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[fol. 2 b] 
1742 den 24 May blev Retten betient paa den for Eger Præste- 
giæld anordnede Ting Stue udj Lieutnant Claus Winters Huus ved 
Hougsund til en Extra Rett ved mig Soren Skriver Falch og 
eftermte 8te eedsvorne Laug Rettes Mænd Navnlig Arne Nebberg, Steen 
Wigen, Olev Korvald, Erich Steenshorne, Poul Gevelt, Svend Røgeberg, 
Niels Aas og Peder Lobben. Paa Fogden Edle Sr Hochhauses Veigne 
fremlagde Procurator Jossua Hering en skriftlig ordre af 30 April 
sidstleden fra Velbr Hr. Justitz Raad og Ambtmand Just Must, hvor- 
ved ermte Hr. Fogden er anbefaled at actionere en her paa Eger 
under Arrest værende Person Navnlig Hans Engebretzøn for begangne 
Tyverie efter derom samme ordres nermere Bemeld. Hvorhos Com- 
parentet producerede det udj Anledning af samme ordre udferdigede 
 
 
[fol.3a] 
Stevnemaal af forbemte 30 April, hvis Paateigninger Viiser, at 
det for alle Vedkommende er Louglig ankyndiged, hvorved og er ind- 
kaldet Vidner, som Stevnemaaled nermere forklarer. End videre 
fremlagde Hering den bestaalne Lars Hanssøn Temtes Klage til Fogden 
under 28 April nestforhen. Fremdelis og et Continuations Stev- 
nemaal under 9de May sidstleden, hvorved den Arresterede Hans Enge- 
bretzøn er indkaldet at anhøre Vidner og lide Dom betreffende da 
hand forhen for Tyverie skal være berøgted med videre efter 
derom Stevnemaaleds nermere Indhold, hvis Paateigning 
Viiser, at det for alle Vedkommende er ankyndiged. Ydermere  
indgav Comparenten en Missive fra Capitain Hoen til Fogden 
af 17 May sidstleden, der forklarer, at Hans Engebretzøn, der staar 
under nevnte Hr Capitainens unge Mandskab egenvillig og uden 
Capitainens Foreviidende har absentered sig af Districtet efter 
Derom Missivens nermere Bemeld.  Den udj Stevnemaaled 
for Tyverie beskyldte Hans Engebretzøn mødte Personlig for Retten 
uden Fængsel overlevered fra Justitien hvorved og Procurator 
Ole Gamborg følgelig Velbr Sl Justitz Raad og Ambtmand Mustes 
Ordre til ham som Defensor Comparerede, hvilken Ordre under 30 April 
sidstleden hand fremlagde med den Forklaring, at hand forme- 
delst andre Magtpaaliggende Forretninger icke har haft den Tiid 
at tale med Arrestanten, om han udj Søgemaaled er skyldig, hvor- 
for hand lod det ankomme paa Vidners Udsigende og hans egen 



Bekiændlese, tilstod derhos begge de producerede Stevnemaales 
Lauglige Forkyndelse, hvilked og den angiældende Selv vedgikk. 
Hering derefter begiærede, at Arrestanten først maatte tages under 
Examen i Anledning af den indkomne Klage fra Lars Hanssøn som 
nu selv nerværende, men forinden begiærede Comparenten, at 
Lænsmanden Søfren Hierminds Forretning af 5 May sidstleden betref- 
fende den bortstaalne Baad med det vidre, Forretningen forkla- 
rer, maatte vorde af vedkommende avhiemled og beediged, til hvilken 
Ende, hand samme Forretning fremlagde. Den Paagiældende Hans 
Engebretzøn tillige med hans Defensor sagde, at samme Documente er 
ham lauglig anviist, hvorhos bemte Hans Engebretzøn fremdeles 
sagde, at hand, desbeklageligere indted er eyende, undtagen de Klæde 
hand har til sit Skiul. Hering holt nu ufornøden at lade Docu- 
mentet anhiemle, men begiærede, at Arrestanten maatte tages 
under Examen. Derpaa den angiældende Hans Engebretzøn gior- 
de følgende Bekiændelse, at ongefehr 3 uger efter Paaske Afvigte 
kom hand tillige med Halvor Olssøn Tambour boende her ved Houg- 
sund fra Hallingdahl, hvor de havde væred nogen Tiid at forrette 
 
