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Den af Archivarius forfattede

Beretning
om

Bodoe-Sagen.

§. 1.
Efterat det ved Kongelig Nesolution af 14de Mai
1813 var bleven bestemt, at der paa Bodee i
Saltens Fogdeie under Nordlandenes Amt stulde
anlcegges en Kjobsiad, indfandt sig i Efteaaret 1814
(see Finantsdepartementets Skrivelse til Nordlands
Amt af 22de April 1818 og Gess's Forklaring
i Forhoret af 12te Octobet 1818) der paa Stedet
en i Wasa i Finland fedt Person, ved Navn Carl
Johan Gerss, for sammesteds at etablere sig som
Handelsmand. Han afiagde i Aaret 1815 Trostabs
eed for davcerende Amtmand i Nordlandene, Elsier
(see Amtets Erklaeing af 16de November 1817), og
blev ifelge heiesie Nesolution af 7de April 1815 gi
ve midlertidig Tilladelse til at handle med saadanne
Varer, som agtedes gavnlige eller nodvendige for al
mindelig Mand, mod en af Amtet bestemt aarlig AfSist.
Da han havde indfert en betydelig Mcengde Ned,
vendighedsvarer, tillod Amtet ham derhos under 31de
Mai 1815 at oplcegge Bygningsmateialier paa en
Holme ncrr Bodee eller Hundholmen, Nyholm kal
vet, hvilken Staten havde ladet sig overdrage af det
paa Hundholmen nedsatte trondhjemste Handelsea-
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blisstment ved Skjede af 22de Mai 1811, for under
Krigen der at anlcegge en Vefcesining. Tillige fik
han til samme Tid Leste om at erholde til Beboelse
de Staten tilherende Huse paa Nyholm, besiaaende
af 2de smaae Vaaningsbygninge ; hvilke, saavelsom
en lille Brygge og et Baaonest, ligeledes Statens
Eiendom, han ogsaa senere kom i Besiddelse af (Fi
nantsdepartementets Skrivelse af 26de September
1817 og Armedepartementets af 9de August samme
Aar). Da Loven om Kjebsiceds- Privilegier for Bo
dee af29de Mai 1816 var udkommen, og Nyhol
men var indtaget under den nye Kjobsiads Territo
rium, begyndte Gerss, efter engelsk Kjebmand Johan
Nice Crowes Forklaring, i Slutningen af August
Maaned 1816, med Amtmand Bergs Tilladelse, at
opfore Pakhust paa denne Holme, og benyttede der
til Materialier og Arbeidsfolk, som i denne Hensigt
vare komne fra London (Crowes edelige Forklaring
af 26de Januar 1829, cfr. lackhellns Skrivelse af
19de Februar samme Aar) ; men estersom det var ved
Nyholmens Overdragelse til Staten gjort til Vilkaar
af det trondhjemffe Handels-Etablisstment, at dette
kunde opfore Pakhuse der, forsaavidt de ikke vare til
Hinder for Fcestningsvcerkene, og Etablissementets
Factor sammesteds, Kjebmand lackhelln, modsatte sig
dette Gerss's Byggeie, opgivende, at muligens Eta
blissementet kunde ville benytte de Tomter, hvorpaa
byggedes, saa anholdt Gerss — som derhos allerede
ved Amtets Skrivelse af 31de Mai 1815 var gjort

3

opmcerksom paa, at forsaavidt han opforte noget
Pakhuus paa Nyholmen, han da maatte finde sig i
at borttage samme, hvis. det Offentlige fordrede Plad
sem ryddiggjort — om at faae Udviisning af. de for
nedne Tomter til Pak- og Vaaningshuse, helst paa
Nyholm, hvor han boede (Amtets Skrivelse af 16de
November 1817). Der blev da under 27de Marts
1817 reqvireret af Amtet en Udmaalingsforretning
ved, Sorenstrive og Mcend, der stulde afholdes den
23de Juni 1817 (lackhellns Skrivelse af 19de Fe
bruar 1829) ; men da Kjebmand lackhelln indgav
Forestilling til Retten mod Udviisning til Gerss, og
Fogden, under hvis Tilsyn Fccstningsvcerkene paa
Nyholm vare satte, ingen Udmaaling vilde indremme,
forend hnn havde indhentet ncermere Forholdsregler
(Amtets Skrivelse af 16de November 1817), saa
blev der intet af den tilsigtede Forretning. Imidler
tid havde Gerss henvendt sig til Armeedepartementet
angaaende de af ham opforte Pakhuse, og om enten
at faae kjobt eller leiet Statens Bygninger paa Ny
holm ; men Departementet tilkjendegav under 9de Au
gust 1817 Amtet, at ligesom det ikke kunde indlade
sig paa det Sidste, da disse Bygninger ei kunde af
Militairetaten afhcendes, og denne desuden havde an
det Brug for samme, saaledes maatte det blive Gerss's
egen Sag, da han ikke havde indhentet Departemen
tets Samtykke, om de af ham opforte Pakhuse ikke
kunde blive siaaende, hvorom han maatte afhandle
det Fornedne med Grundeierne; hvorhos Departe
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mentet forbeholdt de Offentliges Ret til at fordre
GrundeN ryodiggjort, nåar Bygningene stulde befim
des at vcere til Hinder for Defensionsvcestnet. Ifol
ge Armeedepartemenlets Skrivelse af samme Dato
til den trondhjemste Genealcommando, anulodede
denne Saltens Foged om at serge sor, at Statens
Bygninger paa Nyholm bleve overladte til Benyttel
se indtil videre af ett Mand eller Familie, som ikke
drev Handel, ved hvilken Handel Forringelse paa Hu
sene kunde foranlediges: en Foranstaltning, som Am
tet i dets Skrivelse til Finantsdepartementet af 16de
November 1817 anste for at have vceret scerdeles
behagelig for det trondhjemste Handels- og FisteieEtablissement, der i Skrivelse af39t»e Juli samme Aar
til vedkommende Departement havde beklaget sig over, at
dets Handel i Hundholmen vilde indstrcenkes, hvis det
blev tilladt Andre at opfore Handelshuse paa Nyholmen.
Til Tolder i Bodee Tolddistrict var under 23de
December 1816 udncevnt Toldoppeberselsbejent i
Egersund Henrich Helliesen. Denne tilstrev, un
der sin Reist til Embedet, fra Bergen, den 3die
Juni 1817, Finantsdepartementet, at han ved sin
Commissionair i Bodee var bleven underrettet om,
at han ikke kunde erholde Logie paa Hundhol
men, hvor samtlige Huse tilherte det trondhjemste
Handelsetablissement, men muligens for en kort Tid
paa Bodee-Gaard, z Miil fra Hundholmen; hvor
for han anmodede Departementet om at serge for,
at de Staten tilherende Huse paa den inden Byens

5

Teritorium liggende, og som beleiligt Sted for Told
bod og Tolverens Bopcel anstete Nyholm, maatte bli
ve overladte ham til Beboelse. Efter i denne Anled
ning at have indhentet Amtets Betenkning, tilkjende
gav Finantsdepartementet dette under 26de Septem
ber 1817, at det ansaae det rigtigsi, at Statens Byg
ninger paa Nyholm med Brygge og Baadnesi bleve
ryddiggjorte af Gerss til nceste Aars Juli Maaned,
og sta samme Tid ovelodes Tolderen til Beboelse,
hvilken dog kun burde vcere midlertidig, da Departe
mentet, efter de as Amtet meddelte Oplysninge,
maatte antage, at Tolderen bnrde i sin Tid tåge Bo
pcel i den egentlige Kjobstad paa det faste Land. Ifol
ge Finantsdepartementets Indsiilling blev det ogsaa
ved heiesie Nesolution af 16de October 1818 bestemt,
at disse Bygninger, overensstemmende med Amtets
Erklcering af 29de December 1817, indtil videre stul
de overlades Tolderen, mod at svare 35 Spd. i aar
lig Huusleie, foruden alle Afgifter og Vyrder, som
hcefte paa Bygningene m. v.
Paa Grnnd af foranserte Skrivelser fra Armede
partementet af 9de August, den trondhjemste General
commando af 3t»ie, og Finantsdepartementet af26t»e
Septb. 1817, indfandt nu Fogden sig den Iste Juli 1818
for at afholde Udkastelsesforretning hos Gerss. Denne
var imidlertid, ifolge Finantsdepartementets Skrivelse
til Amtet af22de April 1818, foranlediget ved en Fore
spergsel fra Tolderen af 25de Juli 1817, tilstaae en
norst Borgers Rettigheder ihenseende til Varers Ind
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og Udfersel, med Betingelse, at han stulde tåge Bor
gerstat) inden z Aar. Han hadde ogsaa, underrettet om
Finantsdepartementets Bestemmelse af 26de Septem
ber 1817, indgivet 2de nye Andragender forst i Fe
bruar 1818, det ene om at erholde Statens Hust
paa Nyholm tilkjebs, mod at forpligte sig til at byg
ge paa egen Bekostning en Tolbot» og Bopcel for
Tolderen paa Fastlandet ; det andet om at erholde, som
Borger af Bodee, Byggetomter udvisie paa Nyholm.
Det forste Andragende sendte Finantsdepartementet
til Betcenkning af Armeedepartementet, der, efterat
have indhente Oplysninge i militair Henseende, e
klcerede sig imod samme ved Skrivelse af 23de Sep
tember 1818; hoorpaa Finantsdepartementet den 7de
October 1818 meldte Amtet, at Andragendet ikke kun
de bevilges. Om det andet Andragende corresponde
redes mellem begge hine Departementer, Departemen
tet for det Indre og Ingenieurbrigaden, og blev Re
sultatet, i Overensstemmelse med sidsimeldte Depar
tements Betcenkning af 29de September 1818, at der
vel ikke kunde bevilges Gerss nye Byggetomter, men
at han kunde forblive i Besiddelse af de Brygger,
han havde opsort, under Betingelse at borttage dem,
nåar de maatte sindes til Hinder for Skandstns For
svar ; hvilket meldtes Amtet i ovenncevnte Skrivelse fra
Finantsdepartementet af 7de October 1818 (See De
partementets Forestilling af 22de Septb. 1829 i Litr.
l?.). Intet af disse Andragender var saaledes afgjort,
da Udkasielstn stulde foregaae den Iste Juli 1818, eller
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da den virkelig foregik den 24de September samme Aar.
Under den fornceonte, den iste Juli paabegynd
te Udkasielsesforretning medte Gerss og erkjend
te, at Finantsdepartementets og Generalcommcm
doens Skrivelser om at ryddiggjore Husene vare ham
i beherig Tid meddelte; men da han paa Grund af
sidsimeldte Departements Skrivelse af22de April 1818
troede at have grunde Haab om at forblive paa Ny
holm, saa indsiittede han om ikke denne Forretning
kunde udscettes en kort Tid, indtil Regjeringens en
delige Bestemmelse i saa Henseende kunde erhoerves.
De af Fogden tiltagne Mcmt» troede, at dette burde
indvilges ham; men Fogden, der vel erkjende, at den
holeste Billighet) talede for Gerss, fandt sig ikke be
foiet til at udscette Forretningen, paa Grund af de
foranserte Skrivelser af3t»ie og 26de September 1817,
"hvori det udtryktelig hedder, at ingen Kjebmand fra
Juli Maaned 1818 maa beboe bencevnte (Nyholmens)
Fcesining." Desuagtet fandt dog ikke nogen virkelig Ud
kastelst Sted den Iste Juli, fordi (som Fogden har den
31te Januar 1821 forklaret for den siden i Bodee ned
satte Undersegelstscommission) Gerss ikke havde no
gen Bolig at indflytte i. Tolderen, der stulde ind
fiytte i de omhandlede Statens Hust, tilstrev derfor
Fogden nnder 14de samme Maaned om at meddele
ham Underretning angaaende, nåar disse Huse kunde
ventes ryddiggjorte, angivende, at han maatte gjore
Beretning herom til Finantsdepartementet, da han un
der sit Ophold paa Vodee-Gaard ikke lunde opsyloe
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sin Bestemmelse som Tolder. Paa Grund af denne
Anmodning, der ei blev tilbagekaldt formedelst Amtets
Intercession, i Skrivelse af 16de samme Maaned, hos
Tolderen, for at Gerss endnu nogle Dage maatte gi
ves Frisi, blev en Udkastelstsforretning atter af Fog
den sat hos Gerss den 29de Juli. Gerss beklagede,
at han, uagtet al anvendt Umage, ikke hadde vceret
istand til, siden sidste Forretning at faae et passende
Locale ; men ihvorvel Administrator, efter sin Tilfersel,
maatte erkjende, hvor grunde hans Andragende om
Udscettelst var, saa kunde han dog ei undlade at frem
me Forretningen. Han og tiltagne Mcend begave
sig derfor til en ved den nordre Kant af Nyholmen
siaaende Vaaning, Staten tilherende, besiaaende af
Stue, Kammer, Overvcerelse og Loft, som blev gjort ryd
dig og fat i den Stand, at Tolderen sirar kunde mt>
fiytte deri. Tillige blev Tolderen forbeholdt Re til at
benytte sielles Kjokken, og, hvis det forNedigedes, et
passende Locale til at indflytte sine evrige Meubler
i; hvorimod Gerss forbeholdt sig Ret til at nedlage
et ham tilherende Betrcek i Stuen og Overvcerelse.
