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Løsgiænger Examiniation 
Aar 1816 den 4de Junii er en Extra Ret sat paa Eger Tingstue  
i Hougsund i Anledning af Anmeldelsen fra Lensmand 
Gram, at han efter høy Øvrigheds Ordre sidste Løverdag, som var 
Pintzeaften den 1te Junii havde ladet anstille Inqvisition 
efter Løsgiengere som maatte opholde sig i Bygden, og 
som altsaa nu skulle fremstilles ved Retten for at exami- 
neres.   Retten betient af Sorenskriveren 
med de 2de Laugrettesmænd Ole Rasmussen og Anders Hauge. 
Saavel Lensmand Gram som Bøygdens Qvartermestere og 
Medhielpere vare alle ved Retten tilstæde og blev nu 
de indvarslede Personer fremstillede en for en som følger. 
1. Anders Christensen. Han sagde sig 35 Aar gl. og anviste 
Afskedspass fra Nordenfieldske Regiment af 1te Januarii 1811 
som viser at han har tjent i 8e Aar og 4re Maaneder. 
Han opgav at endskjøndt Passet er dateret som meldt, saa 
har han dog ikke faaet Afsked førend for 1 1/2 Aar siden, og 
da antog han Tjineste indtil sidste høst, men at han nu ikke 
tjener, dertil er Aarsagen den, at han har haft og endnu 
har Koldfæberen. Desuden har han i sinde at indlade 
sig i Ægteskab som han formoder kan skee til neste høst. 
Da det af denne Karls Visende viste sig at han har 
Koldfæberen, som ogsaa var Qvartermesterne bekjendt, 
saa fandt Retten ikke, at derfor nærværende Øyeblik 
kunne foretages noget mod ham, førende til høsten, da 
det vil vise sig, om hans øvrige foregivende opfyldes 
eller han antager Tjenste. Han blev altsaa nu demitteret. 
2. Poul Christophersen 19 Aar gammel hjemme hos sin Fader 
Christopher Poulsen i Westfossen. Faderen møtte og sagde 
at han nu først skulle have nogen Nytte af denne Dreng 
til hielp med sit Arbeide, da han nemlig Faderen ernærer 
sig ved Dagarbeide med at flaade Tømmer og andet 
deslige. Han har 2 yngre Sønner paa 12 og 15 Aar 
som endnu ikke kunne være ham til nogen Gavn. 
3. Jon Morthensen 22 Aar gl, hiemme hos sin Fader 
Morthen Borgersen i Westfossen som er Saugmester. 
Han har været commanderet til søndenfieldske Regiment 
men ikkun tjent paa 2det Aar saasom han ved 
Frederikstads Overgivelse blev fritaget for videre 