 
[fol.3b] 
Skomager arbeide, ved hvilked handverk hand sagde sig at have 
væred, siden hand var 16 Aar gammel og at hand nu er 21 a 22 Aar 
gammel, men da de som meldt vare komne fra Hallingdahl, for- 
blev hand ved en 3 Dagers Tiid udj sin avdøde Faders Engebret La- 
gessøns efterlatte huus, hvilken hans Fader var imedens hand 
havde væred Fraværende ved Døden afgaaen, men Deponentens 
Broder Otto Engebretzøn var allene ved huused, efterdj deris Moder 
og forlængst er hendød og ingen fleere af deres sødskinde her 
i Eignen. Da hand nu som meldt havde væred ongefehr 3 Dages 
Tiid hieme resolverede hand at reise til Holmestrand udj Jarls- 
berg Grevskab og 6 Miile herfra, siden hand havde faaed i sind 
at give sig til Søes, og tekte derfor at ville forblive udj Holme- 
strand indtil leylighed kunde aabne sig for ham at komme 
til Skibs og imedens hand oppebiede saadan leylighed, at er- 
nehre sig med Skomager Arbeid; udj saadant Forset begav 
hand sig da paa Veyen her fra Hougsund og gik til Foeds 
til Holmestrand. men da hand der var ankommen gik hand 
til en der sammesteds boende Mand ved Navn Willem Madssøn 
efterdj hand kiendte ham, der er en uægte Søn av Mads 
Willumssøn boende ved bemte Hougsund eller her ved stædet og 
er Skoemager, som strax lovede at forskaffe ham Arbeide 
hos sig, men som Deponenten ey havde med sig alt sit Redskab 
hand ey heller var forsyned med Præstens Beviis her fra 
Stædet, blev hand med bemte Willem Madssøn saaledes aftalt 
at hand skulde begive sig tilbage for at forsyne sig med Præ- 
stens Beviis og tillige medbringe det øvrige af hans Skoma- 
ger Redskab hand havde hiemme efterladt sig, og som det da var 
paa de Tiide af Aared, som Veyene vare besværlige at fremkomme 
sagde Willem Madssøn til ham, at hand skulde see til at kunde 



overkomme en Baad, naar hand reiste tilbage igien fra Houg- 
sund til Holmestrand, og da hand svarede, at hand icke torde tage 
nogen Baad i Hougsund og om hand end kunde tilvende sig 
en Baad, befrøgted hand sig for ey at kunde komme vel frem 
til Vands ud efter til Holmestrand, siden hand ey var kiendt 
der ud efter, hvorpaa Willem Madssøn svarede, at hand ganske 
Vel kunde tage Baaden og ligesaa komme frem med den 
siden fahr Vandet ey var saa vanskelig. Efter saadan Samtale 
med meerbemte Willem Madssøn begav hand sig paa Veyen 
fra Holmestrand og gik lande Veyen til Hougsund og Efterat 
 
