begiering blev 
kundgiort. ?

Fogden tilspurde Laugrettet og Almuen om følgende poster:

1) Om Skattematricullen eller Jordebogen er sked nogen forandring?

2) om nogen forandring er skeed med benificeret Gods?

3) om her i Tinglavet findes Sauger og Qværner hvoraf kand skattes.

4) om nogen Engesletter er bleven brugt i Kongens alminding, hvor af kand skattes?

5) om her i Tingstedet er funden Strandvrag eller Hval siden seeneste Ting?

6) om her er falden stoere straf bøeder, forlovs og 6te og 10de Penger.

7) om nogen forandring er skeed med nye bøxler paa Kongens Jorder?

8) om nogen af
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de anordnede Postbønder er utbetalt deres postførsels Penge?

9) om nogen Jorddraatt bruger foruden sin egen paaboende Jord, anden ham tilhørende Gaard eller 
Grund? Laugrettet og almuen besvarede enhver af foran førte Qvæstioner med Nej. undtagen de 5te 
post, derom forklarede almuen, at her i Tingstedet, nyelig før tinget er funden inddreeven paa 
Landet ved Gaarden Spilderen en Liden og maver, og af de her sakaldede Næbbehvale, som blev af 
Lensmanden og tvende mænd vurderit for 4 rdr, og ved aution udbragt til 5 rdr, hvoraf hr Majts: 
Cassa tilkommer den halve deel med 2 rdr 48 sk og Baron de Pettersens arvinger den anden halve 
deel. herom var Fogden tingsvidne begiærende. Efter at der blev paarabt om nogen havde noget 
meere ved Retten at bestille, og ingen indfandt sig, blev Tinget ophævet. ?

Justisprotokoll for Skjervøy 1753
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Anno 1753 dend 28de maj holdtes almindelig Sommer og Leedings bergs ting paa Gaarden 
Rotsund, med Schiervøe Tinglavs
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Almue, hvorda Retten blev betient af mig Sorenskriver Thomæsøn tilligemed efterskrevne 
Eedsoerne Laugrettesmend, neml: ole Mikkelsen RavelsEide, Klemmed Rasmusen Rotsund, ole 
Eriks: Follesøen, Isak Mathiasen Julebugten, Peder Peders: ReisenElven, ole Anders: Nøglen, Ole 
ols: oxfiorden og Morten Jakobs: Kaagfiorden. Ved Retten var og nærverende Kongel: Mayts: 
Foged Jørgen Wang. Efter at Retten var lyst, blev først for Almuen oplæst de Kongel: Forordninger 
og andre ordres, som her efter formeldes, dernest blev Leedingen Lignet paa almuen, og skatte 
opbørselen forrettet. De forordninger og andre ordres som inden Retten blev publiceret ere 
følgende: Forordning ved hvilken Hans M: undersaatter i Norge, til allerunderdanigste efterlevelse, 
bliver bekientgiort visse poster saavel af Tractaten, angaaende Grændserne i mellem Kongeriigerne 
Norge og Sværrig, som og af dens første Codicill. Datt: 20de October 1752. dito, angaaende 
hvorleedes de som bruger uforsigtig skjiødesløs omgang med ild og lys, samt paa tilbørlige og for 
ildebrand farlige stæder smøge Tobak, skal straffes. Datt: 18de December 1751. dito, og? nogle 
Poster vedkommende Bergværkerne og de der Grændsende Gaarde samt omliggende Skove i 
Norge. Datt: 27 december 1752. Dito, om Aasædes Retten og Hovedbøllets tiltrædelse i Norge, datt:
26 maj 1752. dito, hvorved Forordningen af 9de oct: 1750, angaaende Fæste eller bygselsedler for 



Huusmændene i Norge, nærmere forklares, datt: 29de april 1752. Placat om advarsel at skrive 
Certepartier og Bodnerisbreve paa det dertil forordnede stemplede Papir, datt: RenteCammeret dend
7 ap: 1752. Reglement om Sørgedragt, datt: 14 ap: 1752. Placat angaaende Forbud paa Trælastes 
udførsel af Nordland, datt: 7 aug: 1752. dito angaaende Gotgiørelse af den Kongel: Cassa for gamle 
Mynter og andre af nogen Rarhed som udi Danmark og Norge maatte findes og til ????
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indsendes, datt: 7 aug: 1752. Placat og Forbud paa adskillige Sorter Farve?Vahre og Valkejords 
indførelse i Danmark og Norge, datt: 27 aug: 1752.

Kongl: Rescript, angaaende de som kand ertappe og paagribe Slaver som fra Fæstningerne ere 
undrømte, skal nyde for hver Deserteur 4 rdr i belønning. datt: 29 Sept: 1752. ditto angaaende skibe 
som komme fra Algier og de stæder i Tørkiet hvor Pæsten grasserer, at de skal holde 40 dages 
Qvarantaine. datt: 27 oct: 1752. Capitels Taksten for indeværende aar. Amtmandens ordre, af dato 4 
Janr: 1753, angaaende 34 rdr som lignes paa Senjens og Tromsøe fogderies almue at betale aarl: til 
de Committerede ved Grændsemærkernes opsettelse til fields, saalænge denne forretning varer, men
den heele summa som af ald Norges almue skal udRendes til disse bekostninger, er 2400 Rdr, 
Senjens og Tromsøes Contingent=34 Rdr, blev inden Retten lignet paa almuen, 4 sk pr mand. ?

Dend 30de dito blev igien Retten satt for at forhandle hvad viidere ved Retten kand forefalde. 
Stiftskriver Sr: Hvid, havde til dette Ting ladet indvarsle en gift Mand Naul: Niels Haagens: 
Vorterøen, for Hore og Løsagtighed med en Tøs Naul: Dorthe Larsdatter Eide; Personene blev 
paaraabt men mødte ikke, endskiønt Lensmanden afhiemlede at de vare Lovl: Stevnede; Sagsøgeren
indstillede Sagen til Rettens behandling og paastaar de for deres forseelse bliver straffet efter Lov 
og forordninger; herom dennegang afskiediget, at de indstevnte og udeblivende forelegges at møde 
til neste Ting, at svare til Sagen. ?

Inger Nielsdr: som tiener Jan Petter Skelderup, var indstevnt til tinget for Løsagtighed, med en Røs, 
som var i Skiervøen afv: aar og igien Reiste til Rusland, den indstevnte mødte ikke, endskiønt hun 
er lovl: stevnt, thi bliver hun given laugdag til neste Ting. ?

Torben gams havde ladet indstevne Karen Thomasdr: tienende hos Broks, formedelst hun haver 
loved ham tieneste men ikke holt sit Løfte, indskiønt hun har taget fæstepenge, hun mødte ikke, 
endskiønt
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Lensmanden Klemmed Rasmus: afhiemlede Stevnemaalet, thi blev hun forelagt at møde til neste 
Ting. ?

