
Arkivene i Troms på 1700-
tallet



Fogden i Senja og Tromsø



Fogden i senja og Tromsø

• Det var opprinnelig to fogderier – Senja fogderi og Tromsø fogderi –
og to fogder i nåværende Troms fylke. I 1695 ble de to fogderiene slått 
sammen til Senja og Tromsø fogderi. Dette embetet og fogderiet 
vedvarte til fogderiene ble nedlagt i 1898. 

• Oppgaver – skatteinnkreving, påtalemyndighet, administrere tinget, 
fange forbrytere, se til at lov og orden ble opprettholdt og sørge for at 
straff ble gjennomført



Sorenskriverne og lagrettemenn

• Sorenskriver – dommer på laveste rettsnivå

• Lagrettemenn - menn som ble utpekt for å være meddommere på 
tingene, bevitne dokumenter, fordele skattlegging m.m. Disse 
bøndene måtte møte opp og delta som lagrettemenn under 
tingsamlingene. 

• Justisprotokollene eller tingbøkene viktige og gode kilder



1700-tallet - enevelde og opplysningstid

• Slutt på den mest groteske voldsbruk og hekseprosesser

• Kongen hadde enerett på straff og vold

• Undervisning

• Konfirmasjon

• Lese- og etter hvert skrivekunnskap

• Grenseoppgang og regulering

• Innvandring



Fortsatt harde dommer

• I Justisprotkollen for Skjervøy i 1722 blir den kvenske enken Kirsten 
Joensdatter (noen steder i protokollen også nevnt som Kirsten 
Larsdatter) anklaget for et leiermål sammen med den ungen samen 
Petter Hansen, begge to fra Nordreisa.  Kirsten blir i tillegg innstevnet 
fordi hun har – «født sit foster udi løndom, og fosteret i Marchen
henlagt». Etter en rettsak med flere vitnemål blir Kirsten Joensdatter
dømt til – «at miste sin hals og hendis hovet at settis paa En stage».





Sammenheng mellom rettssikkerhet og 
kunnskapsnivå

• Fra Jukkasjärvi 1700 – «finner Rätten enn så mycken större swårheet
att Uthleete sådane mörcka sakers rätta sammanhang igiennom
Edegång, som dessa Lappar, dess wictigheet altz intet förstå, uthan
ähr till att befahra, det derigiennom skulla samblas Synd på Synd, så 
wiide dhe allenast fruchta för det wärdzliga straffet, men om det 
Ewiga eller deras Siähles saligheet, inga wiss Kunskap hafwa; Ty någre
af dem Troo ingen Upståndellse, störste parten förmeena fulle een
Gudh och ett Himmellriike wara, men wetta icke om någon diefwull, 
något halfwetit eller Piinorum ähr till».



Sterk kjønnsdiskriminering - menn kan fri seg fra 
leiermål ved ed (dersom de er kunnskapsrike nok)

• I Skjervøy ser vi i 1755 at Peder Henriksen er innstevnet for leiermål i 
forbindelse med at Beret Aslaksdatter skal ha oppgitt han som 
barnefar. Peder skal ha tilbudt seg å gifte seg med henne mens hun lå 
i barselseng i ei gamme i Oksfjord, men nektet aldeles for å ha hatt 
seksuell omgang med henne. Peder tilbyr seg umiddelbart å fri seg fra 
beskyldningene gjennom edsavleggelse. Retten finner imidlertid at –
«hand er en vannkunding fin som man ikke Lettelig kand tilstædes
benegtelses Eed»



Leseferdighet

• I tingboka for Skjervøy beskrives i 1717 hvordan samen Anders Lup fra 
Burfjord satt og leste i en bok i Niels Erichsens stue i Skjervøy, da han ble 
overfalt av tre menn. 

• Konfirmasjon 1736 – krever en viss leseferdighet

• 1788 heter det i visitasjonberetningen om Skjervøy at «den 
tilstædeværende ungdoms kundskab i kristendommen blev undersigt og 
befandtes hos de fleeste ulastelig – nogle faae af uløedistrictes finne 
ungdom vare vankundige». Disse ble misjonæren og finneskolemesteren 
pålagt å ta ekstra ansvar for. I Lyngen ble det også foretatt eksaminasjon og 
ungdommen ble «befunden ulastelig undtagen nogle faae af finne 
ungdommen, som ey til fornødenhed forstod det nordske sprog»



Leseferdighet

• I Generalkirkeinspeksjonskollegiets arkiv finnes en beretning fra Sognepresten i Skjervøy om hendelser som skal ha utspilt 

seg sommeren 1753. Dette gjelder en ikke navngitt «Finne-Pige» som var satt i arbeid med å gjete buskapen på 

prestegården i Skjervøy. Sognepresten innberettet at hun satt – «og leste i sin Bog, saasom hun var een af dem, der skulde 

til Confirmation, da seer hun noget i Skikelse af et Meneske at sidde og paa Marken noget fra hende, hun rejste sig op, og 

gik der hen i Tanke, at det maate være nogen, som laa her under Landet paa Fiskerie, og gav sig i Samtale med den same, 

der tilspørgede hende om hvem der havde Befalet hende at lese? Og endeligen efter mange Ord truede hende at hun ike

maate lese, og til Slutning angreb hende og holdt hende fast fra Klaaken 12. til 3. om Eftermiddagen, da omsider Folk som 

vare udsendte at leede efter hende, fandt hende, men ganske afmæktig og forskræket». I ettertid var jenta, i følge 

sognerpresten, målløs i flere dager. Etter årelating ble hun noe bedre, men var fortsatt fryktsom og engstelig. En stund 

etterpå ble hun slått ned bakfra, uten at hun kunne se hvem som hadde gjort det. Etter denne hendelsen valgte presten å la 

henne reise hjem og konformasjonen ble utsatt til neste år.



Leseferdighet

• Christian Olsens misjonsjournal Kvænangen 1785 ”en Finn mand: 
Peder Nilsen fra Øen Nøkeln, en fattig mand havde 3de sønner, den 
ene 12 Aar, kunde læse vel i Bog og Cat: Luth indenad fra Begyndelse 
til Ende: dend 2den 11=Aar ligeledes, og med meere færdig; den 3de 
var 7 Aar, kunde stave Godt, og udenad nogle Bud i Catch: Luth”



Skriftlighet – Brev fra Kåfjord 1762



Henrich Mortensen, Skjervøy – Latin 1760 



Massiv innvandring fra svensk og finsk side

• Jukkasjärvi benytter skolebøker på finsk

• Norsk går tilbake

• Begynnende fornorskning eller fordanskning



Esajas Pelleg

• Prost Schjelderup (1790) – «Esajas Peleg – fød qvæn. Har været 
student ved upsal universitet. Han synger og læser i vort sprog ganske 
maadelig. Det er hans liv at pluddre idelig sit qvænsk og lappisk. Og 
siden han tillige har været Missions skolemæster i Lyngen er dette en 
Medaarsag, hvorfor vort sprog saa sielden tales og høres i dette 
præstegieldet»

• - «Det er en u-lykke for denne menigheds ungdom, at klokkeren og 
missions skolemæsteren Esajas Peleg, var en qvæn og har udbredt alt 
for meget det finske og Lappiske sprog i menigheden».



Biskop Gunnerius – «Trondenes kirke 1759»
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