Da ievrigt Administrator indsaae, hvor umuligt
det var for Gerss, som forsynet med en betydelig
Varebeholdning, sirar at udflytte, og hvor vanske
lige det vilde vcere for ham at faae leiet et passende
Locale i Omegnen, saa tillod han ham at forblive paa
Nyholmen til Udgangen af Juli, inden hvilken Tid
Gerss ogsaa forbandt sig til at fraflytte samme "un
der Forbeholdenhed at paaanke Forretningen, og af
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Erstatning for deraf fiydende mulige Tab og store Be,
socerligheder for ham, der paa god Troe havde ind
taget Statens Huse, og ikke forventet sig siig grusom
Behandlingsmaade, da han dagligen ventede Regje
ringens Bestemmelse paa hans i denne Anledning
indgivne Ansegninger." Inden Maanedens Udgang
henvendte Gerss sig til Amtet med Forestilling om,
hvor umuligt det var for ham at ryddiggjere paa saa
kort Tid 4 "store" Huse, opfyldte med Varer og
Meubler, uden at eie andre Huse af samme Omfang,
hvori de kunde forvares ; hvorfor han bad Amtet om
at lade den ham nu ovehcengende Udkastelse stille i
Beroe, indtil Resolution paa hans Andragende ind
leb, lovende at ville udflytte inden en Maaned efter
at Nesolution blev ham meddeelt, hvis denne maatte
blive afsiaaende, om end Udfiytningen ssulde have til
Folge hans Effecters totale Forliis. Dette bevcrgede
Amtet til under 31te Juli 1818 at anmode Fogden
om, "at stille Udkastelsen i Beroe indtil Resolution
paa Gess's Ansegning indleb, etter indtil 1 Maaned
fra bemeldte Dato, inden hvilken Tid Gerss kan ven
te at faae en Hytte opfert paa Fastlandet for sig
og sin Familie, da Tolderen imidlertid maatte kunne
vcere hjulpen med de allerede ryddiggjorte Vcerelse>
eller og finde sig i et kortvarende forlcenget Ophold paa
Bodee-Gaard." Denne Amtets Foranstaltning meldte
det under samme Dato til Finantsdepartementet, saa,
velsom til Tolder Helliesen, der i Skrivelse af I2te
AuguF 1818 til Finantsdepartementet heiligen besvce
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rede sig over disse Amtet tilregnede Udscettelstr, "hvor
ved han opholdes i en strebelig Bolig, der formedelst
sin Fraliggenhed gjor det umuligt for ham at rygte
sit Embede, og- hvorved Gerss opnaaede sit Onste,
ene at beboe Nyholmen langt fra Tolderen, for at
kunne smugle og trodse Lovene." Fogden medte den
Iste August 1818 hos Gerss, de nogle Dage efter
Udkasielstn den 2Ude Juli var igjen indfiyttet i de
ryddiggjorte Vceelse, for at fuldfere Udkasielstn,
men modtog i samme Dieblik Amtets Ordre af 31te
Juli, og maatte derfor udscette Forretningen en Maa
ned. Da kunde den heller ikke forelages; thi 3 Da
ge forut», den 28de Angusi, begyndte de. almindelige
Hestthinge, hvorfor han maatte bie indtil han paa
Thingtouren kom til Bodoe Sogn den 24de Septem
ber, da Forretningen ogsaa virkelig soregik. Forinden
imidlertid det Passerede ved og i Anledning af den
bemeldte Dag asholdte Udkasielstsforretning fremscet
tes, maa der handles om en Rcekke forinden og sirar
ester passerede Anholdelser og Toldovetrcedelse, for
nemmelig begaaede af en under nysncevnte Forretning
scerdeles activ Person, Engettcendeen John Everth,
der, ankommen til Landet med det paa Den Rosi
strandede Skib Et. John, angav Gerss, der hidtil
havde handlet i eget Navn, for at vcere, snart Factor
sor, snart Associe af det londonste Handelshuus Everth
sc Son, af hvilket han selv var Medlem. (Docu
menterne for denne §. sindes i den utmbeidede Ex
tract Litr. _..).
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Den 26de Mai 1818 ankom Skibet Commerce
d'Anves, Skipper Thomas Davidson, fra London
til Bodee Havn. Skipperen eklceede ved Gerss
som Tolk, at Skibet aldeles intet havde der at lodst,
men var blot indlebet for at afievere nogle Breve
til Gerss; at dets Bestemmelse var at gaae paa
Hvalfistefangsi, . og at det havde intet andet ombord
end Hvalfistesangstredstaber, og tomme Fade, nu fyld
te med Vand, at opbevare Spekket i (See.Tolve
rens Beretning til Finantsdepartementet af 4de Ju
ni 1818 cfr. med Gerss's Forklaring i Forhere af
26de Juni samme Aar). Tolderen satte sirar en
gammel Mand, ved Navn Ench Schytte, som han
havde jevnligen brugt i Toldvcesenets Tjeneste, ombord
som Vagt, og sendte, da Lodstrne Dagen este forle
de Skibet, tillige ombord til Vagthold en Person, ved
Navn Anders Stuer. Til denne skjenkede Skipper
Davidson strår Vrcendeviin og Vim saaledes, at han
blev beruset og lagde sig til at sove Natten over til
den 28de Mai. Om Aftenen den 27de halede en
Gerss tilhorende Jagt, Anne Vagge, hen til Skibet
Commerce o'Anvers, fra hvilket blev i lagten ned
hidset bemeldte Nat endeel Piber og Tobaksfade ; hvor
paa lagten lagde hen til Gess's Brygge Klokken 4
om Morgenen, samt oplossede Foustager og Piber ;
og endelig lagdes den Klokken 7 om Morgenen hen
paa sin forrige Plads (See Matros Ole Hansens,
Knud Helliestns, Melchior Kocks og Johan Johan
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nesens Forklaringer i Forhere, begyndt den 26de Juni
1818 i Extractens Litr. I.). Strax efterat Indlosningen
fra Commerce i lagten begyndte, blev Erich Schytte,
efter hans egen Forklaring, nedfort af Skipperen og
Stormanden i Kahytten, og der indspcerret, uden at
han kunde komme ud, forinden Foretagendet var ud
fert; ligesom han ogsaa derefte blev ncegtet at fare
j Land. Om Morgenen den 28de kom Tolder Hel
liesen ombord, og da fortalte Schytte ham strax hvad
der var foregaaet. I det Tolderen stulde forlade
Skibet, kom der en Seddel fra ham til Gerss, date
re 28de Mai, hvori angives at vcere oplagt fra Ski
bet Commerce i hans Jagt Anne Bagge endeel af
Skibets Provision, besiaaende af 19 Fade Tobak og
8 a 19 Piber Rum, som Skipperen forbeholdt sig,
saasnart han havde overset sine tomme Fade ombord,
til hvilken Ende han, for at faae Plaos, havde forelage
Udlosningen, at indtage igjen, mod Betaling af sced
vanlige Sportler m. v. Tolderen tog derpaa med
Erich Schytte ombord i lagten Anne Bagge, og an
holdt de der sorefundne 19 Fade Bladtobak og 6 Pi
ber Num samt en Pibe med en Slump Rum. Tol
deren satte Vagt paa Nyholm, fra hvilket Sted Ski
bet kunde haves i Diesyn ; men herfra blev den Nat
ten imellem den 31te Mai og Iste Juni bortjaget af
Gess's Folk under Trudstl af Prygl (see Ole Mou
ritstns og Henrich Arnesens Forklaringer i forncevnte
Forher); og i Paahor af Vagtfolkene, Natten imellem
Iste og 2den Juni, erklceede Gerss sor Tolderen, at
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han hadde ladet sine Pistoler, og at, hviS nogen af
Tolderens Vagt kom paa Holmen, stulde han styoe
dem, foregivende, at han ester Amtets Ordre ikke
maatte tillade nogen at opholde sig om Natten paa
Nyholm, eller at ncerme sig Krudtmagazinet, Vagt
sinen og det Nest, hvori Armaturen opbevaredes, med
Ild eller antcendte Tobakspiber (ste Gerss's, HZnrich
Arnesens og Jens Henrichstns Forklaringer). Un
der Forhere foregao vel Gerss saavelsom Davidson,
at Hensigten med Udlosningen ikke var at smugle,
men at faae det fornedne Num til at eftesee de
tomme Fade; Davidson, at Gerss havde sagt ham,
at han havde forud anmeldt Lesningen for Tolderen;
Gerss derimot), at han stolede paa, at Davidson vil
de anmelde saadant. Davidson har derhos forklare,
at lagten ikke var bleven flyttet fra Skibet, hvis
man ei havde vceret nedsaget dertil formedelst en sicerk
Vind ; Gerss og nogle af hans Folk, at det, der blev
oplosset paa hans Brygge, var nogle Viinpibe, der
allerede i lcengere Tid havde lagt i lagten ; og nogle af
Gess's Folk, at de saae Schytte paa Dcekket under
Udlosningen. Men Regjeringsadvokaten, hvis Betcenk
ning as Finantsdepartementet, hvilket Sagen blev
undegioet til Decision, var indhentet, har dog anset
den saaledes oplysi, at Felgen af de foranserte Fo
retagender maatte vcere Varenes Confistation,
sont udlossede om Natten af et under Toldopsyn lig
gende Skib uden Toldvcestnets Samtykke, i Felge
Forordningen af iste Februar 1737 §. 15 og 149.
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Han indsiillede tillige, at den i §. 15 bestemte Mulct
maatte erlcegges med 43z Spd.; at Gerss, som Med
vide i den ulovlige Lossen maatte ansees med en
Mulct efter §. 198 af
as Varenes Vcerdie, og
for sit Forhold mod Vagten, ifelge §. 92, med en
Mulct af 49 Spd., samt at denne og Davidson
burde udrede Sagens Omkostninger. I Overens
stemmelse med denne Betcenkning afsagde Finants-,
Handels- og Told.-Departementet den 31te October
1818 Decision i Sagen (See Litr. L.). Efterat den
ne Decision var afgivet, opgav Everth sig, i Neqvisi
tion af I2te Januar 1819, som Eier af
Dele af
de confisterede Varer, og begjceede af Fogden ned
lagt Forbud mod nogen Anmasselse, Syn eller Taxa
tion af disse Varer, indtil Kongens Resolution ind
lob, ved hvilken han haabede at faae Decisionen for
andre, paa Grund af ncermere, Departementet übs
kjendte Oplysninge; men Fogden ncegtede Forbudet,
da Everth ikke havde beviist sit Foregivende om at
vcere Eie af Varene, og da Gerss og Davidson,
de ved Anholdelsen opgaves at vcere Eiere, havde
underkastet Sagen Departementets Decision. Af de
saaledes confisterede Varer bortforte Everth, ved Plyn
dringen paa Nyholm og sin Bortreise fra Landet den
28de Februar 1819, 9 halve Fade Bladtobak, 2 Pi
ber og 1 Pibe med en Slump Num. Resten blev
solgt ved offentlig Auctiou den 19de April 1819 tit
Fordel for Anholdeen og vedkommende offentlige
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Stiftelser, og udbragt, med Fradrag as Auctionsom
kostninger og Told, til 2437 Spd. 81 si. Til Sik
kerhet» for det Bortsettes Vcerdie gjorde Tolderen
ved Fogden Arrest den ste Marts 1819 i 1599 Ten
der Rug, som Everth havde efteladt sig; men da
dette Partie Rug blev med Mere tilbageleveret de en
gelske Neclamantere, paa Grund af Kongelig Resolu
tion as Bde August 1829, uagtet Tolverens Protest,
saa har denne, efter at hans indgivne underdanigste
Ansogning om Erstatning af Statscassen var afsiaaet,
og Sagen henviist til Lands Lov og Ret, senere an
lagt privat Sag mod Regjeringens Finantsdeparte
ment, hvilken Sag nu siaaer for Heiesteret, og ved
Aggershuus Stiftsoverretsdom af 19de Januar 1826
er saaledes paakjendt, at han, da det Offentlige har
disponere over de Ting, hvori han har segt Sikker
het) for sin Andeel i det Bortrevede, er tilkjendt af
Statscassen, i Forhold til de evrige confisterede Va
res Udbringende ved den asholdte Auction, en Sum
af 1163 Spd. 75 si. (See om denne Anholdelse og
dens Folger: Correspondence» i Bilag 1..; Forheret
i Salten af 26de Juni — 23de October 1818 ved
samme Bilag ; intendere Forbudssorretning af 14de
Januar 1819 ved Litr. I; Auctionsforretning afl9de
April s. A. ved samme Litera; Tolde Helliesens For
klaring for Undersegelstscommissionen af 7de Decem
ber 1821 (Litr. W; hans Ansogning as Bde October
s. A. ; Regjeringens Indsiilling af 21de December f.
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A., og Kongelig Resolution af 21de Januar 1822
samt Aggershuus Stistsoverretsdom (Litr. N.).

§.3.
Natten til 29de Juni 1818 stal, efter Vidnes
byrd af Styrmand Robert Irven og Matros Ga
briel Lilliegreen , det sta London den 15de samme Maa
ned afgaaede SM, St. John, formedelst Storm vce
re strandet paa Den Nesi i Lofoden, 11 Mile fra
Bodee. Skipperen paa dette Skib, Havemeyer, hen
vendte sig til den i Vesieraalen, Lofoden og Andences
da, under den virkelige Sorenskrivers, Klykkens, Fra
værelse paa Storthinget, constitueede Sorenskriver Ar
on Arctander, og fik ved ham en Seeprotest afholdt
paa Rost, hvorunder ikke fiere end hine 2de af Ski
bets Mandstab afgave See-Forklaring, hvilken var
af selgende Indhold: "Skibet var om Natten ved
svcer See drevet mod en under Vande liggende Klip
pe med saa overordentlig Heftighed, at Planterne og
et Stykke af Kjolen stedtes ud af Bunden paa Ski
bet og i deres Paasyn drev bort; hvorpaa de om
Morgenen den 29de Juni Klokken 3 dreve med Ski,
bet, der uagtet idelig Pumpning havde 6 Fod Vand
inde, paa Land. Bunden mcerkede de da var forme
delst de heftige Sted mod Klippen indsiedt i Skibet.
Da den udbragte Ladning befandtes mere og mindre
bedoeve, saa var det fornedent at holde Auction
over samme, saavel som over Skibet." Efterat denne
Protest var udfcerdige, blev der den 29de Juli af
holdt Besigtelsesforretning over Skibet ved Lensmand
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Erichsen og 4 Mcend. I Felge denne stulde Skråa
get vcere i hei Grad beskadiget, i det Styrbordsiden,
som laae i Veiret, var indbrcekket paa forskjellige
Steder, Bagbordsiden efter Tilsyneladende endnu me
re fordcervet, Masterne nedsjunkne nogle Tommer
(hvilket siges at give Formodning om, at Kjelen var
brcekket, uden at dog dette formedelst Vande kunde
sees), samt Bjelkene udgaaede i Skibet o. s. v. Den
ne Forretning stulde nu vceret beediget ved Sommer
thinget den 3t»ie August ; men de 2de Medende af
Besigtelsesmcendene og Lensmanden vilde ikke ganske
vedsiaae dens Indholt», anmcrrkende, at de vel havde
hett oplcese en Concept, og ogsaa understrevet den i
Retten fremleverede Afstrivt, men under adskil
lige Ophcevelstr og megen Virvar ved Omskrivnin
gen, hvorved de bragtes til at undertegne og forsegle
den saaledes, som den i Retten fremlagdes. I Sær
deleshet» anmcekede de, at det Anferte om Mastene
var urigtigt, da disse fandtes opreiste og ovenvands,
og ligesaa det om Bjelkene. (See Seeetshandling
af 14de Juli og Thingsvidne af 3die August 1818,
sammeholdt med den Forklaring, Erich Schytte har
gioet herom i Skrivelse af 26de Juli 1818). Den
forlangte Auction stulde afholdes den 24de Juli ved
Lensmanden. Da den var bekjendtgjort rundt om
kring i Lofoden og Salten, saa indfandt endeel Lieb
habere sig ; men nu paasiod Everth, der var kommen,
efter ege Opgivende, som Passager med Skibet,
hvis Supercargo Alexander Shirreff i Forfiningen
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udgaves for, at der ingen Auction stulde holdes over
Varene, kun over Skibet, foregivende, at det var
ved en feilagtig Overscettelst af Tolken, Gjcesigiver
Lorck, at der ogsaa var forlangt Auction over Vare
ne, der ikke vare saa bestadigede, at man behevede
at scelge dem ved Auction. Da Everth paatog sig
at erstatte de ankomne Liebhabere for deres forgjceoes
gjorte Reise, saa holdt Lensmanden alene Auction
over Skibet, der blev tilslaget Lorck for 659 Spd.,
uagtet det stes, at Everth 2 Maaneder efter benytte
de det til at transportere Varer med til Bodee, og
det senere blev relamere som engelsk Eiendom. Lens
manden forbeholdt i evrigt Sorenskriverens Ret, og
Arctander, der stod i den Formening, at Sorenskrive
ren tilkom fuldt Sallarium ogsaa med Hensyn til de
ikke sorauctionerede strandede Varer, lod senere Shir
reff bestikke i Bodee til Erlceggelse af samme og en
Mulct, hvilket i sin Tid gav Anledning til, at der
blev overdraget den til Bodee sendte Undesegelses
commission at undersege Vedkommendes Forhold ved
at astrceoe disse formeentligen ulovlige Sportler (See
Undesegelstn Litr. <). 3). Da Tolder Helliesen ved
Gerss's Skrivelse af 4de Juli var bleven underrettet
om St. Johns Stranding, sendte han til Rest, for
at paaste Toldvcesenets Ta^v, Erich Schytte med In
sirux af 11te Juli, hvori anferes? at da det efter §.
