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Tugthuus Ret 
Aar 1816 den 25de Juli er en Tugthuus-Ret sat paa Sorenskri- 
verens Gaard, Lille Steensæt i Eger, og betjent af Sorenskrive- 
ren i Bivær af de 2e Vidner Niels Rasmussen og J. Collet Müller 
hvortil Anledningen var den at Lænsmand Gram i dette Øieblik 
  
 
[fol. 23b] 
havde indsendt til Dommeren en anholdt pasløs Person ge- 
leidet med en skrivelse fra Lensmanden af dags dato som blev 
frem lagt og actered.# Den ommeldte Person blev frem- 
stillet for Retten fri fo Baand og Fængsel hvor han paa Til- 
spørgende forklarede: at hans Navn er Engebret Erichsen, han 
er hen ved 45 Aar gl fød i Borgen Præstegield under Sundmørs 
Provstie Romsdals Amt i Bergens Stift hvor hans Forældre Erich 
Samuelsen og Inger Pedersdatter boede i en Stue paa Gaarden 
Dyvigs Grund. Forældrene døde Inqvisiten var 9 eller 
10 Aar gl. og han maatte da ernære sig ved Betlerie indtil 
han blev saa stor at han kunde ernære sig ved Arbeide. 
Han har aldrig været commanderet i Søetjenste endskjønt 
han er fød i Søe-Lægd, men han har været anseet uduelig formedelst 
brekskade som han fik i Barndommen. Da han var 17 eller 
18 Aar gl blev han confirmeret i Borgen Sogn hvor han var 
fød og han har havt en Præste-Attest, men denne er henkommet 
for ham. Han har communiceret paa adskilligt steder og 
sidste Gang i Woldens Præstegield i Sundmøre Provstie, men dette 
er omtrent 2 Aar siden. Inqvisiten har vanket me- 
get om og fornemmelig ernæret sig ved at forfærdige Væv- 
skeer hvortil han ogsaa nu har nogle Apparater hos sig. 
Han har tildels opholdt sig i Tryssild og andre Steder 
i Østerdalen, tildeels ogsaa i Gulbrandsdalen og undertiden 
i Bergens Stift. Han har aldrig havt Pas, og dog har han 
aldrig paa noget Sted været anholdt ei heller tiltalt eller 
dømt for nogen Forbrytelse. Dommeren spurgte Inqvisiten 
om Navnene paa adskillige Præster i de Egne hvor han siger at 
han vanket, men han vidste ikke at nævne nogen af disse uden allene 
en Præst Baade i Borgen som er Inqvisitens Fødested. Efterat det 
nu Tilførte var Inqvisiten forelæst og af ham erkjendt at for- 
holde sig rigtig blev nu udi Sagen afsagt saadan 
 



   Dom. 
Vel synes det ikke at den anholdte og her fremstillede Engebret 
Erichsøn kan være at ansee som nogen for den offentlige Sik- 
kerhed farlig Person; men da man dog herfor ikke har nogen 
Vished saasom han ikke er forsjunet med allermindste Pas 
eller Beviis der kan give Oplysning om hans Forhold og Van- 
del saa maae han nødvendig blive at behandle efter Anord- 
ningen af 2den Decbr 1741 Dens 3 Cap, 3die Art, thi kjendes for 
Rett. Den som Passløs antrufne og her fremstillede Enge- 
bret Erichsen bør i Overenstemmelse med den allegerede 
anordnings 3 Cap, 3die og 14de Artikel hensættes til Arbeide 
i Stiftets Tugthuus i saa lang Tid som Tugthuus Comissionen 
bestemmer og Stifts Directionen approberer og bør han derefter 
begive sig til sit hiemstæd Borgens Præstegield i Sundmøer for 
der lovlig at ernære sig. 
J.J. Wulfsberg N. Rasmussen Collet Müller 