 
[fol.4a] 
hand da var ankommen en Fredags Aften forblev hand hos 
sin Broder forbenevnte Otto Engebretzøn til paa Mandags Morgen 
da hand gik hen til Sogne Præsten for Eger Meenighed Hr Peder 
Anchersøn og begiærede Beviis af ham eller Præste Sæddel, hvilken 
hand og bekom. Men om Aftenen ganske sildig gik hand fra 
sin Broder og Da hand to afskeed fra ham sagde, at hand ville 
gaae Lands Veyen udefter til Holmestrand, men da hand saa 
sin Leylighed tog hand en Baad liggende ved Hougsund, 
som var en nye Baad og reiste dermed af derfra efterat han 
havde taged Aarerne dertil udj sin avdøde Broders Lage Enge- 
bertzøns efterlevende Enke Karen Nielsdaatters gaard her ved Hougsund. 
Denne Baaden tilhørte en Mand ved Navn Lars Hanssøn samme 
steds boende, som er Soldat ved Hr Capitain Hoens Compagnie 
og som hand havde føyelig Vind og veyrlig kom hand om 
Morgenen til Holmestrand, hvor hand da fortalte forhen [bemte] 
Willem Madsøn fra hvem hand havde taged Baaden, den han 
leverede ham, som og selv var med og drog den op paa land 
og bevarede den med gran Bar for at Conservere den des[bedre] 
dag som der var slaged en Jern Lænke ved baaden lod atter 
melte Willem Madsøn en Smed der boede eller lidet der uden- 
for, slaae samme lenke af Baaden. Men 3 Dage derefter kom 
Baadens Eyere Lars Hansøn tillige med soldat Lars Madsøn 
efter ham til Holmestrand og da de vare komne udj [m...?] 
atter bemte Willem Madsøns Huus og tilspurte ham, om hand 
icke havde taged Baaden tilstoed hand at have taged den, skiønt 
Willem Madsøn søgte at hindre ham derfra, og spurte om de 
havde vidner paa, at hand taged den, men hand gik 
med dem og anviiste dem Baaden og derpaa samme Dag paa 
Deris Forlangende fuldte med dem til Hougsund igien, hvor- 
de neste Dagen ankom, da hand strax blev med Arrest be- 
lagte. Paa Actors Tilspørgende om hand icke og udj Halling- 
dahl, da hand i dette Aars Foraar var der oppe havde frata- 
ged afgne Hans Jørgensøns Enkes Tiener eller Fuldmegtig Chris- 
topher Arnessøn, som var der oppe pa Tømmer Annammelse 
nogle Penge, tilstod hand nemlig Hans Engebretzøn, at som 
hand en Natt tillige med Halvor Tambour laae udj samme 
Værelse med forbemte Christopher Arnessøn, stod hand op 



og tog af hans Boxe Lommer ongefehr 2 rdr eller nogle Skillinge derover, 
men da meer bemte Christopher Arnessøn sauvnede Pengene 
 
 
[fol. 4b] 
om Morgenen, frittede hand Deponenten nøye, om hand icke 
havde taged dem, men hand tilstoed det ey, endskiønt hand om- 
sider fik mange hug af samme Person, thi hand befrøgted sig, at 
i Fald hand tilstoed det, hand da skulde blive alt for ilde med- 
handled. Dog derefter aabenbaret hand det for Halvor Tam- 
bour, da hand derom spurte ham, siden hand forsikrede at 
skulde holde det skiult, lagde og dette til, at det havde væred lige 
meged, om hand end kunde have bekommed 10 rdr, saa skulle hand 
dog skiult det med ham, tog og Pengene til sig, da de skulde 
reise derfra, som skeede nogle Dage derefter og udgav deraf 
til Begges deris Fortæring Underveys, men da de vare 
kommen til den yderste gaard i Hallingdahl Lindelie kaldet 
leverede hand nemlig Halvor Tambour Deponenten de øvrige 
Penge tilbage som var ongefehr en Dalers Penge eller saa 
vidt hand erindrer 1 rdr 10 s, hvoraf hand dog maatte for det 
meeste betale Fortæringen ud efter paa Deris Vey, saa at  
af Pengene havde hand ongefehr en Rigsort eller noged lidet 
meere til rest, da hand kom til Hougsund. Denne hans nu 
aflagde Bekiendelse sagde hand at kunde, naar paafordres, 
ved Eed besande med sin nu anmelte omstendighed - ellers 
sagde hand, at hand ey kand benegte, at den Aften hand tog 
Baaden her ved Hougsund var hand kort tilforn udj Hal- 
vor Tambours Huuss og sagde til ham, at hand ville reise til 
Holmestrand, da Halvor Tambour formanede ham, at hand 
skulde have Gud for Øyne, hvorpaa hand gik derfra uden 
at sige, at hans Forsæt var at tage Baaden. Halvor Tam- 
bour som under denne Deposition var nerværende, sagde, at hand 
som er indkaldet som et Vidne, icke kand være beskyldt udaf 
den Person, der selv allereede udj Retten haver tilstaaed at have 
begaaed Tyverie som icke kand staae til troende i saa Fald, da det icke 
medfører ringeste Sandhed, saavidt hans Bekiendelse om de 2 rdr 
eller meere hand har staaled fra Madame Hans Jørgensøns Tiener angaae 
og naar hand kommer til at aflegge hans Vidnesbyrd om Arres- 
tanten vil hand haabe Retten finde bedre oplysning om hans 
Opførsel udj et og alt. Hand negter ellers icke, at Hans Engebretzøn 
aabenbared for ham imedens de vare i Hallingdahl, at hand 
havde taged fra Christopher Arnesøn de forommelte Penge, men 
som hand forud tog det Løfte af ham at hand skulle holde 
 