184 i Toldforordningen er øvrighedens og Tollbe
tjentenes fcelles Sag at paaste de bjergede Varer i
god Behold og rigtigen optegnede, og Tolderen for
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mode, at Sorenskriveren allerede er paa Stedet, saa
paalcegges det Schytte, at henvende sig til ham om
Underretning angaaende de allerede udlossede Varer,
samt at Schytte intet maatte tillade udleveret af Va
rene uden beherig Sikkerhet». Schytte ankom den
14de Juli om Aftenen til Nesi/ hvor øvrigheden ikke
havde indfundet sig.
Angaaende Tildragelsene paa Resi ide 2z Maa
neder de Engelske opholdte sig der, haves ikke saadan
ne juridiske Beviser, som angaaende de evrige Til
dragelser, vedkommende den bodeste Sag, fordi der
intet Forher blev optaget om forsimeldte Tildragel
ser, og de heller ikke kom under oetailleet Undersegel
st af den til Bodee opsendte Commission ifelge de
Punkter, de vare Gjenstande for dens Virksomhet).
De, der derfor kan meldes om disse, maa ncesten
udelukkende tåges af Schyttes Beretninger og senere
Forklaringer, der tildels ere beedigede.. Hvorvidt
disse imidlertid ber tillcegges historisk Trovcrrdighed,
vil kunne stjennes af den simple Fremsiillingsmaade,
han har anvendt, og Overensstemmelsen mellem hans
Beretninger om andre Gjenstande med de Oplysnin
ge, der af Andre haves om disse, samt, den Mangel
paa Aarsag, han havde, til at opgive urigtige Om
sicrndigheder i dette Tilfcelde.
Efter hans Beretning foreviste han strax ved sin
Ankomst den ham meddelte Insirux for Everth, som
da foregav, at han intet havde med de strandede Va
rer at bestille, men at samme vare as Eieren over
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dragne Schirress som' Supercargo; hvorhos Everth
opgav, at han selv kun var fulgt med Skibet St.
John som Passager, for at opgjere med Kjebmand
Gerss i Bodee, der i nogen Tid havde vceret Factor
for det Huus, Everth var Medlem af. Ikke desto
mindre sees, at Everth Dagen ester indlot» sig i Cor
respondence med Schytte i Egenstab af Ladningens
Eier, og begjcerede Nede for den Foranstaltning af
Schytte, (de strax erfarede, at Everths Folk optap
pede Num, folgte Bomuldsteie, Klcedesvarer o. f. v.),
at han havde forseglet Deren til det Pakhuus, hvori
endeel af de strandede Varer laae. Denne Foran
staltning havde til Folge, at de af Everth, som saae
sig nedsaget til at scelge Varene af Mangel paa re
de Penge til Besiridelst af Bjergelen, Anskaffelse af
Proviant m. m., blev give Schytte til Sikkerhet)
for Tolden af de Varer, som afhcendedes paa Den,
39 Piber Nnm, der bleve lagte for sig selv, men siden,
uden at komme Toldvcestnet til den tilsigtede Nytte,
bleve bortsnegne med Sluppen Johanne Cicilie. Va
rene, der vare fremkomne med Briggen St. John,
stulde, efter et af Skipper Havemyer under den for
anserte Seeprotest fremlagt Connosstment> underteg
net af Brown Smith A Co, og datere London den
9de Juni 1 818, besiaae af 6 Kasser og 1 Balle Kat
tun, 39 Balle forskjellige Fabrikvare, ' 2 Oxhovde
Sukker, 5 Fade Sirup, 199 Piber deels Num, deels
Citronsaft, 15 Kurve og Kasser Steentei, 5 store og
smaae Kasser Isenkram, 2 Kasser Glas, 1 Foustage
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Citronsaft og adstillige Sorter lese Istnkramvare;
men, efter Schyttes Fortegnelse as 28de September
1818 over de ved hans Ankomst bjegede og este
den Tid opbjergede Varer, var Ladningens Indhold
langt sterre : saaledes var der 129 Piber Rum, 65
Baller Klcedesvare, 39 Kasser Isenkram, 4 Kasser
og z Tende med Physikeren Newsieads Professions
vcerktei, 2 Kasser og 1 Foustage Husholdningsfa
ger, 12 Kasser og 1 Foustage Sukkecandis, 19 Fa
de og 2 Foustager Strup, 1 Pibe og 1 Foustage Ci
tronsaft, 31 Kurve og 6 Foustager Steentoi, 2 Kas
ser Glasvarer, 1 Tende Gjcer, i liden Kasse Phos
phorus, 2 Foustager Stege- og Ovn-len, 7 Fousta
ge paa Flåste optappet Porteel, 7 Dunker Jern
varer, 1 liden Kasse Blaafarve samt 2 lerngryder.
Noget var mcrrket II.?, I.kr, M, (3l^, LO og 8;
men det Meste L 6. 8; NS. 5 og L. 3. (de 3
sidsie Mcerker rimeligviis betydende Everth 6c Son),
nemlig 89 Piber Rum, 64 Baller Klcedesvare og
18 Kasser med lenkram m. v. Af Schyttes Be
retning stes, at Handelen var temmelig levende og
oftere foregik uden hans Vidende.
Det Fmsie kan
ogsaa allerede skjennes af den af Everth selv afgivne
Liste over paa Nest solgte Varer, om det end antages,
at denne er fuldsicendig; hvilken indeholder, at der er
afhcrndet 23 Piber Num, 62 Alne Klcede, 1575 Alne
Sirts, 9 z 11 Ankere Sirup, 52 Alne Vesietei, 162
Alne Cambrigde, 182 Alne Kalmuk, 152 Alne Nam
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km, 116 Alne Plyds, 95 Alne Lcerred, 133 Alne Ker
sey, 154 Alne Flonel, 6 Schavler, endeel Knappe,
Knive og Gafler, Lysesiage, Lyseplader, Stevler,
Skoe, korte og lange Buxer, Treier, Nattreier,
Stremper, Skjorter, Sengetepper, Steentei og Ci
tronsast. At man ved fiere Leiligheder har segt at
holde Schytte «vidende om de Handeler, der foregik,
derpaa anferer han fiere Exempler; saasom 2) Til
dragelsen med 18 Piber Rnm, hvilke ham «vidende
bleve Natten til 19de August indstibede i et af
Gjestgiver Lorck i Storvaagen til Rest, under Fore
givende at hente Muursteen, sendt Fartei, Gabriel
taldet, Skipper Schjenning, hvilken Rum Schytte,
da han Dagen ester opdagede det, vilde igjen have
udlosstt ; men da han ikke af Mangel paa Hjcelp og
paa behengt Takkel kunde bringe det dertil, lod han
Skipperen endelig stile med samme, mod at tåge
Caution af den da fravcerenoe Everths Handelsbe
tjent Alles for Folgene; og K) Tildragelsen med nog
le Egetender, som Gjestgiver Pryotz fra Wceree hav
de bragt til Resi, og fik fyldt med Num og Sirup ;
hvilke Tender Everth foregav stnlde bringes ombord
i Skonnerten Forseget, der blev tilladet for at brin
ge endeel af de strandede Varer fra Rost til Bodee.
Medens Schytte nemlig, efter Indbydelse spiste Mid
dag med Everth, der havde lovet, at Egetenderne ikke
stulde komme ombord, forent» Maaltidet var endt,
bleve de bortforte, og fandtes ikke paa nogen af de
under Ladning liggende Skibe. Efter Lensmandens
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Raad reiste derfor Schytte i Baad med denne, for at
sege efter dem mellem Skjcerene; men strax kom 2de
fuldbemandede Skibsjoller roende, fra hvilke raabtes,
at man nok stulle hjcelpe dem at soge, hvis de ikke
strax roede i Land; hvilket de da maatte gjere. End
videre fettceller Schytte, at Skipper Havemeyer og
Everth ved deres Hjemkomst, den 25de August, hav
de en meget munter Samtale paa Engelsk, som den
tilstedevcerende Undertok forklarede for Schytte, at
have gaaet ud paa, at Havemeyer, der Dagen for
ut» var kommen tilbage til Rest, fortalte Everth, at
saasnart Lorcks Farlei var kommet hjem til Storvaa
gen med de 18 Piber Rum, kom Lensmanden (stulde
vcere Lensmand Heidahls Fader) ifelge Amtets Or
dre af 13de August 1818, for at arrestere samme;
men Lorck gav denne saa meget Brcenoeviin og Vim,
at han faldt om paa Gulvet; imidlertid lod Lorck
sine Folk hidse Nummen op af Farleiet, og da Lens
manden efter Nuset tom sig igjen, fandt han intet,
hvilket sidste denne ogsaa har indberette til Amtet.
(See Amtets Skrivelse til Finantsdepartementet af
23de November 1818). Everth derimot» fortalte Ha
vemeyer, at saasnart Skipper Davidson kom til Ny
holm, blev han underrettet om, at Schytte havde
vidnet, at Davidson havde indspcerret ham i Kahyt
ten paa Commerce d'Anvers, og at han derfor lod
Laastn i Kahytten forandre og tog Tolderen og en
deel andre Dvrighedspersoner ombord, visende dem
Umuligheden af Schyttes Beretning. Everth stal
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til Slutning i denne Samtale have sagt, at Nord
land var et sordeelagtigt Land, og Frygten for Told
betjentene let overvunden.
Da det var bleven Tolderen bekjendt, at der var
dreven Tuskhandel paa Nesi med ufortoloede Varer,
bevirkede han en Ordre fra Amtet af 13de August
1818 til Lensmand Erichsen, om at anstille ncermere
Undersegelst derom, og belcrgge hvad der saaledes
maatte blive solgt med Arrest.
Lensmanden reiste
da til Nost, og lod oplese og oversette i Tydst for
Everth den ham meddelte Ordre, ligesom Schytte til
samme Tid lod ham gjore bekjendt med Tolverens
Ordre til ham om, at begge de Skibe, der stulde af
gaae med det Strandede til Bodee, maatte selges
ad, og at Schytte stulle selge med det ene. Efter
Schyttes Beretning udlod Everth sig da saaledes:
at han forstaae nok at behandle baade Amtmand
og Tolder, men endnu bedre at bestyre sine Sa
ger saaledes, at han kunde gjore Negnstab derfor.
Nogen Arrest stes ievrigt ikte at vcere gjort af Lens
manden, der indberettede til Amtet, at han, under sit
19 Dages Ophold paa Nesi, ikke kunde opdage no
gen ulovlig Handel eller Smugling af de strandede
Varer. (See Amtets Skrivelse til Finantsdeparte
mentet af 23de November 1818, sammenholdt med
hvad Schytte har berettet, efter Foranserte, om hans
og Lensmandens Expedition den Iste September for
at soge efter de 12 Egefousiager imellem Skjerene,
og Schyttes Efterretning om, at Lensmanden fik i
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Douceur 1 Anker Num, og adskillige smukke Sager
for godt Kjob). Den 25de August kom Everth, der
havde veret i Bodee, for at staffe Fartoie til at
transportere de strandede Varer, tilbage til Nost med
Skibet Commerce o'Anves, der gik til Archangel
for at hente Rug. Til samme Tid indleb til Ellan
de Sluppen Johanne Cicilia, hjemmeherende i Bo
dee, og fert af Skipper Christian Schreder, saavel
som Skonnerten Forseget, der kom fra Storvaagen,
men ester Mandstabets Opgivende til Schytte stulde
nu vere kommen ligeledes fra Bodee, hvor den stul
de have oplosset en Ladning Stenkul — begge for
at fere de strandede Varer til Bodee, ester Everths
Bestemmelse, som sagde, dertil at have Tolverens
Tilladelse. Everth bestemte ogsaa, at den strandede
Brig St. John stulde istandsettes, for at indtage
de übetydeligere Ting af de strandede Varer; og var
det, efter Toldeens Meddelelser til Schytte, denne
Brig og Sluppen Johanne Cicilia, der stulde indta
ge Varene; hvorimod der om Skonnerten Forseget
intet taltes i disse, hvilket naturligviis heller ikke
kunde ste, da Forseget ikke kom fra Bodee, men fra
Storvaagen, hvor det ganske nylig, Tolderen uafvi
dende, havde udlosstt sin fra Antverpen bragte Lad
ning Genever, The, m. v. Schytte forsikker, at der
hverken blev spurgt om hans Tilladelse til at indlade
i Forseget, elle saadan af ham meddeelt; men at
han ikke modsatte sig det, fordi han vidste, at det in
tet nyttede. Alle disse 3 Farleie bleve nu tilladede,
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ferst Forseget, nemlig den 9de September, da Everth
tilkjendegav Schytte, at han vilde reise med dette
Skib til Bodee, og at Resten af Varene stulde kom
me ester i Johanne Cicilia og St. John. Schytte
betydede ham da, at Lodsen stod ferdig, og at han
ikke maatte reise uden at tåge denne ombord ; men
hertil svarede han, at han nu var tilstrekkelig kjendt
selv, og behevede ham ikke. Natten efter var udta
ge af et Spiskammer, et af Opbevaringsstederne for
Varene, 12 Kledespakker, og om Morgenen var
Skibet med Everth af Snne (cfr. Matrosene Hans
lepsens, Knud Rasmussens og Halvor Olsens For
klaringer under Forhore ved Saltens lurisdiction
den Bde og 9de October samt 21de November 1818, i
Litr. I.). Den 14de September blev Johanne Cici
lia, med hvilken Schytte stulde tåge tilbage til Bo
dee, ferdig. Han bragte Dagen efter sit Tei om
bord, og Capitainen anviste ham Sengerum. Lodsen
kom om Aftenen ; men da denne tvivlede om, at Bo
ren kom saa hastig, blev han og Schytte i Land om
Natten. Tidlig om Morgenen, den 16de September,
stulde de tåge ombord, da der var god Ver; men
Sluppen var alt afstilet og havde, ester Sigende,
allerede Klokken 19 om Aftenen buxere sig ud. Til
ladningen af St. John blev tilendebragt den 28de
September, og Schytte stulde nu selge med dette
Skib; men da Skipper Havemeyer foregav, at han
forst stulde til Weree, for at indtage et Partie Everth
tilherende Fist, og at Lodserne stulde mede ham der.