Ombudsmanden Sr: Hvid, paa nu værende eiermands til hr Baron de Pettersens Jordegods i 
Tromsøe fogderie, Johan Christian Hvid, Lod fredlyse Skovene i bemte: fogderie, ligesom tilforn er 
skeed, at ingen maa understaae sig at fælde tømmer ned i almindingen uden eiermandens tilladelse, 
og anvisning dertil, saafremt hand ikke paadrager sig den straf som Loven beskriver for den som 
hugger i andres Skove, Ligesaa hvor der Ligger Skov til de Matriculerede Jorder, at leilendingerne 
ikke maa give tilladelse at hugge vidre i deres Skove end Loven tillader, og paadet?ingen skal være 
forlegen for at faae tilladelse til den Lovl: skovhugst i dette tingsted; saa haver hand beskikket 
borgerne i Moursunds leje Hans P: Giævers, at give tilladelse til hvem der begierer paa Lovl: 
maade, imod den tilbørlige Skov?lejes betaling, at lade udviise dem sted at hugge paa, og hvis 
nogen understaar sig, derforuden at hugge, da at tiltale dem Lovl: saasom for ulovl: Skovhugst; 
Ligesaa bliver fredlyst, Fugeløen som er Jordebogen tilhørende, 1 punds leje, og hvorpaa er fugle, 
og kaabe og otterveide, hvilket almuen har giort til alminding, og bruger det uden at give til 
landdrotten den mindste deel, at de maa efter denne dag entholde sig derfra, med mindre de aflegger
til bemt: Giævers paa proprietairens veigne den deel som hannem efter Loven tilkommer, under 
tiltale efter Loven; og da det fornemmes, at der er bygt adskillige Gammer og skiaaer paa Landet, 
(uleselig)
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saa bliver det herved dennem tilsagt, enten at skaffe deres bygninger derfra, eller at betale grund 
frelse deraf til Giævers, som haver fuldmagt af Proprietairen, derover at holde, og indsamle de deraf
gaaende Rettigheder, dette begiæres at maatte lyses af Retten til alle vedkommendes efterretning, og
af Protokollen et Instrument derover at meddeles. ?

Peder Tønder havde indstevnt Jørgen Gams, for hand skal have giort Tønder indpas i hans 
bøygdefahrs Rett og indtaget i hans Jægt afv: aars sidste Stevne, nogle af Tønders befragtere, paa 
Tønders veigne mødte Giævers og ædskede Sagen i Rette, fremlagde skriftl: stevning som Læst 
blev; den indstevnte mødte ikke efter paaraab ej heller nogen paa hans veigne, men Lensmanden 
Klemmed Rasmusen haver stevnet ham Lovl: med tvende mænd, Ditlev olsen Mejland og ole Niels:
Rotsund; thi blev den indstevnte og udeblivende given Laudag til neste Ting, teignet paa Stevningen
og Citantens fuldmægtig tilbage leveret. ?

Michel Pelleg havde til denne Rett indstevnt Jægteskipper Anders Rask, boende paa Eide, til forhør 
og forklaring angaaende nogle vahre som Pelleg har skibet i Raskes Jægt omtrent 1747, men ikke 
skal være leveret til Pelleg sin Kiøbmand i Bergen, og ikke findes paa Reigning fra Kiøbmanden til 
Pelleg; Citanten mødte og fordrede Sagen i Rette, dend indstevnte mødte til giensvar. Pelleg sagde 
at hand skibede paa Raskes Jægt 1 1/2 tønde Tran, 1 pund 6 mk bokskind, 2 tønder Rypefiær og 2 
oxe Reenskind, derfore skulle Rask kiøbe ham nogle vahre, men ikke Leveret til Pellegs Kiøbmand,
Rask sagde at vahrene blev leveret paa Kiøbmandsstuen, men hand solte dem ikke, og meente at 
ikke kunde svare viidere dertil; Pelleg fremlagde de sidste Reigninger hand havde fra sin 
Kiøbmand, Naul: Forvinkel, men ingen af de ovenmelte vahre derpaa findes, sagde end derhos at 
disse vahre blev afsendt aaret
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efter at Kiøbmanden har opsagt sin Handel med Pelleg. og som Rasch ikke kunde benægte for 
Retten at jo vahrene er kommen i hans Jægt, da er det fornøden for Rasch at hand giør sin fliid for at
faae beviisligt det hand har leveret vahrene til Pellegs Kiøbmand, som hand siger, saafremt hand 
ikke selv vil være ansvarl: derfor, altsaa gaves Rasch frist til nestkommende aar, sig med beviis at 
forsyne. Anders Rask berettede for Tinget at hans Sag mod Peder og Jørgen Gams, hvorom 
formeldes fol: 74, at det forlæg som blev afv: aar teignet paa Stevningen, er forsømt at forkyndes 
for de vedkommende, og derfore endnu Reserverer sin tiltale til dennem, og begierede den nu 
fremlagde Stevning paateignet, til ny foreleggelse. Efter at inden Retten blev paaraabt om nogen 
havde meere ved Retten at bestille, og ingen indfandt sig, blev Tinget ophævet.