Tjenste.  Han har ikke haft fast Tjenste undta- 
gen en kort Tid i Drammen da han blev commanderet, 
men har derimod ernæret sig med Baadrodning.   
4. Niels Nielsen 24 Aar gl, opholder sig hos sin Broder 
paa Dramdals eje. Han har ikkun tjent undertiden 
han var ude med Friebataljonerne, men er nu ikke 
Militair, hvorimod han har agtet at ville lære snedker 
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haandværket. 
5. Anders Olsen Winnæseje 20 Aar gammel. Han er nu hiemme hos 
Faderen der har en huusmandsplads at bruge men han har flere Børn 
hiemme. 
6. Ole Gundersen fra Lysager 29 Aar gammel, Han har tjent 16 Aar 
inftil nu i Foraaret. Men nu er han hos sin Moder som er Enke 
og har et lidet Jordebrug. Han lovede at ville tage Tjenste 
til høsten, og da han af alle Tilstædeværende fik et godt Skuds- 
maal saa blev han demitteret, med Paalæg at opfylde sit Løfte. 
7. Michel Olsen Sand eller Steenbergeje 22 Aar gl, han tjener ikke, 
men har tildeels vændt sig noget til Skomager Arbeide, hvilket han 
dog ikke har lært saaledes, at han endnu derved kan ernære sig, 
men har tillige ladet sig leye i Dagarbeide. 
8. Gulbrand Olsen Sand 23 Aar gl, han paaskiød nu ligesom i forrige 
Aar Skade i venstre Arm, men da denne Skade ikke er ander- 
ledes ved at han derfor giærne kan tjene, saa kunne denne Und- 
skyldning ei længere antages. 
9. Gullich Gulbrandsen Lobben 25 Aar gl, confirmeret for 3 Aar siden. 
Han har forhen fast Tjenste, men ernærer sig nu ved Dagarbeide. 
Han har aldrig været Militair. 
10. Engebret Gulbrandsen af Fiskum Fjerding 25 Aar gl, ikke 
confirmeret, har aldrig gaaet i skole. Han har ingen 
Forældre, men en Broder Hans Gulbrandsen boende i Dynge 
her ved Hougsund og en Søster Mari?, gift med en Muure- 
arbeider Ole Johannesen i Drammen, samt endnu endelig 
en Broder Gulbrand Gulbrandsen i Holmsboe paa Hurum. 
Personen har sit Tilhold hos en Thore Løvtangen her i Sognet, 
han ernærer sig om Sommeren ved hvad Arbeide der kan  
forefalde og om Vinteren ved at forfærdige noget Bødker- 
Arbeide. Han har aldrig søgt Tjenste, men været hos 
sin Moder indtil hun for 3 a 4 Aar siden døde. Han er sker- 
vet i Hovedet.   Foruden disse 10 Personer var 
endnu en stor Deel flere indkaldede, som ogsaa bleve examinerede 
men som for det mæste beviste at være betingede i 
fast Tjenste, og deels godtgiorde at være sine gamle For- 
øldre til hielp i Alderdommen, saa at intet ved dem 
fandtes at erindre, thi blev nu afsagt saadan 
   
   Dom 
Omendskiøndt der existerer en Speciel Anordning af 2de Decbr 



1741 for Aggershuus Stift som bestemmer hvorledes der skal 
Forholdes med Løsgiængere og saadanne Personer som ikke 
ville antage fast Tjenste, saa findes dog ikke noget Tegn til 
at der ved Udfærdigelsen af den Forordning som under  
9de Aug. 1754 er udgivet for Norge er tagen mindste Hensyn 
til hin førstberørte Anordning. Ei heller kan det 
sees, at Cancellie Placaten af 9de April 1813 har taget 
hensyn til samme. Da nu Øvrigheden har foranstaltet 
at Inqvisition efter Løsgiængere her i Sognet er foretaget og endeel 
saadanne ere antrufne, saa har Dommerne ingen anden Regel 
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at følge, end sidstbenævnte Placat og da her i Districtet ikke 
findes noget Arresthuus, saa maa Angjeldende blive at dømme 
til hensættelse i nærmeste Kjøbstads Fængsel. Thi Kiendes 
for Ret: Poul Christophersen, Jon Morthensen, Niels 
Nielsen, Anders Olsen Winnæseje, Michel Olsen Steenberg- 
eje, Gulbrand Olsen Sand, Gullich Gulbrandsen Lobben, 
og Engebret Gulbrandsen, som ikke have taget fast Tjenste 
eller have nogen fast Nærings Vei, bør i Overen- 
stemmelse med forbemeldte Placat af 9e April 1813, hen- 
sættes i Fængsel i nærmeste Kjøbstad, dog adskilte fra 
andre Sammestæds arresterede Forbrydere, og der 
at blive hensittende i 1 Maaned, beregnet til 
4e Uger, saa bør de og hver for sig betale de paa deres 
Varetægt og Forpleining medgaaede Omkostninger, 
som for enhver af dem beløber 30 Rbdr N.V. 
Det idømte udføres og udredes efter Øvrighedens 
føyende Foranstalning.  For saavidt som samme 
Retshandling maatte kunde ansees som befalet bevidnes 
herved, at den ikke her kunnet udføres med større 
hurtighed end skeet er. 
J. Wulfsberg Anders Hauge Ole Rasmussen 