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saa tog Schytte, uagtet hlln merkede, at dette ikke
var Skipperens Mor^n^l? Lodsen e, og saae de Ski
bet strax tåge Coursess flSsAr, hvorfor Lodfene toge
tilbage til Nest. SchlM maatt*e da reist for sig selv,
og kom formedelst Mvdvint» og andre Omstendighe
de til Storvaagen forst den 15de October, hvor han
traf Tolder Helliesen, der var tåget derhen i AnledKing af Forsogets der oplossede Ladning, og fulgte
derpaa med denne tilbage til Vodee, hvor de ankom
den 3die November 1818.
Ifelge de af Schytte paa Resi optagne Forteg
nelser var der indladet:
n) i Forseget, for efter Foregivende at feres til
Hammerfest, hvis ikke god Afsetning erholdtes i
Vodee: 29 Piber Num, 8 Balle Kledesvarer,
8 Kasser med Kledesvarer, Jern, Bliktet og
Skoearbeide, 4 Kasser med Newsieads Profes
sionsverktei, 2 Kasser og 1 Foustage Huusholo
ningssage, 4 Kasser og 1 Foustage Sukkecan
dis, 3 Raster eller Fade Sirup, 1 Tende Gjer,
1 Kasse Phosphorus og 4 Foustager Porterel,
samt af den paa Resi af Piber paa mindre Fou
stager aftappede NuM 19 Foustager, 3 Sekke
med Kledesvarer og Skoe og 1 Kurv med Blik
kenslagearbeide;
K) i Sluppen Johanne Cicilia : 34 Piber Rum, 45
Baller Kledesvarer, 13 Kasser Kledesvarer,
Jernarbeide m. m., 4 Raster Sirup, 11 Kurve
og 3 Foustager Steentei, 1 Foustage Glas, 1
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Foustage Porterel og*s3 smaae Foustager samt
46 Ankere Rum gf 4z zaa
aftappede 25
Piber;
'
.
c) i Briggen St. Jolm': _.H.iver Rum, af den ene
forbrugt Part paa Rest? sg af den anden emtrent Halvparten, 2 Kasser, hvis Indhold ei er
vpgivet, 1 Egefoustage Sirup, 2 Piber Citronsaft, hvoraf endeel var aftappet til daglig Punsthfi
lavning, og noget bortsolgt, 1 mindre Foustage
Citronsaft, 29 Kurve og 3 Kasser eller Fousta
ger Stentoi, 1 Kasse Glasvarer, 2 Foustager
Stege- og Ovn-lern, 7 smaae Dunke lenkram,
1 liden Kasse Vlaafarve, z Tende med endeel af
Newsteads Professionsverktei , 2 lerngryde;
endvidere, som ei horte til det Strandede, 2 Fou
stage Tangastevand, kogt paa Nest af Newstead,
1 Foustage med Levningene af den Couleur, som
Newstead af strandet Sukker og Sirup kogte
paa Nesi, og pqasatte Nummen, samt omtrent
59 Voger Nundfist, indkjebte paa bemeldte Oe.
Fremdeles bleve, efterat Ferseget og Johanne
Cicilia vare tilladede, hemmelig om Natten bort
smuglede solgende Varer:
_) 7 Piber Num, 12 Balle Kledesvarer og 7 Kas
ser med Kledesvarer, Blikte, lenkram m. m,
Efter Schyttes Fortegnelse var bortsolgt og betalt med Varer under hans Ophold paa Den for
9527 Rbd. 48 si., samt, foruden det ved Briggen
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St. Johns indtagne Ladning Anmerkede, deels solgt,
deels fortere, deels bortgive 3 Piber Num.
(Om Tildragelsene paa Nost se Schyttes Be
retninger og Udtog af hans Journal, samt Vrevvex
ling i Litr. (.. ; Schyttes Forklaring for Undesegel
sescommissionen den 3die August 1821 i Litr. ?.;
hans Forklaringer for Undersegelsts- og den demmen
de Commission i Tolverens Sag af 17de Juni og
9de October 1822, 3die Marts og 23 Juni samt ste
Juli 1823, de 4 sidsie beedigede, Lensmand Erichsens
beedigede Forklaring af 6te Inni samme Aar, alt i
Litr. 1.. ; Underssgelstrne om 4de Post i Commis
soriet af 6te October 1829, Litr. ().; Seeretshandling
af 14de Juli 1818, samt Johannes Hansen Stam
mes og John Nilsen Stamnc»s's Forklaringer af
29de og 39te April 1822 i' Litr. r.).
§. 4.5
IMedens 'dette foregis paa Resi var et andet
af Everth tilladet Skib, Skonnerten Forseget, Capi
tain Kinghorne, tilhorende Gerss, ankommet til Nord
landene. Ifolge en as Everth ved hans Memorial
til Amtet af 39te November 1818 producere Corre
spondence mellem Everth 6c Son og Kinghorne, var
det John Everths Agt, i Foraaret 1818 at tåge i
Larvick ombord paa dette Skib, der for Husets Reg
ning stulde, med Papirer, lydende paa Norge, indta
ge i Antwerpen en Ladning hollandst Kornbrendeviin,
The, Tobak og Peber for Feroe, og, efter der at
have afsat denne, gaae til Bodee med Everth, der
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vilde ordne sine Handelsanliggender sammesteds ; men
denne Bestemmelse foregaves forandret derhen, at han
tog med Skibet St. John lige til Vodee, fordi For
soget blev anholdt i Larvick, som et fremmed Skib,
der imod en gammel Parlamentsact havde inolebet
der, ladet med Brendeviin (See Correspondence» og
Everths Memorial i Litr. (..). Dette Skib opstile
de den 7de August 1818 til Bodee Havn, men an
kede ikke der, da Skipper Kinghorne under Indsei
lingen modtog ved en Skibscapitain Hurry, der laae
med det engelske Skib Rarger i Havn ved Nyholm,
en af Everth, den 29de Juli, udstedt Ordre om, at
han ikke maatte komme ind til Vodee, da Everth ved
sin Ankomst til Landet havde erfare, at Kornbrende
viin var forbudet at indferes til Norge, og den Upil
lie, der herskede mellem Gerss og Tolderen, let kunde
udsette ham for Ladningens Confistation. Forseget
vendte* da om og stilede efter den modtagne Ordre
til Nesi, hvor Everth efter Ordren vilde sette Schir
reff eller All«s ombord som Supercargo, for med Ski
bet at afstile til Bestemmelsesstedet Feree. Da Ski
bet kom til Rssi, var Everth fraverende, hvorfor det
ester Allses Ordre gik til Storvaagen, hvor det laae
for at modtage videre Ordre sta Everth, og omsider
ifolge Everths Ordre sta Rest af 24de August 1818,
der indeholder, at Skibet behevedes til fra bemeldte
De at transportere strandede Varer, oplo.sede, til
dels ved Nattetider, sin fra Antwerpen bragte Lad
ning, der blev oplagt paa Gjestgiver Lorcks Pakhuse,
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for, som der foregaves, siden, nåar Skibet havde over
fort de strandede Varer, igjen at afhente inden 2
Maaneder Ladningen, som ikke bestemt for Nordlan
dene. Denne Udlosning stede Toldvesenet aldeles
uafvidende ; og at det hette ikke var Vedkommendes
Hensigt, at samme stulde faae Kundstab derom, sees
af, at da Forher derom blev optaget i Vodee den
24de September 1818, forklarede Skipper Kinghorne,
at Skibet var afgaaet fra Larvick, baglasiet med
Steen, og bestemt for Norge, og at Ballasten blev
udkastet ved dets Ankomst fra Storvaagen til Nesi;
ligesom af den Umage, man gjorde sig, ved at bort
sende Tid efter anden Matrosene Hans Jepsen, Knud
Rasmussen og Halvor Olsen i forskjellige 3Erinde,
for at afholde disse fra at komme for Forhor og for
klare Sagens sande Sammenheng. Efter Udlosnin
gen i Storvaagen gik Forseget til Nest, og indtog
der, som foransert. Ladning af de strandede Varer,
med hvilken Everth gik til Vodee. (Om Udlosningen
i Storvaagen see Litr. I).; Forher i Salten af24de
September, Bde og 9de October og 21de November
1818 samt 9de Januar 1819; Forher i Lofoden af
2?de, 28de og 39te October samt 7de November 1818,
alt i Litr. I.; Lorcks og Hustrues Forklaringer for
Undesegelsescommissionen den 16de Juni 1822, samt
Everths Skrivelse til Tolderen af 39te November
1818).
§. 5.
Den 13de September 1818 kom Forseget til
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Bodee, efterat have afieveret underveis til en Mand
paa Weree (Gjestgiver Aas) 9 Tender Num og 3
Tonder Sirup, og hos Gjestgiver Jorde paa Arn
een indlagt 1 Pibe Num, 1 Kasse Skoetei og et
Par Baller af «bekjendt Indhold, og, som et Forher af
9de October 1818 giver Formodning om, efterat Everth
og Kinghorne havde paa sidste Sted give sig af med at
bereve Bendene Faar, som bleve forterede paa
Skibet. (Matrosene Hans lepstns, Knud Rasmus
sens og Halvor Olsens samt Gjestgiver Jordes Forkla
ringer i Forhere af 24de September 1818 — 9de Ja
nuar 1819; Forher af 7de Juni 1819; Aas's Skri
velse til Tolderen as 12te Juni 1819).
Efter Matrosenes Udsigende var det fra Nosi
bestemt til atter at gaae til Storvaagen, men blev,
formedelst Modvind i Vestfjorden, neosaget til at tå
ge en anden Cours. Saasnart det var ankret ved
Nyholm, indfandt Tolder Helliesen sig ombord, og
forseglede Lugerne, formedelst dets formentlig ulovli
ge Omseiling, dets Lossen i Storvaagen, og dets
Indladen af strandede Varer paa Nesi, uagtet det,
kommende fra Üblandet, havde endnu ikke anmeldt sig
ved Toldsiedet. (See Tolder Helliestns Skrivelser til
Finantsdepartementet af 19 November 1818 og 29de
Marts 1819, til Amtet af2sde April 1829, Tilfer
sel ved Udleveingsforretningen af 3t»ie November f.
A., og hans Erklering af 2den August 1821).
Dagen efter bragte Skipperen stq Gerss en spe
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ciel Angivelse, om at oplosse paa hans Transitoplag 22
Piber Rum, med Tilkjendegioende, at det Dvrige af
Ladningen stulde afgaae til Archangel (ste ovennevn
te Tolverens Skrivelse af 19de November 1818, og
Gerss's Angivelse af 12te September 1818); men
da Tolderen neglede saaoant paa den Grund, at
Skipperen ikke havde gjort Generalangioelse, saa ind
gik Gerss med Besvering til Amtet, der, den 18de
September, blev af Tolderen underrettet om Aarsa
gen til Negtelstn. Nu fremkom Skipper Kinghorne
med sin Generalangivelse as sidsimeldte Dato, hvori
Ladningen opgives at besiaae af 32 Piber og 12 min
dre Foustager Num, 8 Kasser, 8 Baller, 1 Kurv og
2 Sekke samt forskjellige Tender, Pakker og Kister
med Everths Provision og physiste Instrumenter;
hvoraf opgaves til Uolosning 22 Piber Num og In
strumentene. Naar denne Angivelse sammenholdes
med Erich Schyttes foranserte Fortegnelse over Lad
ningen, sees, at der er angivet 3 Piber Num mere,
end efter Fortegnelsen indladet, og, at de 3 Tender
Sirup, som paa denne vare anferte, ikke sindes paa
him. Instrumentene, de 22 Piber Num og Everths
Proviant bleve nu udlossede, hvilket fuldbragtes den
26de September, 2 Dage efter Udkasielstsforretningen
paa Nyholm, og samme Dag som Gerss, for at be
fries for Arrest i Anledning af sit Forhold under
den, havde pantsat til Fogden de udlossede 22 Piber
Rum, hvilke Tolderen neglede udleveede til Fogdens
Disposition, og derved paadrog sig en Klagepuntt i
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i den sidst mod ham anlagte Commissionssag. IlMl
dens endnu Forseglingen var for Lugerne blev der
desforuden, ved at brekke Skottet les, hemmelig ud
taget af Skibet de indladede 4 Foustager Porter paa
Bouteiller, hvert Foustage indeholdende 6 a 7 Dou
sin Flåste, hvilke bleve bragte ind paa et afGess's
Pakhuse (See de 3 Matrosers Forklaring). Resten
af Ladningen blev i Skibet indtil 28de November
1818, da Tolderen lod samme uolosse, efterat have
anholdt den, den I2te October s. A., formedelst de
forhen opgivne Grunde, og sor at kunne holde sig til
disse Varer for Tolden af de paa Nosi strandede
Varer, samt for de Mulcter, der vilde fiyoe af For
sogets ulovlige Omsetting (See Toldeens Skrivelse
til Finantsdepartementet af 19de November 1818 og
til Everth af 23de December f. A., samt hans For
klaring sor Undersegelsescommissionen af Bde Decem
ber 1821).
Ligeledes lod Tolderen as samme Grunde og i
samme Hensigter den 22de October 1818, da Fogden
ophevede den Arrest, han havde lagt paa Forseget
for at sikre sig det i Anledning af det Passerede un
der Udkasielsesforretningen arresterede Skibs-Mandstabs
Tilstedeblivelst, legge Beslag paa bemeldte Skib,
hvilket Besiag ikke var ophevet den 28de Februar
1819, da Everth bortforte dette Skib (See de as
holdte Forretninger). Imedens det saaledes laae un
der Besiag, og beopagtedes af 2de Vagtfolk, blev det
om Morgenen den 28de October 1818 ovdage, at
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Toldforseglingen paa ben bagersie Luge var brekket
og Traaden afrever, samt at den ene Ende af For
seglingsgarnet laae ind imellem Falsningen og Lugen.