Justisprotokoll for Skjervøy 1754
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Anno 1754 dend 6te Junj, blev paa gaarden Rotsund holdet almindelig Sommer og 
Leedingbergsting for Schervøe Tinglavs almue; Retten blev betient af mig Sorenskriver Thomæsøn 
tilligemed efterskreven Eedsoerne Laugrettesmend: Klemmed Rasmus: Rotsund, Clas Reiers: 
oxfiorden, Isak Mathias: Julebugten, Morten Jakobs: Kaagfiorden Samuel Samuels: Mejland, Ole 
Eriksen Follesøen, Gregers Lars: langsletten og Johan Petter Skelderup. Ved Retten var og 
nærværende Kongel: Mayts. Foged Sr. Wang. Efter at Retten var satt; blev for almuen oplæst de 
forordninger og anordninger, som herefter meldes; dernest Leedingen Lignet paa almuen. førend 
leedingen blev lagt, blev oplæst een af Stiftskriver Hvid udsted bøxelsedel til Hans Hendrik Gamst 
paa Qvitteberg, skyldende 1/2 punds leje, datt: 28 Maj 1753, derpaa indleverede Præsterne her i 
Sognet Hr. Duns i Schiervøen og Mishionarius hr. Berg
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en Skriftlig Protest af denne dag Dato, angaaende at Stiftskriver Sr. Hvid vilde igienkalde sin 
udstedede bøxelsedel angaaende bemte: Qvitteberg, fordi naar bemte: gams kommer til jorden, 
vilde følge et uskikkelig levnet af finnerne der i nærværelsen med brendevins Sal, og derfore 
begierede at hand maatte afhindres at komme til jorden, og de Penge hand derfor haver givet i 
bøxel, blev hannem tilbage præsentert her for Retten. Hans P. Giævers som sagde her for Retten at 
have kiøbt jorden Qvitteberg af ejeren Johan With som proprietarius. De Clarerede her for Retten, ej
at have tilkiøbt sig bente: Jord for nogen hans egen Interesse, heller ikke at beboe samme selv; men 
alleene i den henseende for at forekomme herefter dags dend præjudice, som kand flyde deraf udi 
hans borgel: næring og brug, men end meere? for Mishions væsenet og mange ugudelige misbrug 
med handling som der tilforn har været øvet, og altsaa ombeder ieg at Retten vilde tilsige ham Hans
Gams, ikke at befatte sig det ringeste med samme jord, saafremt som hand i sin tid ikke vil vorde 
søgt og tiltalt, og agter ieg straxen at bort bøxle bemte: Jord tilnestkommende aar til en høyst 
trængende fin, hvilken samme kand behøve. Efter Sr. Hvids udstedde bøxelsedel, tilholder Jørgen 
gams paa sin Søns Hans Gamses veigne sig jorden Qvitteberg, at besidde sin livs tid med hvis 
tilligende. og saalenge at ej min Søn kand overbevises i nogen maade ved brendevins sal, som 
foregives, hæfter ieg mig til jorden. Nok lod borgeren Sr. Giæver tinglyse sin bøxelsedel udsted af 
Proprietairen Johan Ch: Hvid, Datt: d 14 Decembr. 1753, paa Nord Fugeløen, skyldende 1 punds 
Leje, giævers opbød ellers bemte: Fugeløen til almuen, om nogen vilde den bøxle, dog med nogen 
frihed, siden hand ej agter selv at beboe øen. Nok blev Tinglyst en af Mikkel olsen Skaarpen til 
Johan Hendrik EggerKing i Bergen, udsted obligation, af dato 15 Septembr. 1751, paa samme 
obligation hvori hand pantsetter sin eiendele med
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Prioritet til bemte: EggerKing er af Creditor afskreven paa obligationen at være betalt paa Capitalen
33 rd: 5 Mk: 7 Sk:, da Capitalen ellers er ialt 91 rd; i Pantebogen fol: 6 er obligationen ordlydende 
indført. ? Dend 8de dito blev igien Retten satt for at afhandle Sagerne: Niels Haagens: som afv: aar 
see fol: 93, var indstevnt for Løsagtighed med en Tøs, Dorthe Larsdr. mødte nu for Retten, og 
vedgik at være skyldig i dend forseelse, men der er ingen barneauling skeed, dog som gierningen er 
bleven aabenbare ved de skyldiges tilstaaelse, saa var paa Justitiens vegne begieret straf over bemte:
Niels Haagens: for hans forseelse, da hand og er en ægtegift mand og har sin hustru i live; Men 
hvad Tøsen angaar, da har hun betalt sine bøeder for denne forseelse. Laugrettet og almuen blev 
tilspurt om det ike er dem vitterligt at bemte: Niels Haagensen er en fattig uformuende mand, der 
intet har at bøede af? Svarede samtl: at hand er fattig og gieldbunden, og aldeeles intet er ejende. 
Herom Dømt og afsagt:

Som det er vitterligt af Niels Haagensens egen bekiendelse her for Retten at hand haver falden i den
forseelse at begaae Løsagtighed og samqvem med Dorthe Larsdr., saa og at hand haver tilstaaet at 
hand dog haver sin hustru; Saae bør Niels Haagens: efter Lovens 6te bogs 13 Cap: 25de art: at 
bøede af hans gods og Penge efter yderste formue; mensom det er beviisligt at hand er fattig og 
ganske uformuende, da henstilles til Amtmandens resolution i følge forordningen af 6 decembr. 
1743, hvad Straf hand bliver paalagt at lide paa kroppen i mangel af sin uformuenhed til bøederne 
for sin forseelse. Sagens omkostninger bør hand betale med ? 3 Mk: 12 Sk: ? Inger Nielsdr. som 
afv: aar var indstefnt for Løsagtighed med en Røs, mødte nu for Retten og vedgik forseelsen og 
skaffede Caution for sine bøeder 6 rdr. efter Loven.
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Johan Petter Schelderup havde til dette ting indstævnt Hendrik Ols: Kaagfiorden for gield, dend 
indstevnte mødte, og svarede til Sagen; Sagsøgeren fremlagde Regning paa sin fordring hos 
Hendrik Ols: hvor hands fordring er 41 rd. 3 Mk: 14 Sk:, derudi gotgiøres Hendrik for en gieds 
foerløn 24 Sk:, er saa 41 rd. 2 Mk: 6 Sk:, Reigningen blev læst for ham, og kand hand ikke negte 
noget af det som i Reigningen er anført, neml: udRedning til sit ophold, hand tilstoed og at hand har
sin Skyldbog hiemme, ham given af Creditor paa debet og Credit; men hand paastaar at Creditor 
vilde gotgiøre ham 8 Sk: meere for hver vog fisk hand fik hos ham afvigte som var 9 voger fisk; 