 
[fol.5a] 
skiult hvis hand aabnede ham, vilde hand heller icke bryde sit løfte 
særlig da hand befrøgted, at i Fald det blev bekiendt, han Nem- 
lig Christopher Arnessøn da, skulde lade ham lemlæste, siden 
hand forhen allereede havde faaed mange hug, men Comparen- 



ten negter aldelis, at have til sin Nøtte bekommed nogen af de Pengene 
over alt da Hans Engebretzøn selv har maat tilstaae, at da 
hand seeneste gang reiste fra Hougsund og nylig tilforn var 
udj hans nemlig Halvor Tambours Huus, hand da gav 
ham den Formaning, at hand skulle have Gud for Øyne, 
haves derudaf nocksom Beviis for at Comparenten ey har 
giort sig deelagtig udj hans daarlige Forøvende. Mads 
Willumssøn som ved Retten er Tilstæde, sagde at hand paa sin 
Slegfred Søns Willem Madssøns Veigne benegter aldeelis hvis 
Hans Engebretsøn ham til Fornermelse har declarered, og i 
Fald Sagen maae blive udsat, vil hand Communicere [...?] 
sin Slegfred Søn hvis nu passered er. Halvor Tambour anmelte 
at hand finder fornøden at tilkiendegive Retten paa Mr Herings 
Forlangende uden for Protocollen, at en Person ved Navn Tron 
Tygessøn af Ness Præstegiæld i Hallingdahl for ongefehr 8te Dage 
siden paa sin Reise til Bragenes sagde til Comparenten, da de blant 
andet talede om Hans Engebretsøn, at hand Nemlig Hans Engebretzøn 
skulde have solt et par Sølv Spenner til Erich Gulsvig i Hallingdal 
Hvilke hand efter Berettning skulde have staaled fra en Kone i Houg- 
sund, men bemte Kones Navn vidste hand ey. Herring sagde, at 
efterdj Mads Willumsøn paa sin Slegfred Søns Veigne har forlæn- 
ged dagens Anstand i henseende hand er beskyldt af Arrestanten 
og Comparenten derhos fornemmer, at Arrestanten og skal have 
staaled et par Sølv Spenner her i Hougsund og solt oppe i Halling- 
dahl, saa paa det Comparenten og kunde faae oplysning om det 
sidste Tyverie og saadant vanskelig kand skee forinden Sommer 
Tinged Anstundende, saa begiærede hand Sagens Anstand til 
saadan Tiid, da hand og forbeholt sig de indstevnte Vidners Førte? 
om hand det fornødne eragter i henseende hand nu ey kand 
begiære deris Deposition, siden sagen mueligens kunde Conser- 
nere Mads Willumssøns Slegfred Søn, som nu ey er nerværende. 
Defensor Gamborg sagde, at hand vilde lade Udsettelsen beroe 
paa denne Rettes for got Befindende og derimod indted havde at 
erindre, men reserverede Arrestantens Rett i alle Lauglige til- 
fælde. Hans Engebretsøn sagde, at hand aldelis benegter at have staaled 
de ommelte Sølv Spenner. Efterat Vedkommende Tilstæde værende nu indted 
Videre havde at anmelde er denne Sag udsat til Sommer Tinged anstundende. 