Der blev i denne Anledning optaget Forher den 4de
November 1818 og i Februar 1819; men derunder
tilveiebragtes ingen Oplysning; og ifelge Skipper
Kinghornes Attest af 19de, og Tolder Helliestns Skri
velse til Amtet af 29de November 1818, kan det ikke
antages, at noget af Ladningen ved denne Leilighed
er bortkommet (See Forhere, der var et af dem,
som Sorenskriver Nist udsatte af Mangel paa Trans
lateur, ved Hjelp af hvilken Everth og Kinghorne
kunde afheres).
Med Hensyn til Forsogets Omsetting, Udlosning
i Storvaagen m. m., havde Tolder Helliesen, efter
Forsogets Ankomst til Bodee, reqvireret Forher op
taget ved Saltens lurisdiction. Dette paabegynd
tes den 24de September 1818; og stulde, efter Ind
kaldelse, veret afherte, ei alene Skipper Kinghorne,
men og de 3 Matroser paa Skibet, som ofte i det Fo
regaaende ere nevnte ; men kun den fersie medte, og
afgao, ved Hjelp af den afTolderen foresiaaede Tolk,
Johan Henrich Stav, sin Forklaring, hvoraf det Ve
sentlige, nemlig, at Forseget var kommet til Norge
kun baglasiet med Steen, forhen er anmerket. Forst
den Bde og 9de October 1818 bleve Matrosene,
hvoraf Hans Jepsen var danst og de 2de andre Ma
troser norste, afherte, og forklarede da, hvorledes,
som forhen anfert, alt var foregaaet med Forsogets
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Omsetting, Udlossen i Storvaagen og Indladen paa
Nest, samt tillagde ihenseende til deres Udeblivelse
fersie Retsdag, "at de, Aftenen ferend Forherets As
holdelse den 24de September, fik Ordre af Kinghor
ne at gaae til Storvaagen med et Brev, at de der
befaledes af Lorcks Fuldmegtig Meller at gaae til
Weree, hvor en Brig stulde komme at afhente no
gen Fist; men at Briggen allerede var afstilet, da
de kom dit»; og at de forst inohentede den 1 Miil fra
Nyholm. Dagen efter deres Tilbagekomsi fik de Be
faling af Shirreff at fare til Fleinvehr med et Brev
fra Gerss til Gjestgiver Ellingsen, med Betydning,
at en Brig stulle gaae forbi Fleinvehr, som igjen
skulde tåge dem tilbage til Nyholm. Ellingsen sor
feiede sig nu til Tolderen og meldte dette ; hvorpaa
denne sormaaede Sorenskriveren til at afhente dem
med Vagt; men da man havde faaet Nys derom,
sendtes 4 Engelske ester de 3 Matroser med Ordre
til at bringe dem til Rest. Dette blev dog forebyg
get af Ellingsen, der bragte dem til Tolderen, ved
hvilken de bleve ferte til Forher." Hvormeget man
frygtede for disse Matrosers Afherelse, sees, foruden
af Foranserte, tillige af, at de, i Hensigt at bringes
bort fra Norge, bleve, den 12de October 1818, lok
kede ombord paa det samme Dag afstilende Skib
Oscar, der var bestemt til Üblandet, hvilket de imid
lertid undlebe under Udseilingen fra Nyholm. (See
Forhere af 24de September 1818 — 25de Ja
nuar 1819; Forheret i Salten om Oscars Bortsetting
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af 16de October — 21de November 1818, i Litr. I,
og Tolverens Skrivelse af 19de October 1818 til Fi,
nantsdepartementet, samt i det Hele Litr. (..).

§.6.
Underrettet om Forsogets Udlosning i Storvaa
gen ved disse Skibsfolks Forklaringer, og desuden
ved en Anholdelse den ilte September 1818, under
Oplosningen paa Gerss's Pakhuus, af 25 Sekke
Skibsbred, som Gerss havde ladet hente efter Shir
reffs Anviisning af de i Storvaagen udlossede Va
rer (see det ikke sluttede Forher derom af 25de og
28de Januar 1819, og Forher i Lofoden af 27de
October 1818 (Litr. I.), samt Tolverens Forklaring
for Undersegelsescommissionen den 7de Decbr. 1821),
besluttede nu Tolderen selv at gjere en Reise til Stor
vaagen. (See Tolverens Beretning til Finantsde
partementet af 19de October 1818, hvori han tillige
klager bitterlige» over de overhacmotagende Smuglene,
ei alene af Everth, men afßremere, Flensborgers og
Russer, og enste en Krydsbetjent ansat, og at han
selv, som bestandig sygelig, maa enten befordres til et
andet Sted eller settes paa Vartpenge).
Under
Tolverens Fraverelse var Kjebmand Buaas consii
tueret af Amtet til at overlage hans Embede. Tol
deren kom til Storvaagen den 17de Oetober, medha
vende 2 Mend, men Lorck var paa den Tid frave
rende paa en Neise til Tromsee. Han forlangte da
af dennes Handelsbetjent Meller, at blive indladt
paa Lorcks Pakhuse; men saasom Neglerne til samme
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bleve ham neglede, under Foregivende af at Lorcks
Hustrue, der havde dem i Forvaring, var saa syg, al
hun ikke kunde tale med Tolderen, saa forseglede han
Adgangen til Pakhusene. Den 19de tilstod han paa
bemeldte Lorcks Hustrues Anmodning om, at Inqvi
sitionen maatte hensiaae til Lorcks snart forventede
Tilbagekomsi, Udsettelse paa en Dag; og endelig ble
ve Neglerne udleveede ham den 21de. Han fore
fandt da, i Mellers, Lensmandens og 2 Mends
Overver, paa Pakhusene: 19 Sekke og 1 Ditto med
en Slump, alt Skibsbred, 23 Foustager Ditto, 19
Kasser Kongothee, 19 Kasser Houquathee, 2 Kasser
Hyssanthee, 3 Kasser Sigarer, 2 smaae Baller og
en Matte Skraatobak, 2 Foustager Snustobak, 1
Sek Peber og 83 smaae Tender Genever eller hol
landsk Kornbrendeviin, hvoraf nogle kuns indeholdt
Slumper, alt af Forsogets fra Antwerpen bragte
Ladning ; samt desuden 9 Piber Num. Disse Varer,
med Undtagelse af de 9 Piber Num, sendte Tolderen
paa et Lars Rene tilhorende Farlei til Bodee, paa
14 Foustager og 8 Sekke Bred ner, som Skibet
ikke rummede, og derfor bleve inolagte hos bemeldte
Nener. De 9 Piber Rum, der vare tilbage af det
Partie, Lorck havde ladet bringe fra Resi, efterat ha
ve afsat en lige Qvantitet, hooriblandt 4 Piber til
Gjestgiver Ellingsen i Skraaven, bleve satte Tolve
rens Segl for, og forbleve liggende i Lorcks Pakhuus.
Man paaberaabte sig i Henseende til samme en af
Erich Schytte udstedt Passerseddel, dateret Resi 13de
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August 1818, hvorved han, som Tolverens Fuldmeg
tig, havde tilladt Lorck at udfere 18 Piber Rum af
de paa Nest strandede Varer, mod Caution af Rik
kart) Alles for Tolden, hvilken Passerseddel, efter de
under en mod Schytte i denne Anledning anlagt lu
siitssag erhvevede Oplysninge, vel var udstedt i
Storvaagen, hvor Schytte under Inqvisitionen op
holdt sig, men ester dennes Opgivende paa den Grund,
at man havde tabt en af ham fra Nest Lorck tilstil
let Passerseddel af samme Indhold, og nu behevede
den til at godtgjere for Tolderen, at disse 9 Piber
Rum ikke vare indsmuglede. (See Forheret i Lofo
den af 27de, 28de og 39te October, samt 7de No
vember 1818 i Litr. I. ; Tolder Helliesens Indberet
ning til Finantsdepartementet, og Fortegnelse over de
anholdte Varer af 19de November 1818; Lorcks Skri
velse til Tolderen af Iste December s. A., alt i Litr.
v.; og Lorcks Hustrues, Mellers og Schyttes For
klaringer for Commissionen i Litr. ?.).
§. 7.
En anden Anholdelse fik Tolderen Anledning til
at gjere under sit Ophold i Waagen. Dagen ferend
Tolderen afreisie fra Bodee derhen var nemlig det
Gerss tilherende Galleas-Skib Oscar afstilet fra Bo
dee uden Toldklarering med en Ladning saltet og ter
Fist, Rogn og Tran, for at afgaae til Üblandet.
Sagen er saaledes oplysi ved de derom optagne For
here og den siedfundne Correspondence: Gerss hav
de kjobt dette Skib, der var russisk, og gioet det det
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foranserte Navn. Det blev efterhaaNden tilladet as
Gerss under Lebet af Sommeren 1818 indtil i Be,
gyndelsen af October Maaned samme Aar. Gerss
gjorde 4 Angivelser over det Indladede til Toldboden
as 22de og 39te Juli, 29de September og 2den Oc
tober, ifelge hvilke Ladningen stulde besiaae i: 144
Tender Tran, 239 Tender saltet Rogn, 132 Tender
saltet Fist og 232 Voger Rotstjer. Dagen fer Af
reisen forlangte Gerss Udtlarering paa Toldboden;
men Tolderen gjorde ham opmerksom paa, at han
fersi maatte betale den ved Forordningen af I3t»e
Marts 1812 besiemte Naturalisationsafgift, 12» pCt.
af Skibets Verdie, og til den Ende forevist Skjede.
Dette sidsie gjorde han, efter Tolverens Opgivende
til Finantsdepartementet i Skrivelse af 11te Januar
1819; men da Tolderen erklerede, at han, nåar han
kom i Besiddelse af Skjede, som han fandt stre
vet paa ustemplet Papir, maatte anholde det, saa
blev der ingen Udklarering forelage. Ide sidste
Dage, og derunder ogsaa Aftenen fer Afstilingen,
blev der bragt ombord Proviant, Brende og Vand.
Sendags Aften, Klokken 11, kom den nylig antagne
Skipper Robert Irven, der forhen havde veret Styr
mand paa St. John, ind til Gerss, som da havde
Shirreff hos sig, og begjerede Flag for Skibet, "hvil
ket gav Gerss Anledning til at sette Vagt paa Ny
holm, for at paaste, at Oscars Mandstab ikke tog
noget paa Holmen, og om det leste Skibet, at under
rette Tolderen derom." Dagen efter var Forher i
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Anledning af det Passerede ved Udkasielstn paa Ny
holm, og efterat samme var forbi, fulgte Gerss med
Everth, og forblev Natten over i hans Arrest, som
han opgiver, for at hjelpe ham ved Translation.
Denne Nat blev ingen Vagt udsiillet. Den 13de
October tidlig om Morgenen soregik derpaa Afstilin
gen under en gunstig Vind. Man havde forinden
kaldt de 3 Matroser Hans Jepsen, Knud Rasmus
sen og Halvor Olsen, ombord, foregivende, at Shir
reff vilde tale med dem ; men istedetfor at finde Shir
reff, bleve de ved Ankomsten til Skibet ferte ned i
Kahytten, tracterede og satte Vagt over af 3 engel
ske Matroser. Da de saaledes merkede, at man vil
de bortfere dem, sprang de, uagtet de engelske Ma
trosers Modsiand, op af Kahytten: Hans Jepsen
hoppede ned i en Baad, som laae agter ud sor Ski
bet; Knud Rasmussen siet» sig sta de engelske Matro
ser og kastede sig i Seen, samt kom op i samme
Baad ; og Halvor Olsen blev af Vagten paa Forse
get, der saae, at de 2 fornevnte Matroser paa saa
dan Maade sorlode Skibet, hentet ien Baad. Skip
per Irven selv tappede nu Ankertouget og udstak
Landtengene, og Skibet seilede derpaa afsted for ful
de Seil. Gerss, underrettet herom Klokken 11 om
Formiddagen, strev strax til Fogden om at eftersette
Skibet, som afreisi uden hans Villie. Dette stedte
ogsaa; men det eftersettende Mandstab, besiaaende
af 15 Mend, kunde ikke holde Seen lengere end til
Helligvehr, hvorfra sirar udsendtes Budstikker lige
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til Lensmanden paa Hammereen. Gerss reqvirerede
ogsaa sirar Forher, som paabegyndtes den 16de Oc
tober. Han teede sig ved dette Forher ydersi besiyrt
set og uvillig over denne Afstiling. Til Beviis paa
hans Ustyldighed stulde tjene hans Tilfersel om sel
gende Omstendighede, nemlig: at han havde forgje
ves lenge anholdt om Udklareing fra Toldboden;—
at han, i Anledning as at Skibets Ferer, Robert
Irven, tom sent om Aftenen den Ilte October og
forlangte Flag for Skibet, — et Tegn paa, at han
vilde reise — Natten til den 12te havde sat Vagt
paa Nyholm, for at paapasst Skibet, at det ei stul
de bortsette, tillige stygtsom paa Grund af at Mand
stabet paa Skibet ofte havde viisi sig uroligt over
lenge at opholdes her i Landet; — at han Dagen
efter Udstilingen, der foregik medens han endnu var
hos Everth fra foregaaende Dag i Arresten paa Her
nes, havde modtaget Skrivelser fra Skipper og
Mandstab, hvori Ve tilkjendegive, at de af Frygt for,
at der efter Rygtet snart stulde komme Soldater, og
de saaledes blive satte i Jern med deres Kammera
ter (Everth og Matrosene paa Forseget) og bli
ve gjorte til Slaver med dem, havde besluttet at rei
se vet med Skibet, — samt at han strax, efter at
have saae Kunostab om den ulovlige Bortsette», hav
de henvendt sig til Fogden om Assisience til at efter
sette Skibet.
Under Forhere uolod han sig ikke med nogen
Formodning eller Kundstab om, at Skibet alene var
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asstilet til et andet Sted i Lande, sor at supplere
sin Ladning; derimot) forlangte han de Breve, han so
regav at have faaet fra Skipperen og Mandstabet,
tilbageleverede, som ham yoersi nodvendige, for i Eng
land at grunde paa samme en Proces mod dem.