Schelderup svarede: at hand vil give ham meere, neml: 1 Mk: paa hver vog, er 9 Mk: naar disse 9 
Mk: Subtraheres fra hans Debit, bliver hand endelig skyldig=39 rd. 5 Mk: 6 Sk: Debitor svarede at 
hand faar lade Creditor Schelderup tage for sin Debet hvad finder i hans boe, saasom hand ej paa 
anden maade kand betale. Sagsøgeren begierede en Dom for sig, thi ellers understaar hand sig ikke 
at udpante sin fordring hos bemte: Hendrik Ols: Herom afsagt: Hendrik olsen befindes at være 
Rætmæssig skyldig efter sin egen tilstaaelse og Creditors Sr. Schelderups fremlagde Regning, den 
summa = 39 rd. 5 Mk: 6, hvilken Debit hand bør betale inden en tid af 2 Maaneder efter denne dags 
Datum, eller i dessen Mangel at lide Varer? og indførsel i sit boe efter Loven; og hvis Sagsøgeren 
Schelderup ej kand naa sit fulde krav hos hannem af hans boes ejendeele, da har hand for det øvrige
sin tiltale og Rett til Hendrik Ols: Conserveret og forbeholden. Sagens omkostninger bør Hendrik 
Ols: betale med=1 rd. 4 Sk. ? Jørgen Larsen Schorpen havde ladet indstevne Søren Jørgens: gams, 
for Skieldsmaal og slagsmaal ved Skiervøe Kirken i nestafv: Jule helligedage, Paa Sagsøgerens 
veigne mødte hans broder Erik Lork, som ædskede Sagen i ????????? Siste linje er uleselig
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Dato 8 Maj 1754, som Læst blev. Dend indstevnte blev paaraabt men mødte ikke; thi fremkom 
Stevnevidnerne Lensmand Klemmed Rasmusen og Iver Hendriks: Vahlen, og afhiemlede, at de 
have Lovl: forkyndt den fremlagde Stevning for dend paagieldende, saa og for vidnerne om denne 
Sag, som ere Peder Hendriks: og Hans Pedersen Løgsund, som ere nævnede i bemte: Stevnemaal. 
det eene vidne Hans Pedersen mødte for Retten og under Eed og formaning, forklarede: at dette 
passerede i Julen som melt er, udj et Kirkehuus ved Schervøen, at Jørgen Larsen og Søren Gams 
komme der til hverandre, hvor da Søren gams talede om at nogen skulde have sagt om ham at hand 
havde bedt lov hos Præsten at den i bemte: Stue da værende ungdom vel maatte holde sig lystige 
med Leeg; da Søren gams dette talede, svarede Jørgen Larsen paa Søren Gams sine ord, at hand, 
neml: Jørgen Larsen hørde at Søren sagde nogen stund tilforen at hand bad lov hos Præsten, at 
ungdommen som der var samlet, maatte holde sig lystige, derpaa sagde Søren gams til Jørgen Lars: 
hvad siger du din Skielm, du lyver som en skielm, da sagde Jørgen: du skal være en skielm til du 
beviser mig det over. da sagde Søren atter: ieg skal bevise at du er baade en tyv og en skielm, og 
med det samme slog Søren til Jørgen under øret, og i det samme gik vidnet til Søren og sagde: agt 
jer Søren hvad I giør. siden skildtes de ad. videre blev ej vidnet tilspurt af nogen. Som den 
paagieldende ej mødte, ikke heller det ene vidne; saa blev dem given Laugdag til neste Ting. Den 
Sag som meldes fol: 94, angaaende Anders Raskes Søgningsmaal mod Peder og Jørgen Gams, 
angaaende Jægtebruget, derom mødte nu Anders Rask for Retten og deClarede at hand overgav 
Sagen denne gang, men begierede udsettelse til neste ting. Anders Rask og Torben Gams som 
Jægteskipperen her i Sognet, spurde almuen om ikke deres havende Jægter har været og endnu 
fremdeeles bruges til almuens
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nøtte og tieneste her i Sognet? Svarede saa mange som tilstæde var, at det er saa, som omspurt er, at 
deres Jægter er brugt til almuens nøtte og tieneste. Spurde: om almuen ikke fremdeeles vil have 
deres fisk og førring med dem til Bergen? Svarede: saa mange som var tilstæde at de vil blive med 
deres fahrtøyer saalenge som de intet har at anke eller paaklage. Mikkel Pelleg fremkom for Retten 
og begierede sin Sag afgiort som er melt fol: 94, Rask mødte og sagde at hand endnu ikke havde 
kundet forhverve sig det beviis som hannem afv: aar var paalagt at forsyne sig med, at hand har 
leveret Pellegs Kiøbmand de vahre som hand tilstoed at have annammet paa sin Jægt; men 
begierede videre opsettelse til at forsyne sig dermed; den begierte opsettelse samtykte Pelleg, og 
lovede hand at skaffe Reigning paa vahrenes værdj som hand haver mistet, og Rasch lovede at 
skaffe beviis fra Kiøbmanden Foswinkel i Bergen at vahrene er hannem leveret. ?

Derefter blev paaraabt om nogen havde noget videre ved Retten at bestille, men da ingen indfandt 
sig, blev Tinget ophævet. De forordninger som i dag bleve Publicerede for Retten, ere følgende 
forordning angaaende fiskerierne og fiskehandelen Norden fields i Norge, samt hvorleedes med 
fiskens virkning, tilbereedning og Saltning skal forholdes. Datt: 12te Sept. 1753. Placat angaaende 



det under Bergens Stift beliggende Sundhøer Toldstæd, som fra nestkommende 1754 aars 
begyndelse afskaffes. Dat. 12te Sept: Ao 1753. Forordning angaaende forbud paa brendeveds 
udførsel fra Norge til fremmede Stæder. Datt: 22 Janr: 1754. ? DeClaration, hvorved ald handel 
imellem Hans Mts: undersaatter og Spanien ophæves og forbydes. Datt: 22 octobr: 1753. 
Forordning hvorved forbydes alle slags saakaldede Hazart Spil, være sig med kort eller Tærninger, 
enten det er udi Værts og publiqve, eller udi andre privat huuse. Datt: 6te octobr. 1753. Kongel: 
Rescript til Amtmanden over Nordland, Hr. EtatzR. Hagerup, Datt: 4de Maj 1753, at naar nogen af 
ungdommen i Nordlands Amt, før de ere Confirmerede, begaar lejermaal uden ægteskabs 
forbindelse, maa
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det, ved Forordningen af 2 Sept: 1745, befalede Tugthus?arbejde, herefter forandres til 2 a 3 ugers 
fængsel paa Vand og brød. Dito til Amtmanden, Datt: 22 Junj 1753, angaaende forbud paa 
Skovhugst i de Skove ved GrændseLinien i mellem Sværrig og Norge, som kand tilhøre den 
Svænske side. Dito af dato 10de Aug: 1753, angaaende desputers ophævelse og forekommelse 
imellem Auctions Directurerne i Kiøbste og paa landet, om hvem der bør forrette auctionen naar 
nogen Løsøre eller andet bringes fra landet til Kiøbsteden at auctioneres. Amtmandens anordning 
om ulovlig fiskeries afskaffelse og Torskegarens brug i Nordlands amt Datt: 24 Julj 1753. ?

Justisprotokoll for Skjervøy 1755
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Anno 1755 Dend 28de Maj, blev paa gaarden Rotsund holdet almindelig Sommer og Leedingsbergs
Ting for Schiervøe Tinglavs almue; Retten blev betient af mig Sorenskriver Thomæsøn til Ligemed 
efterskrevne Eedsoerne Laugrettesmend Neml: Klemmed Rasmusen Rotsund, ole olsen oxfiorden, 
ole Eriksen Follesøen, Samuel Samuelsen Mejland, Gregers Larsen Langsletten, ole Mikkelsen 
RavelsEide, Isak Mathiesen Julebugt, og Morten Jakobsen Kaagfiorden.

Ved Retten var og nærværende Kongel: Mayts. Foged Sr. Jørgen Wang. Efter at Retten var satt blev 
for tilstædeværende almue oplæst de Kongel: Forordninger og andre Documenter som herefter 
ommeldes og indført er. Dernest blev Leedingen Lignet paa almuen og Skatteoppebørselen forrettet.
Dend 30te: Maj blev igien Retten Satt for at forhandle hvad videre ved Retten kand forefalde. 
HøyEdle og Velbaarne Hr. EtatzRaad og Amtmand Hagerup har under Dato 6te. Maj 1755, anordnet
Fogden Sr. Wang og mig Sorenskriver Thomæsøn til Commiesarier at forrette af Reigning imellem 
bunder og de Trafiqverende her i Fogderiet; Somme er almuen med de handlende tilforn ved ting 
berammelsen giver tilkiende for at møede paa tingene til afReigning efter forordningen af 7de aug: 
1697, men da denne proClamation skeede, vidste man enda ikke hvem Commissarierne skulle være,
førend man nu her
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paa Rotsund ting fik høy bemte: Hr. amtmandens ordre derom; og som vi vare ganske ubetænkt paa 
at vi skulle være de som denne forretning skulle fuldføre, tilmed mødte for Retten dend her i 
Tingstedet handlende Trundhiems borger Sr. Giævers og foregav at hand endnu ingen Speciel 
Regenskab havde at fremlegge over sine Debitorers gield at fremlegge, som bemte: forordning om 
afReigning siger, ikke heller indfandt sig alle hans Skyldmænd til afReigning, tilmed var ikke 
tingene saaleedes berammet at man kunde have dend til saadan forretning udfordrende tid; saa 
maatte man nødes til for denne gang at oppsette denne forretning til videre foranstaltning, imidlertid
DeClarerede borgerne at hand skulle have de ting i beredskab som forordningen melder. Hvad andre
handlende angaar, som boer her i tingstedet, da var det dem ikke meent for denne gang, men ved 
Continuation skulle forrettes afReigning en anden gang. ?

Dernest Tinglyst et af Proprietair Sr. Johan Christian Hvid udstedde skiøde af Dato 15de Janr: 1754,



hvorved hand skiøder og afhender fra sig og sine arvinger den jord Qvitteberg her i Tingstedet, 
skyldende 12 Mks. Leje; til Trundhiems borgeren Sr. Hans Petter Giæver, for 15 rdr.; samme Skiøde
bliver ordlydende i Skiøde og Pantebogen pag: 7 indført.

Stiftskriver Sr. Hvid paa Proprietair Sr. Johan Christian Hvids veigne fremlagde i Rette de 
adkomster som bemte: Sr. Johan Hvid haver i hænde paa det af ham tilkiøbte Baron de Pettersens 
Jordegods, værende i Helgelands og Tromsøe fogderier, samme adkomster og documenter blev 
Publiceret inden Retten som og skal blive i Pantebogen ordlydende indført, er bestaaende af et 
Skiøde til Joachim Irgens, udsted af kong Friderik dend 3die, d 12te Janr: 1666; med kong Christian
d 5tes Confirmation ? (teksten forsvinner)

225

2) Et af Baron de Pettersens arvinger i Holland udstædde Skiøde af dato 29de Junj 1751, en Copiam
under Notarius hans Haand og Notarial Segl i Trundhiem.

3) Et fra RenteCammeret udstæd Skrivelse til bemte: Sr. Hvid af dato 29de julj 1752, angaaende 
samme godses Kiøb og adkomsts Rigtighed; hvilket alt som melt skal findes ordlydende indført i 
Tromsøe Fogderies Pante og Skiøde bog, som er at finde fra pag: 8. ? Videre blev ej forhandlet, 
siden dagen forløb med eendeel smaa Sager som blev bilagt. ? Den 31te Maj blev igien Retten satt 
for videre at forhandle hvad ved Retten forefalder. ? Paa Justitziens veigne var indstevnt Erik Lork 
Hamnes som er beskylt for Lejermaal med en Tøs Naul: Kari Larsdr; bemte: indstevnte mødte 
begge for Retten; den beskylte Erik Lork protesterede at hand er uskyldig i det som denne Tøs 
beskylder ham fore, og derfore havde indstevnt nogle vidne som har seet at en fin naul: Raste 
Lassesen skal have haft Løsagtig samqvem med dette qvinde Menniske, som hans skriftlig Stevning
videre udviser, der læst blev inden Retten, bemte: Raste mødte og svarede til Sagen og blev tilspurt 
om hand hafte haft Løsagtig omgiengelse med hende; hvor til hand svarede jo, at hand ikke kunde 
negte at have haft med hende at bestille. tilspurt om hand og er fader til det barn hun har faaen? 
hvortil hand svarede ja. Tøsen blev tilspurt om hun udlegger ham for barnefader? svarede: ingen 
anden end Erik Lork. Hun blev tilspurt om hun kand negte ikke at have bedrevet Løsagtighed med 
Raste? svarede: at Raste vel kand have ligget hos hende, men ikke paa Løsagtigheds maade. 
Tilspurt Præsten Hr. Dons som ved Retten nærværende, om hun har staaen aabenbare Skriftemaal, 
og hvem hun da udlagde svarede: at hun stoed skrift Søndagen efter Juul og da udlagde hun Erik 
Lork som er en gift mand. Ombudsmanden spurde den beskylte Erik Lork om hand med en goed 
Samvittighed kand purgere sig med Eed for hendes beskyldning? hvad til hand svarede: at hand det 
vil giøre som hand
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og erbyder sig til. Dommeren tilspurde den beskylte Lork om hand ganske kand sige sig fri for 
hende at hand ingen Legemlig Løsagtig omgiengelse med hende har haft? hvortil hand svarede ja. 
Sagsøgerens paastand var denne at Lork skulle Purgere sig med Eed for denne beskyldning, eller 
være som skyldig. Derpaa blev Eeden for ham af Lov?bogen oplæst og formanet at bekiende 
sandhed om hand er skyldig i denne forseelse, og betænke sig vel førend han giør Eed; blev og 
given tiid til at betænke sig en times tid førend hand antages til Eed, blev og af Dommeren given 
saadan formular til Eeden at svære om det hand ingen Legemlig løsagtig omgiengelse har haft med 
den Kari Larsdr. som beskylder hannem. Endnu blev Tøsen tilspurt om hun endnu bliver ved sin 
beskyldning? Svarede: at hun endnu bliver derved det Erik Lork er hendes barnefader. Nok blev hun
spurt naar hun kom i barselsæng? Svarede: 3de dage før Michelj 1754. Spurt hende om hun kand 
forelegge Lork tid og sted at have haft samqvem med hende? Svarede: Ved Kirken i Skiervøen i 
Lork sin egen Stue, og ellers hiemme: hun sagde og være bleven med barn ved Juuletider 1753, 
efter hand havde haft samqvem med hende ved Skiervøen. Det som her meldes at hun sagde at Lork
havde samqvem med hende Juuletider, det blev fejel indført, saasom hun er uforstaaelig i tale, men 
hun berettede at det skeede nytaarshelgen. Efter at andre Rettens forhandlinger blev expederet med 
Mandtaller at forseigle, blev Erik Lork og andre vedkommende fremkaldet for Retten, og blev Lork 
tilspurt om hand endnu forbliver ved sit forsætt? Hvortil hand svarede ja. derpaa aflagde hand sin 