Imidlertid var Skibet Oscar formedelst en sver
Storm, som ovefaldt det i Vestfjorden, ved hvilken
dets Topmasi blev brekket, kommet ind til Drsvaag
i Lofoden, i Nerheden af det Sted, hvor Tolderen
da opholdt sig ; og da denne var vidende om dets
ulovlige Afstiling, som stete fer hans Afreise fra Vo
dee, saa stoppede han samme den 19de October, og
lod optage et Forher i Lofoden over Skibets Beset
ning, hvilket afholdtes den 26de October. Herunder
foregav nu Skipper Irven, «vidende om hans Reders
Forklaring i Forhere i Salten, at det ikke var Hen
sigten ved Afstilingen sta Nyholm, at seile til Üblan
det, men at gaae til Veree for at indtage fiere Fi
skevarer, og derefter at begive sig tilbage, for at faae
Udklarering til Bilbao eller Bourdeaux. Som Aar
sag til, at han havde tappet Ankettouget, angav han,
at Vinden faldt sterkt S. S. 0., hvorved hans Skib
meget muligt havde siaaet Fare sor at drive paa et
i Lee liggende Skjer, om han fersi stulde have lettet
Ankeret og siden lesnet Landtengene; ihenseende til
hvilken Undstyldning der siden blev godtgjort ved For
here i Salten, at det af ham angivne Skjer ikke
exisierer. Tillige opgav han Navnene paa Skibets
Mandstab, der var tåget for sierfie Delen fra Com
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merce d'Anvers; og sees det ved at sammenholde
disse Navne med Underskriftene paa det af Gerss
ved Forhere i Salten foreviste Brev, at begge Dele
kun lide stemme overens med hinanoen. Ladningen
opgav han at tilhere Everth, og at bestaae af: 265z
Tende saltet Rogn, 119 Tender Tran, 9 Piber, fyld
te med Tran, en Pibe Ditto, ikke fnld, 3 store Fou
stager og 13 Oxhovder Ditto, 132 Tender Fist og
232 Voger Stokfist, altsaa 35. Tende saltet Rogn
og 32 Tender Tran mere end angivet paa Toldbo
den i Bodee. Da Tolderen ansaae det vigtigt at
vere i Besiddelse af den paa Reisen forte Skibs
lournal, der var en Fortsettelse af den paa St.
Johns Htdreist ferte, og Skipper Irven vilde have Af
strift af den, saa stulde han lage denne under Lens
mand Heidahls Opsyn i sit Logie i Storvaagen ; men
i det han fik Lensmanden til at gaae et Wrinoe for
sig ned til Lorcks Folk, rev han et Par Blade ud,
hvilket Lensmanden siden merkede ved at igjennemste
Journalen, og derfor tvang ham til at levere dem
tilbage samt tilhefte dem Journalen. Uagtet Gerss's
Forstillelse har Tolderen dog troet at finde, at han
maatte vide god Vesteo om, at Afstilingen stulde fo
regaae, i folgende Omstendighede, som han opgiver
i Skrivelse til Finantsdepartementet af ilte Januar
1819, nemlig: at Gerss ikke lod holde Vagt paa
Nyholm Natten til den 13de, saaledes som den fore
gaaende Nat; at han, om han havde frygtet for Af
stiling mod hans Villie, burde underrettet Tolderen
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derom, eller afstediget Mandstabet; at de af Gerss
paaberaabte Breve fra Skipper og Mandstab maae
vere et Opspind af Gerss, siden ingen er bleven ud
fundet, Ver har bragt ham dem, og Undestriftene saa
lidet passe med Mandstabets Navne; at der ombord
i Skibet fandtes 5 Sekke Skibsbred af det anholdte
Pantie, hvoraf Gerss Dagen foruo havde faaet 8
Sekke udleveede; og at han, uagtet sin Joer mod
Skipper og Mandstab i Forhere den 16de October,
intet har gjort mod samme, efter deres Tilbagekomst
til Bodee, ja endog, da Fuldmegtig Bergen gjorde
ham opmerksom paa, at de burde arresteres, da
Gerss havde anmeldt dem som Nevere, benligen an
holdt om, at der intet maatte forelages mod dem.
Denne Tolderens Formening turde bestyrkes, nåar
henstes til Shirreffs Forklaring, hvorefter Gerss, da
Iroen Sendags Aften tom til ham sor at begjere
Flag til Skibet, tog denne Begjering saa alvorlig, at
han deraf sluttede, at man vilde bortsette uden Told
klarering, og at han erklerede, at han vilde sette
streng Vagt over Skibet og forebygge paa alle Maa
de, som stod i hans Magt, dets Afsetting paa nogen
anden end den lovlige Maade, — en Erklering, som
sammenholdt med Gerss's lidet dertil svarende For
hold, synes at vidne om, at Irbens Ankomst til Gerss
var en forudlagt Plan, for at Gerss tnnde have no
get at paaberaabe sig, nåar Skibet afstilede. Skibet
Oscar med Ladning blev derpaa anholdt i Drsvaag
af Tolderen, og satte han en manosierk Vagt over
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det, af Frygt for/ at ellers den engelske Besetning
stulde atter bortfere det. Tolderen gjorde sig og
Umage for at faae det bragt til Bodee; men, uagtet
gjentagne Forseg af Vet dertil teiede Mandstab, var
det ikke muligt, formedelst Veirligets ualmindelige
Modsiand, og fordi Skibet var en overmaaoe siet
Seiler ; hvorfor Skibet blev lagt i Havn i Drsvaag.
(See i Vet Hele Litr. N.; Forhere i Salten as
16de October — 21de Novemher 1818; Forheret i
Lofoden af 26de October f. A. (i Litr. I.) ; Tolder
Helliestns Forklaring for Undersegelstscommissionen
19de December 1821; Lensmand Heidahls og In
gebreth Drsvaags af 16de Juni 1822, og Skipper
Jergen Angells af 23de April f. A., alt i Litr. 1..,
samt Tolverens Indberetninger til Finantsdeparte
mentet af 13de October og 19de November 1818 i
Litr. 6.).
§. 8.
Det andet fra Rest med strandede Varer afstnd
te Skib, Johanne Cicilia, strandede paa Arneen den
16de September 1818 (See 4de, ste, 7de og Bde
Deponenteres Forklaringer i Forheret paa Arneen
af Bde Januar 1819 i Litr. I.). Saasnart Tolderen
havde hort Nygte derom (thi Anmeldelse overeens
siemmende med Forordningen af iste Februar 1797
§. 182 stede ikke), bestrebe han sig forgjeves at faae
en duelig Mand sendt derhen paa Toldvesenets Veg
ne, da han ikke selv kunde reist formedelst mange ham
paaliggende Forretninger ved Toldsiedet. Da han
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endelig fik Buaas constitueet i Anledning af den
Neise, han selv stulde gjere til Storvaagen, tenkte
han vel paa at reise omkring Arneen forst; men da
Forretningen der vilde medtage betydelig Tid, og
Vedkommende imidlertid kunde faae Nys om hans
Neises egentlige Bestemmelse ti! Storvaagen, saa be
tenkte han sig, og ved Afreisen overdrog det til den
consiituerede Tolder at tåge til Arneen, hvilket denne
dog ikke gjorde. Den 9de November, kort ester hans
Tilbagekomsi, blev Aslak Nordahl ansat som Noers
karl; og saasnart denne var ferdig med Opsynet ved
Udlosningen af en fra Rusland bragt Ladning Rug,
og Veiret tillod det, skikkede Tolderen ham og Erich
Schytte den 23de November til Arneen (See Tol
verens Skrivelse til Finantsdepartementet af 19de
October 1818 og 13de Januar 1819 i Litr. 0.).
Inden deres Ankomst var der assat adskillige af de
strandede Varer, hvoriblandt 7 Piber og 3 Ankere
Num. (See de ovennevnte Deponenteres og 6te
Deponents Forklaringer i Forheret af Bde Januar
1819). Schytte og Nordahl holdte nu en Forretning,
hvorved de forefandt paa Gjestgiver lerdes Brygge
og paa et Kammerloft, hvilke anvistes dem, som de
eneste Opbevaringsrum: 29 Piber Rum, ikke alle ret
fyldte, 45 mindre Foustager og 34 Ankere Rum, 3
Raster Sirup, 3 Kasser og 11 Kurve Steentei, og
1 Kasse Glastei. Kledesvarerne laae udbredte for
at terres. As hele Baller fandtes kun 16., og af
Omsvebnings-Lerrede 27 Stkr., foruden 83 Strne,
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lerrebssekke. Der forevistes Staver af 4 Piber,
som man sagde vare isiyttersiagne ved Strandingen,
ligesom Alles opgav, at de fleste Kasser ved Opstib
ningen vare gaaede sta hinanden. Ved en Hendelse
kom imidlertid Schytte og Nordahl over et 3oie
Num, nemlig paa Mertloftet over Gangen, hvor de
forefandt 3 hele Stykker og 1 Stump Plyds, 10
Stykker Sukterdug, 7 Stytter engelsk Lerred, 51
Par Ridesievler med Staalsporer og 159 Par Skoe.
Da de fik at here af Adskillige, at ogsaa Varer stul
de vere bevarede paa et temret Nest paa den anden
Side af Vaagen, begjerte de Neglen dertil; men
lerde foregav, at han havde levere den til Alles,
og denne, at den var i Forvaring hos Shirreff, der
paa den Tid laae syg paa Gillestaal Presiegaard.
(See den asholdte Forretning af 23de November
1818 i Litr. 6.).
Ester Nordahls Afreise saae imidlertid Schytte
en Dag en Negle ligge i Vinduet hos lerde; denne
Mistede han sig og prevede den i Nestets Laas, som
den oplukkede. Her fandtes indlagt 3 hele og 2 hal
ve Piber Num samt 12 Flåste Porter.
I evrigt
foregit, efter hvad der er oplysi, ingen anden Uorden
med de strandede Varer efterat Toldopsynet kom
til Arneen, end at Schytte om Morgenen den 15de
December fandt Forseglingen paa Jordes Brygge
brekket samt Hengelaasen for Bryggen oplukket, og
savnede han da af det der Oplagte 5 Ankere Rum,
som han efter nogle Dages Forleb fandt skjulte i et

49
Jorde tilherende Lag Terfist paa Bryggen. Ligesaa
stal efter 3die Deponent i Forheret, John Brasch's
Forklaring 3 hele og 2 halve Piber Rum, formodent
lig de, der laae i Nestet, vere om Natten bragte i
den paa Land siaaende Slup Johanne Cicilia, hvor
han fandt dem, da han om Morgenen inofandt sig
til sit Arbeide paa samme; men den anden Morgen
vare de igjen borttagne og favnedes ikte paa Bryg
gen. Da Sluppen var isianosat, bleve Ve tilbageveren
de Varer indstibede i den, og ankom den dermed til
Bodee den 17de Januar 1819. Alle Varer bleve
sirax af Gerss angivne til Transitoplag og udlossede,
undtagen 18 Kurve Steentei og et Knivsblad til en
Hakkelstmastine, hvilke formedelst opkommen Ildles
i Sluppen bleve tilligemed denne et Nov for Luene
den 31te f. M. (Om Johanne Cicilia see det op
tagne Forher angaaende Brud afToldfeglet paa Jor
des Brygge i Litr. I. ; Tolverens Skrivelse til Finants
departementet af 19de November 1818 og 13de Januar
1819, Strandingsregnstabet for 1818, Schyttes og
Nordahls Forretning af 23de November 1818, alt i
Litr. 6., samt Tolverens Skrivelse til Amtet af29de
Februar 1829, Litr. K.).
Det 3Vie fra Resi med Strandingsgods afsend
te Skib var den der strandede, men siden istandsatte
Brig St. John, der ankom til Bodee den 2den Oc
tober 1818, og udlossede sammesteds 2 Kasser, «
smaae Foustager lernspiger, 29 Kurve Steentei, 1
Tende, 7 Foustager, i Ditto, hvori de forskjellige
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Dele asen Ovn, 4 store Foustager Glasvam, lPibe
med nogen CitroNsaft, 2 Jerngryder og 2 Piber med
Rum. (See Tolverens Indberetning af 19de No
vember 1818 i Litr. (_.). Dette Skib forblev liggen
de ved Nyholm, og blev siden opkastet paa Stranden.
§. 9.
Under fit Ophold i Vodee paa Thingreistn tog
Fogden med sin Fuldmegtig Peter Andreas Bergen
og 4Laugrettesmend: Hans Christiansen Waagseen,
Hans Hansen Vertneseen, Christen Nielsen Merk
vedt og Ole Arnesen Mikkelbostad (Iste, _die, 4de,
ste og 19de Vidne under lusiitssagen mod Gerss,
Everth m. Fl.) over fra Hundholmen til Nyholm
Klokken 19 Formiddag den 24de September 1818,
for endelig at udsere Kjebmand Gerss's Udkasielse af
Statens Huse sammesteds. Ved Ankomsten til Gerss's
Bopel forfeiede Fogden og hans Fuldmegtig sig ind
i Dagligstuen (Iste og 3Vie Vidne), og de medtagne
Mend forbleve ude i Forstuen. I Daligsiuen, hvor
Protocollen blev lagt paa et Bord ved Speilveggen,
paa hvilket intet andet laae (Iste Vidnes og Foged
Juels Forklaringer for Undesegelstscommissionen),
tras de ved Indtredelstn Everth, Gerss's Sesier og
et andet Fruentimmer, siddende ved Frokostbordet;
hvorimod Gerss ikke var tilstede, da han endnu ikke
var opsiaaet. Fogden tilkjendegav nu i det tydste
Sprog Gerss's Sesier og Everth sit 3Erinde, hvor
til Everth soarede, at han havde leiet et lide Side
verelse ved den Stue, de vare inde i, af Gerss, og
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at han ikte ansaae sig forpligtet til at fraflytte sam
me uden Gerss's Anmodning. Ligesom Gess's Se
sier allerede var gaaet op til Gerss, saaledes forfeie
de Everth sig ogsaa nu der op, men tom strax efter
tilbage og gik ind i det af ham teiede Sideverelse,
hvor han efter Sigende beskjeftigede sig med at er
pedere sin Posi. Efter Anmodning gik Fogden op til
Gerss, som bad ham om at udsette Forretningen,
indtil han kunde indhente Tilladelse fra Amtet til
endnu at beholde Husene i nogen Tid; men da Fog
den, der Dagen efter stulde fortsette Thingreiserne,
som vilde vare i 14 Dage, ikte dristede sig til i saa
lang Tid at udsette Udkasielstn, saa neglede han
Gerss's Forlangende, og begav sig igjen ned i Dag
ligstuen for at begynde Forretningen. (Iste Vidnes
og Foged Juels Forklaringer for Undersegelstscom
missionen). De 4 Laugrettesmend bleve nu indkald
te og Forretningen paabegyndt, i det Fogden diktere
de Intimationen til Protocollen, der fertes af Fuld
megtig Bergen. Fogden sendte derefter 2de Gange
Bud op til Gerss med Anmodning til ham om at
komme ned ved Forretningen; men Gerss, de forste
Gang svarede, at han stulde komme, lod 2den Gang,
omtrent 1 Time efter, melde, "at han stulde komme
nåar han var ferdig." (iste, 3die, 4de og ste Vidne).
Efterat Forretningen var intimerer lod Fogden begyn
de med at ryddiggjere Dagligstuen, og til den Ende
udfiytte et Bord og nogle Skilderier paa Gaarden.