Corpol: Eed for Retten at hand hverken er barnefader eller har haft nogen Legemlig Løsagtig 
Samqvem med dend bemte: Kari Larsdr. Ombudsmanden var paastaaende at Kari Larsdr. bliver 
tilkiendt sine bøeder og ligesaa Raste Lassesen som ike kand negte at have haft med hende at 
bestille. Herom er saaleedes Dømt og afsagt: Erik Lork haver her for Retten Purgeret sig med 
Corpol: Eed at hand ????
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Legemlig Løsagtig Samqvem har haft med Kari Larsdr. og derfore bør for denne Sag og tiltale fri at
være. Hvad Raste Lassesen angaar da har hand selv uden tvang tilstaaet at hand ikke er fri for 
Løsagtig Samqvem med bemte: Karj Larsdr., og hun selv har tilstaaet at hand har søgt Leje med 
hende, saa det er ikke andet at formoede end hand jo som hand selv tilstaar ikke er fri for Løsagtig 
Leje med hende, saa bør hand efter Loven bøede 12 rd. eller i Mangel at straffes paa Vand og brød, 
og Kari Larsdr. iligemaade at bøede 6 rdr. eller i mangel at straffes paa Vand og brød. Sagens 
omkostning betales af de skyldige med 3 Mk. 4 Sk. ? Peder Hendriks: fin, tienende Johan Petter 
Skelderup, var indstevnt for Lejermaal med Beret Aslaksdr., Personerne mødte for Retten og 
svarede til Sagen. Tøsen blev examineret og bekiendte hun ingen anden barnefader og ikke nogen 
anden at have haft Løsagtig omgiengelse med hende end bente: Peder Hendriksen, som hun og har 
bekiendt for Præsten i kirken da hun udstoed sin diciplin. Finnen Peder Hendriks: benegtede 
aldeeles at hand hverken var hendes barnefader eller har haft i saamaade med hende at bestille. 
nogle formodninger blev fremført at hand ikke er fri for hende, saasom: at hand en gang blev 
funden om Natten i en Bue allene med hende, inden Laas og Lukke; at hand, efter at hun var falden 
i barnsæng i oxfiorden der hun tilholt, var hos hende i finne Gammen og skal have tilstaaet at det 
var sit barn, hvilket en finne kone som var jordemoeder til denne Tøs, her for Retten berettede; at 
hand har begiert samme finne Tøs til ægte efter at hun var falden i barnesæng, hvilket hand selv 
ikke kunde benægte her for Retten, thi naar hun var i den omstendighed, da formoedes hand ikke 
begierede at ægte hende om hand var fri for lejermaal med hende; altsaa efter saadan beskaffenhed 
blev ham given tid til at faae ham
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til den rette sande bekiendelse /:førend hand admitteres til Eedlig frigiørelse som hand tilbyder sig 
nu strax at ville giøre;:/ helst saasom hand er en vankundig fin som man ikke Lettelig kand tilstædes
benegtelses Eed, og blev hand ReCommenderet i hans Siælesørgers goede omsorg for at faae ham 
til sandheds bekiendelse. Thi blev da Sagen for den skyld udsatt. ? Til Laugrettesmend for 
tilkommende aar 1756 blev opnævnt: 1 Joen ols: Sækkemok, 2 Anders Anders: item, 3 Erik Hans: 
Nordmanvigen, 4 Einer Løgsund, 5 Lars Larsen grundfiorden, 6 Erik Larsen item, 7 Ole Larsen 
oxfiorden og 8 Lars Jonsen i ReisenElven. Til Sognevægter efter Hr. Amtmands Hagerups 
anordning blev opnævnt for aar 1756, Jakob Andersen Kløvnes. ?

Efter at inden Retten blev spurt om Vrag og Drivhval, og blev da forklaret af Laugrettet at ingen 
hval er funden; men hvad Vrag angaar da er intet videre deraf funden siden neste aars ting, end et 
Skibe Roer saa Peder Hendriks: Løgsund har funden paa Søen før Pintzetid indeværende aar; 
samme Roer har hand med nogle andres hielp, huggen Jernene af, som hand førte her til Tinget, 
hvilket blev vejet, vurderit og solt til de mestbydende som følger: 1 stk. Jern vejer 2 voger, Taxeret 
for 8 Mk. solt til Torben Gams som høystbydende for 1 rdr. 2 Mk. 15 Sk.; 1 dito vejer 1 vog 14 Mk. 
a vogen 4 Mk., solt til dito Gams for 5 Mk. 5 Sk., 1 dito w: 1 vog, solt til Thomas Gams for 4 Mk. 8
Sk.; 1 dito w: 1 vog, solt til Klemmed Rasmusen for 4 Mk.; 1 dito vejer 1 vog; solt til Michel Hvid 
for 4 Mk. 2 Sk.; 1 dito v. 1 1/2 vog solt til Sr. Hvid for 1 rdr. 6 Sk.; 1 dito v: 1 vog 6 Mk., solt til 
Anders Rask for 4 Mk. 10 Sk.; 1 dito v: 1 vog 6 Mk., solt til Thomas Gams for 4 Mk.; 1 dito v: 2 
1/2 pd, solt til Giævers for 4 Mk. 12 Sk.; 2 lange bolte vejer 1 pd. solt til Giævers for 3 Mk. 8 Sk.; 1
dito v: 12 Mk., solt til dito for 1 Mk. 2 Sk. Finderen bemte Peder Hendriks: blev leveret biergeløn af
anførte Jerns beløb, med 2 rdr. 5 Mk. og desuden for en øxe hand hug fordærvet, 1 Mk. ? Siste linja 
forsvinner
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Retten om nogen havde meere ved Retten at bestille end nu indført er, men da ingen havde meere 
ved Tinget at bestille, blev tinget ophævet. ? De forordninger som paa Rotsund Ting bleve 
Publicerede, ere følgende: Forordning anlangende at alle af bondestanden i Norge baade Mands og 
Qvindes Personer, som ej bruge gaarde eller huusmands Pladser, skal være forbundne at fæste sig i 
aarlig tieneste, og ej være tilladte at arbejde for dagløn. datt: 9de Aug: 1754. Amtmandens 
Anordning angaaende nogle poster, samme høykongel: forordning vedkommende, datt: 13de 
Februarj 1755.

Forordning angaaende ny bønder Gaarders optagelse og bebyggelse udj Norge, saasom: paa 
Almindinger, eller hvad som kunde synes at være alminding og ikkun lidet eller intet er bebygt, 
saavelsom deslige stæder, som ere de nu værende bønder eller andre Gaarde fraliggende, og ikke 
under det særdeeles brug, hvorfore samme er Matriculeret befindes, eller kand skiønnes at hen høre.
datt: 6te Maj 1754. Forordning anlangende Forbud paa Sukkere og Siruppers indførsel i 
Trundhiems By og Stift, samt Nordlandene saavit disse sidste handle paa Trundhiem. datt: 3 
Februarj 1755. Placat anlangende endeel Kongel: Indkomsters forpagtning Nordenfields i Norge for
de 3de aar 1756, 1757 og 1758. Kongel: ordre angaaende endeel steder uden for Europa som er 
befængte med Pestilentz, at om nogen Skibe fra samme stæder skulle indløbe, da at holde dem 
tilbage fra kongens havner, datt: 20de Dec: 1754. Copie under Amtmandens vidimation, af Kongel: 
rescript angaaende Sorenskrivernes i Norge deres Salærio for aasteds forretninger, datt: 16 Sept: 
1754. dito af 19de oct: 1754, angaaende hvorvit herrekammer paa Præstegaardene skal strække sig 
som almuen bør bygge. dito af 2den Sept: 1754
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om forbud at føre Vimpel, Giøs og Flag. EtatzRaad og Amtmand Hagerups ordre af 11te Maj 1754, 
angaaende 353 rd. 24 Sk. for nogle delinqventeres forflegning og underholdning i Lofodens 
fogderie, neml. Lisbeth Pedersdr., Hans Jensen, Ingeborre Eriksdr. og Johannes Joensen; af bemte: 
Summa skal Senjen og Tromsen svare 66 rdr., Ligeleedes for en Tyvs delinqvent i Salten, Naul. 
Torbiørn Hansen, skal af Amtet betales 67 Rdr., hvoraf Senjen og Tromsen skal svare 12 Rdr., 
tilsammen 78 rd., samme er saaleedes Reparteret af Fogden Wang paa disse Fogderier, at hver 
opsidder skal svare 8 Sk., som saaleedes er approberet af Amtmanden. ?

Justisprotokoll for Skjervøy 1756
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Anno 1756 dend 24de Maj, blev holden almindelig Sommer og Leedingsbergsting paa gaarden 
Nord?Rotsund med Schiervøe Tinglavs almue, Retten blev betient af Sorenskriver Thomæsøn 
tilligemed efterskrevne Eedsoerne Laugrettesmend, Neml: Lars Johansen ReisenElven, Erik Hans: 
Nordmanvigen, Anders Anders: Badderen, Joen olsen Sekkemok, ole Larsen oxfiorden, Lars Larsen
Grundfiorden, Einer ols: Løgsund og Erik Larsen Grundfiorden. Ved Retten var og nærværende 
Kongelig Mayts. Foged Sr. Jørgen Wang. Efter at Retten var satt blev for tilstædeværene almue 
oplæst følgende Kongel: forordning og andre documenter: Forordning anlangende at de 
Qvindespersoner som trende gange have aulet børn i Løsagtighed, skal, i steden for dend i Loven 
befalede Straf, at kagstryges, hendømmes til nærmeste Tugthuus.

Datt: 26 Aprilj 1755. Copie af Kongel: ordre, angaaende Lysning efter en fra Sverrig bortrømt 
Person Navnl: Lars Garman, hans paagribelse. Copie af KammerCollegii skrivelse til Amtmanden 
hr. EtatzRaad Hagerup, af dato 27de Dec: 1755, angaaende at den Kongel: Resolution af 16 huius, 
skal derhen extenderes at Tønder og Fahrtøyer som forfærdiges i Nordlandene, ikke maa udføres af 
landet. Hr. EtatzRaad og Amtmand Hagerups ordre angaaende endeel uskik med fiskerierne i 
Nordland, og Sabatens vanhelligelse. Datt: 26de: Janr: 1756. ?

Amtmandens Resolution af 22 Ap: 1756, paa Hans Petter Giævers Momorial angaaende Fugeløen 



som Giævers har bøxlet, at nyde dens herlighed af fuglefangst og Vejdefang i fred. ? Derefter blev 
leedingen lignet paa almuen og Skatte?oppebørselen forrettet. ? Dend 26de: Maj blev igien Retten 
satt for at forhandle hvad videre ved
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Retten kand forefalde: Jens Christian Lod Tinglyse sin bygselsedel paa 2 punds leje i Hamnes som 
Morten Heggelund tilforn har beboet og bortdød, lev: til tugthuuset 8 Sk. Bygselbrevet var udstæd 
af ombudsmanden Sr. M: Hvid. Ligeleedes udsted fæstebrev til Jens Sørensen paa 9 Mk. i 
Siaavigen, som hans Fader Søren Jensen for hannem haver afstaaet. Leveret Til Trundhiems 
tugthuus 6 Sk. ? Sr. Hans Petter Giævers havde til dette ting ladet indstevne Anders Joens: Rachenes
for gield; den indstevnte mødte for Retten, og svarede til Sagen, beklagede sin ringe tilstand, men 
Lovede at ville betale Creditor hvad hand er skyldig efter raad og Leilighed. Citanten gav tilkiende 
at hand tilforn har giort termin med sin debitor, og da hand ikke har Løftet efterkommet, har 
Giævers Ladet slaa arrest paa 1/2 tønde tran i Eege træ og 10 woger Raadskiær afv: aar, som skeede
ved tvende mænd Anders Axelsen Moursund og Jens Sørens: aarvigen som vare ved Retten 
nærværende og hiemlede deres Forretning, og at de arresterede vahre er beroende hos dem. Giævers
sagde at hand ikke denne gang har sin Regenskabs bog med sig, ej heller nogen Reigning paa hvad 
debitor er ham skyldig, men begierede udstand i Sagen til neste Ting, for at frembringe saadan 
Rigtighed, da hand og formeente at faa arresten Confirmeret og de anholte vahre hannem gotgiort 
paa sin fordring hos bemte: Anders Joens:, hvorved det saa forbliver denne gang. Ellers deClarerede
Anders Joens: at hand var fornøyet med at Giævers beholder de arresterede vahre paa gielden, og at 
der kand skee Liqvedation dem imellem i tvende mænds paahør, og hvad Anders Joens: bliver da 
gieldig, vil hand gierne betale. ? I anledning af den udsatte afReignings commission med 
Trundhiems borgerne
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og bønderne, hvorom er melt i Tingbogen fol: 116 da berettede Giævers som handler her i 
Tinglavet, at Trundhiems borgerne haver søgt Kongen om befrielse fra denne Commission og 
afReigning paa tingstederne, formedelst det skal være deres omfaring til forhindring, hvorpaa de 
forventer endelig Resolution derpaa. ?

Dend 28de: dito blev igien Retten satt for at afhandle hvad videre ved Retten kand forefalde: See 
fol: 114 anden side, da Peder Hendriksen fin var indstevnt for lejermaal med en finne Tøs Navnl: 
Bereth Aslaksdr., samme Peder Hendriksen mødte nu atter for Retten og var af samme bekiendelse 
som afvigte aar, at hand ikke har haft nogen Løsagtig samqvem med hende, hvorpaa hand begierede
at purgere sig med Eed. Missionarius hr. Berg, var ved Retten tilstæde og sagde at finnen for kort tid
siden var Syg og sængeliggende, hvorover hand efter hans forlangende betiente ham med 
Sacramentet, og var hand da i den samme bekiendelse at hand ikke hafde haft noget med bereth 
Aslaksdatter at bestille paa nogen ukyskheds maade, hvorpaa hand vilde dø, og derpaa fik 
afløsning. end meere berettedes at hand nest afv: Vinter paa en Reise med sin huusbond Johan 
Petter Skelderup paa hiemvejen fra Christiansund var tilligemed de andre i yderste livsfare paa 
Søen, hvorda hans huusbonde spurde ham, at om hand var skyld i den gierning, skulle hand bede 
gud om Naade, hvorpaa hand da og benegtede det hand i saamaaade aldrig har haft med Bereth 
Aslaksdr. at giøre. og at saa er passeret paa deres Reise, bevidnede en af det nu siddende laugrettet 
Peder Hendriks: som den tid var med dennem. hand blev tilspurt hvorledes hand kunde komme til at
ville ægte Tøsen, siden hun var
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kommen i barselsæng, naar hand ikke var hendes barnefader, som videre sees af forhøret afv: aar 
svarede: at hand kand ikke sige at have begiert hende selv til ægte, men hans forældre ville det saa 
have fordi de meente hand ikke var fri for hende. altsaa begierede hand nu at legge sig den 
usandfærdig beskyldning fra med sin Eed. derpaa blev Eeden for hannem af Lovbogen oplæst, og 
formanet at tage sig vare for falsk Eed; hvorpaa hand svarer det hand ville svære med goed 