Da Everth saaledes merkede, at det blev Alvor, for
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lod han sit Verelse (Ittde Vidne Ole Mikkelbostad
siger vel, at Fogden befalede ham at forlade det,
men dem er benegtet, og heller ikke omprove af no
gen Anden as de Tilstedeverende) lukkede det i Laas,
puttede Neglen i Lommen og gik bort. Nu kom en
delig Gerss tilstede og begjerede atter Frist til at ind
hente Amtets Bestemmelse, hvilket Fogden og, ester
19de Vidnes Udsagn, stal da have veret villig til at
indremme ham; men- medens Vidnet, der stulde fo
relage Reisen til Amtmanden, var ude for at faae
en Mand til at sidde i dets Sted som Laugrettes
mand, blev denne Plan forstyrret derved, at John
Everth indfandt sig ved Forretningen, selv bevebnet
med en Pistol, som efter hans gjentagne ForMing
var ladt (cfr. ste og 36te Deponenteres Forklaringer
for Undersegelsescommissionen, hoorefter man ved Ud
kasielstn samme Dags Eftemiddag havde sundet i
Sengen i Everths Verelse en Pistol med Krudt i),
i Spidsen for folgende Personer af Skonnerten For
segets Mandstab: Skipper Kinghorne, Matrosene
John Thod, James Read, Robert Wattersione, Tho
mas Caa og en übenevnt Matros samt Everths
Tjener William Mackpherson, hvoraf 1 eller 2 vare
bevebnede med Geverer, 1 med en Dxc og Resten
med Haandspiger (nogle Vidner prove ogsaa om en
Barkeflere og en Malspiger, og ere i Henseende til
Antallet af Geverer og Haandspiger ikke overeens
siemmende). Disse vpstillede Everth til Beskyttelse
for fit Verelse, deels ved Deren til dette, deels ved
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Deren til Kjettene. Fogden svurgte Everth hvad
denne Adferd stulde betyde; hvortil han erklerede,
at han agtede at sette Magt mod Magt, om man
vilde indtrenge i hans Verelse. Formedelst denne
Fremgangsmaade, og da tillige den ene af de engelske
Matroser, Robert Wattersione, gjorde med den Dre,
han var bevebnet med, et Hug i den Der, der ferte
til Everths Verelse, for, som 2det Vidne Ole Peder
sen Hoelsund oversatte hans Udladelse, at preve sine
Krefter, eller at preve om Dren duede, hvis det
gjaldt paa, fandt Fogden det ikke raaoeligt at fort
sette Forretningen sor Dieblikket, men beordrede sin
Fuldmegtig og de 4 Laugrettesmend til at tåge over
til Thinget paa Hundholmen, for at hente endeel af
den der forsamlede Almue til Bistand (Iste, 3die,
4de, ste og I9de Vidne). Fogden git derpaa ogsaa
selv ud af Gess's Huus, som det synes, for at sam
menkalde de Folk, han kunde faae paa Nyholm (Fog
dens og det 2det Vidnes Forklaringer); men da han
kom tilbage hen ad Huset, saae han, at 9de Vidne,
Asle Aslesen, og 3die Deponent under Forheret den,
13de October 1818, Jens lochumsen Ertzvigen, der
havde siaaet som Tilskuere af det Passerede, kom
med Hurtighet) ud af Huset og at Gadeoeren blev
lukket i efter dem (Fogdens Forklaring cfr. 2det og
9de Vidnes). Han leb derfor til, for at hindre Til
lukkelstn, iser med Hensyn til, at Protocollen var i
Gerss's og Everths Verge: og ester forgjeves at
have forlangt Doren oplukke, siedte han den med
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Magt op. Da nn Fogden befandt sig ene mellem
de beoebnede Engellendere og Gerss, frygtede han,
efter sin egen Forklaring (cfr. det Tilforte under Ud
kastelstsforretningen), for at blive overfalde af den»,
og derfor tråk sin Sabel med den Erklering, at hvis
nogen overfaldt ham, saae han sig nedsaget til at
verge sig; hvorpaa Everth, som siod lige over for
ham ved den moosatte Sideveg af Verelset, drog
sin Pistol ud af Barmen og leb mod Fogden, stillen
de den lige for Fogdens Bryst.
Fogden, som saae, at Pistolen var opspendt, ret
tede derpaa Spidsen af sin Sabel mod Everths Bryst
med Sigende, at hvis Everth affyrede Pistolen, stul
de han i samme Dieblik ligge paa Stedet tilligemed
ham (Fogden). Everth tråk sig da tilbage; og kort
efter kom de 2de af Huset udoisie Mend, og efter
dem hans Fuldmegtig, Laugrettesmendene og nogle
af Thingalmuen, hvilke vare übeoebnede. (9de Vid
ne, det eneste, de har feet Fogden uddrage Sabelen
og Everth sin Pistol, forklarer, at dette passerede for
ent) Fogden gik ud). Da disse vare indkomne i
Verelset, hvor alt da sandes roligt, gjorde Fogden
Almuen bekjendt med den Modsiand, der var medt
i Udferelstn af hans Embede, foreleste dem hvad der
hidtil var tilfort Protocolle» og oplesie de ham sor
Udkasielstn meddelte Ordrer; han spurgte derhos
Everth, om hans Pistol var ladt, og fik af denne et
bekreftende, men as Gerss et benegtende Svar, og
vpfordrede endeligen dem saavelsom det vebnede Stibs
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folk til at underkaste sig Arrest formedelst deres For
hold ; men hertil vare de ikke villige, med Undtagelse
af Gerss, der til Slutning erklerede sig redebon til
at lade sig arrestere, i den Overbeviisning, at han in
tet Lovstridige havde foretaget. Fogden, Gerss og
Everth, den sidste ved Hjelp as Gerss som Tolk, ga
ve sig til at tilfore i Protocollen : Fogden hvad der
var medt ham under Forretningen: Gerss, at han
haabede Udsettelse, indtil Amtets Ordre indleb, samt
at han ikke havde udjaget nogen af Fogdens Folk,
men kun hefligen anmodet 3de Mend, som vare til
stede, efter at Fogden var gaaet ud, at forlade Huset,
og derefter lukket sin Gadeder: og Everth, at Aarsa
gen til, at han hentede Skibsfolket, var, fordi Fog
den uhefiigen dar indkommen i hans Verelse og hav
de eklere, at han vilde udkasie hans Tei; at han
fersi havde viisi Fogden sin Pistol, da denne drog sin
Sabel mod ham, og derhos havde tilseie, at han
ingenlunde vilde bruge Pistolen uden som Nedberge,
og endelig, at han aldeles ikke vilde, forinden Am
tets Ordre indleb, taale noget Anfalt) paa sin Per
son eller Effecter, men at han betragtede enhver Vold
somhet) mod ham, den eneste her residerende engelske
Kjobmand, som et Angreb mod den engelske Nation
og det engelske Flag, hvorom han isaafald vilde gje
re Indberetninger til den brittiste Minister i Stock
holm.
For Wattersione tilforte Everth, at han havde,
siden han kom ind i Verelset, forholdt sig aldeles ro
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lig, og at han ved Indtredelsen i Verelset, da Everth
pegede hen paa sit Verelse, kom til at gjere med
Eggen af Dren et lille Rist i Malingen, som ikke
kunde overstige en Tomme i Lengde og en Lime i
Dybde; i hvilken Anledning Administrator bemerke
de, at det tydelig kunde ses, at det ikte var et Nist,
men et Hug af en starv Sxe.
Med Hensyn til Everths Erklering om, at ville
gjere Modsiand indtil Amtets Ordre indleb, fandt
Administrator det rigtigst for Tiden at heve Forret
ningen, forbeholdende sig sin Re i Anledning af den
mod ham udoisie lovstridige Opfersel; og efterat de
bevebnede Stibsfolk, ifelge Gerss's Mellemkomst, saa
velsom Almuen havde forladt Verelset, og Forretnin
gen derpaa var stuttet, tog Fogden saavelsom Everth
bort, den forste i Land paa Hundholmen, den sidste
ombord paa Forseget, (See Udkasielsesforretningen,
samt Iste, 2det, 3die, 4de, ste, 6te, Bde og 19de Vid
ne under lusiitssagen mod Gerss, Everth m. Fl.,
19de, 12te, 31te. og 47de Deponentees samt Foged
Juels Forklaringer for Undersegelsescommissionen i
Litr.
Saasnart Fogden var kommen tilbage til Hund
holmen udsiedte han skriftlig Ordre til Lensmand Lek
ke at arrestere Everth. Lensmanden begav sig der
paa i Baad med 14 a 16 Mend og roede hen til
den tet ved Nyholmen liggende Skonnert Forseget,
hoor Everth og de engelske Skibsfolk, der havde ve
ret bevebnede tilstede ved Udkasielsesforretningen, da
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vpholdt sig. Ved Ankomsten til Skibet fandt de
Stibsfolkene bevebnede med 2de Geverer og Haand
spiger, hvilke de holdte mod Lensmanden og hans
Folk, da disse vilde siige ombord. Lensmanden til
kjendegav da Everth, ved Ole Hoelsund som Tolk,
sit Wrinoe, og kom omsider ombord med nogle af
dem, han havde med sig, samt tillod Everth paa
Forlangende at omklede sig, inden han gik i Baaden.
Forinden, da han merkede Modsiand, sendte Lens
manden Bud i Land til Fogden herom, tillige sver
gende om ikke Matrosene ogsaa burde arresteres, da
de satte sig til Modverge; hvorfor Fogden strax kom
roende med 3 « 4 Mend hen til Skibet, og paalag
de Lensmanden at skynde sig med at udfere Forret
ningen, samt truede de Engelske med, at hvis de ikke
godvilligen overgave sig, maatte han rette Kanonene
paa Nyholm imod Skibet. De Engelske satte nu
deres Vaaben bort, og gik Everth og de 5 fornevnte
Matroser som Arrestanter villigen i Lensmandens
Baad, paa hvilken de lese og übundne bleve transpor
teede til Hundholmen, uden at der ved deres Atte
stering ombord eller Nedbringelse i Baaden havde
veret anvendt mindste Vold
dem, paa det ner,
at Ole Hoelsund kom i Slagsmaal med en af Ma
trosene, og at han, «vidende om, at Fogden havde
tilladt, at Skipper Kinghorne og den «benevnte Ma
tros, der Natten efter deserterede, maatte blive tilba
ge for at passe paa Skibet, siebte Kinghorne hen til
Relingen af Skibet, for ogsaa at faae ham ned i
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Baaden, hvilket Fogden sirax forbod ham. (Iste, 2det,
6te, Bde og Ittde Vidne i lusiitssagen mod Gerss,
Everth, m. Fl., 13de, 14de, 15de og 2Nde Vidne i
Sagen mod Nist og Lekke, Bde, 9de, 31te, 33te, 34te
og 39te Deponenteres samt Foged Juels Forklaring ved
Undesegelstscommissionen, alt i Litr. A.). Da de
vare komne i Land bleve de efter Fogdens Ordre vi
siterede af Ole Hoelsund og 2 andre Mend, om de
havde skarpe Instrumenter paa sig, uden ved denne
Leilighed at tilleies nogensomhelst voldsom Behand
ling eller nogen Ulempe, som ikke var en Folge af
Visiteringen. De faa hos dem forefundne Knive og
andre skarpe Instrumenter bleve overleverede Lens
manden. (Isle Vidne i Sagen mod Gerss, Everth,
m. Fl. samt Foged Juel, «te, Bde, 9de, 12te, 31te,
34te, 36te og 37de Deponentere ved Undesegelstscom
missionen, alt i Litr. A).
Efter Fuldmegtig Bergens og Foged Juels For
klaring blev der endog af den sidste tilbudt Everth, at
han kunde komme i Logie hos Kjobmand lackhelln
under Vagt, men dette vilde han ikke ; ligesom Fuld
megtig Bergen tillegger, at Fogden ogsaa tilbed
ham at lade Visitationen ste i lackhellns Huus;
men at dette kun gav Anledning til den Vemerknng
af Everth, at en Britte ikke kunde arresteres. '
§. 10.
Efter et Ophold af z Time paa Hundholmen
bleve de under 8 a io Mends Ledsagelse übundne
ferte til den z « 5 Mitt fra Bodee liggende Lens
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mandsgaard Indre-Hernes. De bleve paa Veien
derhen noget opholdte, eller, som Andre forklare,
fette tilbage til Hundholmen, i Anledning af at Lens
manden troede, at en af Arrestantene stulde afgive
Forklaring i et da afholdt Forher angaaende Smug
ling med Skonnerten Forseget; men da Feiltagelsen
vpdagedes bleve de uden videre Ophold ferte til Ar
resisiedet (6te, 7de, Bde, 9de, Ittde, lite, I2te, 26de,
31 te, 33te, 34te og 36te Deponenteres, samt Foged
Juels Forklaringer for Undersegelsescommissionen i
Litr.

I denne Arrest forbleoe Everth og Medarresie
rede indtil 22de November 1818, da Kjobmand lack
helln indgik Caution for dem; dog blev Matrosen
James Nead lenge forinden lesladt, da han var ble
ven syg, formedelst forhen fert uordentlige Levnet
(35te Deponent), og derfor tågen i Kuur paa Hund
holmen af Districtslege Winther. Om Beskaffenhe
ten af denne Arrest, hvorom er fert saa bittre Kla
ger as Everth og Denowan, have samtlige derom un
derrettede Vidner i den senere mod Sorenskriver Nist
og Lensmand Lekke anlagte lusiitssag (Litr. A.) for
klare:
s) at Everth blev indlogere i Lensmandens bedste
Stue, et ansiendigt Verelse med 4 Vinduer,
rappede Vegge, Breddegulv og Breddelost, med
anstendige Meubler og opredt Seng ; og Matro
sene i Lensmandens Borgestue, da Arresiverelset ikke var istand. For at yoe dem disse Be
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qvemmeligheder maatte Lensmanden med Familie
stytte oppåa Loftet;

b) at Everth fik Dagen efter Arrestens Begyndelst
sine egne Sengekleder fra Nyholm, og Matro
sene, der de sorsie Dage laae paa Hee, da de
ikke vilde tåge til Takke med de der brugelige
Skindfeller, et Par Dage efter deres Kei-Kle
der fra Skibet;
c) at de siedse bleve forsynede med fornedent Bren
de baade til Varme og Kogning ;
cl) at de sorsie Aften bleve tilbudne sedvanlig Kosi;
men at Everth, da han og Matrosene ikke der
med vare sorneiede, paatog sig selv at serge for
sin og deres Proviantering, og havde til den
Ende allerede ved Attesteringen fert frem ved
Matrosene Victualier og drikkende Varer til
Overfledighed, og siden ved Newstead og Gerss
m. Fl. blev forsynet et Par Gange om Ugen;
ligesom at han hos Lensmanden fik Melk til sig
og de evrige Arrestanters, og efter Forlangende
fest Fist, ferskt Kjed o. f. v. ;

e) at de vare lese og übundne, og kunde frit gaae
omkring baade paa Gaarden og lengere den
hele Dag, kun at de ikke fjernede sig fra den
udenfor Deren siaaende Vagts Diesyn, hvilken
var forsynet med starpladte Geverer, der af
Fogden bleve udleveede samme Aften Arresten
foregik. Kun den forste Aften bleve Matrosene
(ikke Everth), eller, som endeel forklare, 3 af
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dem belagte med Arresijern, og Watterstone
med Jern om Livet, saavel efter Lensmandens
Befaling, som fordi Vagten ikke troede aNderle
des sikkert at kunne passe paa dem ; men da
Lensmanden kom hjem fra Thinget om Aftenen,
havde Vagten allerede tåget Jernene af dem, ef
terat vere af de Arresterede tildeelt Brendeviin
i den Grad, at kun een af Vagten var nogenle
des edru.