Samvittighed at hans legeme har aldrig kommet til hende paa nogen u?ærlig maade. hand blev 
endnu given tid at betænke sig til de andre sager er forhandlet. ? Niels Lassesen paa Uløen havde til 
dette Ting ladet indstevne ole Jakobsen Kaagfiorden for Slagsmaal, forøvet imod Citanten paa 
Qvænmarkedet i Schiibotten afv: vinter. Citanten mødte begierede Sagen i Rette; dend indstevnte 
mødte og tilstoed Stevnemaal for denne Sag. Til vidne i denne Sag var indstevnt Hans Torbensen 
gams og Josep Jakobsen Dahl, disse mødte for Retten, tilbøed sit vidnesbyrd i denne Sag, aflagde 
Eeden paa at sige sandhed i denne Sag hvad de have seet og hørt. Hans Torbensen blev først 
examineret, og det andet vidne imidlertid udviist; bemte: Hans Torbens: sagde denne Sag tildrog sig
afv: vinter paa Schiibotten Marked, at ole Jakobsen kom i slagsmaal med Niels Lassesen om en 
gamme som ole Jakobs: beskylte Niels Lassesen for at have nedRevet, hvilket vidnet siger at hand 
vel saae en gamme var nedReven, men hand saae ikke at Niels Lassesen Rev gammen ned, men 
allenne at hand bar nogen torv fra den nedRevne gamme, her til sin egen gamme, derefter hørde 
hand nogen allarm og klammerie i vidnets faders huus derpaa steden, og da hand ville gaa derhen at
see hvad var paa færde, kom ole Jakobsen og Niels ???
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Lassesen var blodig i ansigtet, saa spurde vidnet Niels Lassesen hvor hand havde faaen dette; da 
svarede Niels at ole Jakobsen hafde slaget sig for hand tog de torv fra ole Jakobsens gamme, derpaa
svarede ole Jakobsen til Niels Lassesen: har du faaet lidet saa skal du faae mere endnu; derpaa 
spurde vidnet ole Jakobsen hvorfore hand giorde dette at slaa Niels Lassesen? ole svarede: fordi 
Niels havde ruineret hans gamme. vidnet sagde da til ole, hvorfore giorde du dette, har Niels Reven 
din gamme need, saa kand du faa Rett over ham af øvrigheden? ole svarede: hvor ieg finder min tyv
der har ieg selv magt at være øvrighed og dommer. Derpaa svarede Niels Lassesen: det skal du høre
naar Tinget bliver, hvad magt du har at være dommer over mig. saa svarede ole: ja vil du have 
meere din tyv? Niels Lassesen sagde: ja selv raader du, her staar ieg, og da dette var sagt af Niels, 
slog ole Jakobsen Niels Lassesen under øret. Derefter gik Niels hen at vaske blodet af sit Ansigt, og 
da saa vidnet at Niels havde 7 ar i sit Ansigt, og alt siden hvor ole fandt Niels, skielte hand Niels for
Tyv og skielm, saa at Niels maatte rømme. Vidnet sagde: at da hand hørde ole sige: hand kunde selv
være dommer og øvrighed over sin tyv, sagde hand end videre at hand kierer sig ikke om nogen 
øvrighed, men, som sagt er, selv vil være øvrighed over sin tyv der hand fandt ham. videre vidste 
vidnet ikke at sige; blev demitteret fra Retten. Jakob Joseps: fremstoed for Retten, sagde: at da hand
var paa Schiibottens Marked nest afv: vinter, kom hand gaaende og saae at der var nogle Torv af 
Niels Lassesens gamme, sagde hand til Niels, det
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er best du giør din gamme færdig førend den forfalder meere, og en kort stund derefter kom vidnet 
igien til Niels, og da var Niels blodig i ansigtet, vidnet spurde Niels hvor hand var bleven blodig i 
ansigtet? Niels svarede at ole Jakobsen havde saa slaget ham for hand skulle have tagen torv fra ole 
sin gamme, i det samme kom ole og sagde til Niels: har du faaen lidet før, saa skal du faa mere 
endnu, men vidnet saae ikke at ole slog Niels, men Niels sagde til ole: her staar ieg, du kand giøre 
som du vil. vidnet sagde til ole: har du Rett til dette? ole svarede: der ieg finder Tyven har ieg magt 
at straffe ham. vidnet sagde: at efter Niels havde vasket sig i ansigtet, havde hand nogle Saar i 
ansigtet, men gav ej agt hvor mange det var. hørte ellers at ole skielte Niels for tyv. til meere beviis 
paa denne Sag, fremstoed Johannes Dahl for Retten som et ukrævet vidne, og sagde: at hand saae 
paa Markedet samme tid, at ole Jakobs: tog en stang som hand slog Niels Lassesen med, og Niels 
tog en anden stang at ville værge sig med, dette siger bemte: Johannes at være saa sandfærdig at 
hand ville gaae til sin død derpaa. Denne Sag bliver da udsatt til neste ting, da Parterne møeder for 
Retten til dens videre behandling, siden der nu i dag, som er sidste tingdag, ikke er tid til at slutte 
den vider. og som ole Jakobs: benegter at have slagen Niels Lassesen, saa Navngav Niels endnu et 
andet vidne som saae dette slagsmaal, neml: Peder ols: i Kopangen, som saae at ole tog sig i haaret 
og slog sig ilde i ansigtet. ? Missionarius hr. Berg, fremførde Lars Anders: Tysk af Kaagfiorden for 
Retten at forklare hvor hand fik det brendevin hvoraf hand var drukken ved Skiervøe Kirke 
Søndagen efter almindelig bededag ???
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efter at bemte: Lars Anders: havde været til gudsbord samme dag; lars Anders: forKlarede derpaa at 
hand tilligemed 3 andre finner Kiøbte for 10 Sk. i brendevin hos Søren Jørgens: Gams, og noget fik 
hand hos en anden fin i Broks sin Stue ved Skiervøen, men vidste ikke hvormeget det var den 
samme fin skienkede ham. til dette at svare, vare de vedkommende ikke indstevnt som har solt 
denne fin brendevin, men skeer til neste ting. ? Peder Gams havde til dette Ting ladet indstevne 
Ingeborre Pedersdr. som tiener Anders Rask, for hun havde loved ham tieneste og ej holt sit løfte, 
Citanten mødte, begierede Sagen i Rette, men dend indstevente mødte ikke; Lensmanden Klemmed 
Rasmus: og ole Niels: afhiemlede stevnemaalet. den udeblivende given laugdag til neste ting. ? 
Peder Hendriks: fin fremstod nu for Retten og med opragte fingre aflagde sin Eed paa at hand ingen
løsagtig omgiengelse haver haft med Bereth Aslaksdr. som beskylder ham for barnefader, hvormed 
hand nu pasherer fri. ? Derefter blev paaraabt om nogen havde meere ved Retten at bestille, og 
ingen indfandt sig, blev dette ting ophævet.
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