Har end Fogden givet Ordre ved deres Atteste
ring til at belegge dem med Jern (see 15de, 16de,
2ttde Vidnes og Hans Erichsen Finessets Forklaring
under Sagen mod Risi og Lekke), saa har han dog
strax tilbagekaldt denne Ordre.
i) at de übehindret modtoge Beseg af deres Lands
mend, iblandt hvilke endog Allexander Shirreff
fiere Netter opholdt sig hos Everth, og havde
speiel Tilladelse dertil af Fogden;
L) at de kunde korrespondere, dog ikke i fremmed
Sprog, og ikke modtage Breve uden fra Amtet.
il) at de Arresterede ikke vare i nogen Maade ud
satte for haaro Behandling eller Haan, samt at
det eneste magtuoovenoe Optrin under Arresten,
der forefalde, var, at en engelsk Matros, der
besegte de Arresterede, blev af Arrestforvareren,
Foureer Udnesstt, tildeelt et Par Rap med en
Sabel, fordi han i Fulostab viiste sig grov mod
ham og stedte ham for Brystet.
(Angaaende det Passerede den forste Aften i Arre-
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sien see Foged Juels, Bergens, Lensmand Lekkes,
Ole Arntsen Mikkelbosiads og John Olsen Hernes's
Forklaringer, samt 6te, 12te, 13de, 15de, 16de, 17de,
2ttde, 22de, 23de, 25de og 26de Vidnes under lu
stitssagen mod Rist og Lekke, cfr. 59de og 6ttde Vid
nes ; og angaaende Arresten i det Hele de samme
Deponentees og Vidnes saavelsom Hans Erichsen
Finessets, Ole Udnesstts og 4de, Bde, 18de, 24de,
27de, 29de, 30te, 32te, 33te, 34te, 35te, 36te, 37te,
38te, 39te, 41de, 42de, 43de, 45de, 46de, 47de, 49de,
s«de, 52de, 53de, 54de, 55de, 56de, 57de og 61de
Vidnes Forklaringer under samme Sag i Litr. A.),
Amtmanden saae ievrigt til Everth i Arresten,
ligesom Fogden ogsaa undersegte faa Dage efter Ar
resieringen, hvorledes de Arresterede havde det der.
(Everths Brev til Amtet af ste October 1818, Fo
ged Juels Forklaring).
Saasnart de Engelske vare arresterede, indfandt
Fogden sig atter paa Nyholm om Eftemiddagen
den 24de September, for at fortsette den samme
Dags Formiddag begyndte Udkastelsesforretning hos
Gerss, og blev oa ryodiggjort 2 Verelse paa sondre
Side af Vaaningsbygningen, hvorved man maatte
opbrekke Deren til Everths Verelse, hvortil ikke
Neglen var tilstede ; endvidere udfiyttedes de i Kram
boden verende Kramvarer, hvormed man var beskjef
tiget indtil Klokken 7;, da det paafaldende Merke
gjorde det umuligt lengere at forsette Forretningen,
der blev udsat indtil videre, eftesom Fogden Dagen
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efter stulde fortsette sin Thingreise til Gillestaal; alt
blev udbragt med Vaersomhed. Gerss var ikke tilste
de, men reist til Amtmanden paa Leb. (See Forret
ningen og Fuldmegtig Vergens, Johan Normann
Renvigens, Ole Pedersen Nenvigens, Hans Waag
eens og Ole Hoelsunds Forklaringer i Forheret as
12te October 1818 og for Undesegelstscommissionen,
alt i Litr. A.).
Den 26de September .beordrede Fogden, der oa
opholdt sig paa Gillestaal, og som ansaae Gerss for
Hovedmand ved Modstanden under Udkasielsesforret
ningen, sin Fuldmegtig at reise hen at arrestere Gerss
og Skipper Kinghorne, at tåge Roret fra Skonner
ten Forsoget (og hvis Mandstabet ombord gjorde
Modsiand, at bruge Festningens Kanoner og in to
tun. demolee Skibet), samt at sette Vagt ombord;
endoidere i Stedet for Lensmand Lekke, der suspen
deredes sor udviisi Skjedesleshed i sin Embedsferel
st, at consiituere Ole Udnesstt, og endelig at forby
de, at Personer eller Breve, med Undtagelst af Bre
ve fra Amtet, maatte komme til de Arresterede (See
Arresiforretningen af 27de September 1818 i Litr. H..).
Bergen traf Gerss hos Amtmand Berg paa Leb
den 27de September, og forkyndte ham der Arrest,
hvorfra han dog befriede ham paa Stedet, da han
Mede til Sikkerhet» for sin Person 22 Piber paa
Transit liggende Num af Forsogets fra Nost bragte
Ladning, og det Steenpakhuus paa Nyholmen, hvori
Nummen var opbevaret; men da Tolder Helliesen
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paa Vergens Vegjering om Udlevering af Nummen,
neglede dette, saasom disse Varer stulde here Everth
til og vere under Besiag, saa satte Bergen samme
Dags Aften i Gerss's Huus paa Nyholm, til hvil
ket denne da var kommen tilbage, en Arresiforretning,
ifolge hvilken Gerss, protesterende mod denne lom ty
rannisk characteiserede Adferd, blev paalagt Arrest paa
sin Person, og til den Ende blev fert hen til en
Bonde paa en af Hernesgaardene, fra hvilken Ar
rest han dog Dagen efter blev befriet, ved at sette
sine faste Eiendomme til Sikkerhet» (See Continua
tionssorretningen og Bergens samt Foged Juels For
klaringer for Undesegelstscommissionen i Litr. A.).
Den evrige Deel as Fogdens Ordre udsette' Bergen
ligeledes uden at tiltrenge Brugen af Tvangsmidler,
og blev Skipper Kinghorne indsat hos Everth, og
forblev i Arresten saalenge som denne.
§. 11.
Ligesom Gerss allerede under 3ftte September
havde klaget til Amtet over Fogdens "Angreb paa hans
Person, Nermgsvei og Eiendom," og forlangt Fog
dens Fremgangsmaade, saavelsom Tolderens Forhold
ved at negte ham Dispositionen over de 22 Piber
Num, undesegt: saaledes indgav Everth en omsten
delig Klage til Amtet af ste October 1818, der gaacr
ud paa, at han selv ikke har villet trodse Lovene; at
Fogden derimot) har brugt en ulovlig og voldsom
Adferd mod ham, hvilken endog satte hans Liv i
Fare, i det han med dragen Sabel i Haanoen styrte
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de ind i det Verelse, hvori Everth var beskjeftiget
med at erpedere Posten, vendte Vaabenet mod hans
Person, sonderstog og edelagde de Meubler, som vare
l Verelset og svingede Sabelen over ham som en
Rasende, samt tiltalede ham i et ham übekjendt
Sprog, alt Virkningen af en Intrigue, som var op
spunden mod Tilverelstn af hans Etablissement paa
Bodee. Han anferer videre, at Fogden befalede ham,
at forlade sit Verelse, med Trudsel, at kasie hans
Sager ester ham, og forundrer st^ selv over sin egen
Taalmodighed, hvilken han priser saameget mere, som
han allerede, ved at gjennemgaae Papirene om Op
holdet paa Nyholmen, havde ovebeviist sig om det
Ulovlige i Udkasielstn. Han opgioer fremdeles, at
han formedelst denne Adferd begav sig op til Gerss,
og da denne raadede at sende Erpresst til Amtman
den, saa besluttede han at eftelade sine Vadsekke og
evrige Sager i Huse indtil Amtets Bestemmelse ind
leb, og tog, sor at sikkre sit Liv, en i et af Ve
relsene ophengt Pistol, samt lod kalde Kinghorne og
6 Matroser for at beskytte ham, stillende dem ved
Doren af hans Verelse, og formanende dem at af
holde sig fra alle Fornermelstr, saalenge hans Liv
ikke var i Fare; at Skibsfolkene punctlig eftekom
hans Befalinger, uagtet de fiere Gange saae, at Fog
den vendte Sabelen mod ham; at han (Everth) en
delig saae sig nedsaget til at sette Pistolen mod Fog
den, og eklere ham ansvarlig for Folgerne, om
Everth eller hans Folk bleve angrebne af Fogden; at
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denne, i det Gerss kom tilstede, havde stukket, efter
Everths Anmodning, Sabelen i Skeden, og syntes
villig til at indremme hans Begjering om at maatte
sende Bud til Amtmanden, samt til den Ende forlod
Huset med sine Folk; men at Deren aldrig fer var
lukket og Gerss havde paabegyndt sit Brev til Am
tet, ferend Fogden kom igjen med 60 Mand, bred
Deren op og truede igjen Everth paa Livet ved at
trekke sin Sabel, og at han forst paa Gess's Fore
stilling blev rolig og lod Protocollationen foregaae.
Endvidere anfores, at Fogden ikke par tommen til
bage til Hundholmen, ferend han, tilskyndet af visse
as Stedets Folk, der enstede ødeleggelsen af det
Evethste Etablissement, gav Lensmanden Befaling
til at forsikkre sig Everths Person; at da Everth
havde eklere sig villig til at underkaste sig Arrest
og faaet Lensmandens Tilladelse til at klede sig om,
segte een af Lensmandens Felge, Ole Hoelsund af
Landegod, ved Ord og Miner at opegge Skibsfolke
ne; at Fogden derpaa kom til Skibet i en anden
Baad og sagde nogle Ord til Ole Hoelsund, samt at
derpaa et almindeligt Angreb begyndte paa Klage
ren og hans Skibsmandstab, hvorved han blev siebt
ud af Kahytten, pryglet samt kastet i Baaden, og
hans stakkets Tjener William Mackpheson, som sogte
at gjore hans Fald mindre farlige, blev kastet om
kuld af Manden fra Landegod, som satte Kneerne
Ma Tjenerens Bryst og rev ham i Ansigtet; at Fog
den, uagtet Anholdelsen kun angik Everth selv, lod —
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som havde han mistet Forstanden — 5 af Skibs
mandstabe kaste i Baaden, hvoriblandt 2 bleve af
deres Keier, hvor de sove roligen, udstebte halvneg
ne (den ene ved Haarene), og pryglede paa det umen
neskeligste. Angaaende Visitationen paa Hundholmen
forteller Klageren, at de maatte vente i fiere Timer
under aaben Himmel midt iblandt et stort Antal Til
skuere; at Fogden, da Everth erbodig spurgte ham
om deres Bestemmelse, svarede, at man ventede paa
Lenker, for at kunne faae dem afsted; og da han fo
reholdt Fogden, at han vilde klage til den engelske
Minister, begyndte man at siaae, stede og trekke ham,
tog Skoene af hans Fedder og Hatten af hans Ho
ved, rev Knapper af hans Kleder og undesegte disse
sidste i Mengdens Paasyn, ligesom man antog, at en
Engellender var istand til at bere skjulte Vaaben.
Man forte dem endelig, ester Klagerens Beretning,
afsted under god Bedekning, og havde omtrent gaaet
2 Mile, da Fogden lod dem hente tilbage for at un
derkaste dem ny Mishandling, og derpaa maatte de
efter nogen Tid gaae til Arrest paa Hernes, 4 Mile
borte, hvor man lagde dem i Lenker og satte sterk
Vagt. Klagen sluttes med, at endnu intet Forher
er bleve optaget ; at de forgjeves have begjert Lev
netsmidler; ja ikke engang Straae have de^ erholdt
at ligge paa ; at det er dem forbudt at modtage eller
sende Breve, og at tåge imod Besog; at Fogden
har bemegtige sig Klagerens Skib Forsoget, som er
fragtet til en anden engelsk Kjebmand, og allerede nu
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bmde have dens i Storvaagen oplagte Ladning inde,
hvilken stulde aflevees i Tromsee til nogle russiske
Kjebmend, og at Fogden har 2 Gange arrestere
Everths Agent Gerss, og udkastet ham og hans Va
rer, samt forbudt ham at drive Handel paa Nyholm.
Hvorvidt denne Klage, til hvis Bestyrtelse han
siden i Engelland har erhveroe edelige Forklaringer
af Newstead og Mackpherson med Fl., indeholder
Sandhed, vil kunne bedemmes ved at sammenholde
den med den store Mengde «interesserede Vidnes
Forklaringer, der ere anferte foran.
Paa Grund af saadan Everths Vesoering til
den engelske Minister blev der ved Hans Majestets
naadigste Nesolution af 15de Marts 1819 forundt
ham at komme paa fri Fot» i 3 Maaneder, for i den
ne Tid at kunne forelage en Neise til Engelland, dog
efter forud stillet Borgen for igjen at indfinde sig, og
for de Mulcter og Omkostninger, han maatte blive
idemt. Men, som siden vil stes, havde han allere
de da staffe sig selv Frihed ved at undvige.
Everth opfordrede ogsaa den da suspendeede
Lensmand Lekke og Arrestforvarer Udnesset til at af
give deres Erkleringer om Fogdens Ordres ihenseen
de til at belegge de arresterede Matroser med Jern,
og ihenseende til deres Proviantering ; hvilke disse af
gave under 6te og 7de October, Lekke sin efter et af
Alexander Shirreff forfattet Concept. De indeholde
intet andet, end at Udnesset ikke havde faaet nogen
Ordre til at serge for Fedemidler, Senge m. v., og
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at Lekke ved Attesteringen var befalet at legge alle i
Jern, at tåge starpladte Geverer med, og gjere sit
Bedsie med Forpleiningen, hvortil han nu, som Sus
pendere ikke fandt sig forpligtet. Denne Lekkes Er
klering, som han, tilligemed en anden af samme Dag,
sendte til Amtet, for at erfare dets Raad, om hvil
ken af dem, han burde overlevere Everth, hvorpaa
dog Amtet ikke inolod sig, blev siden Aarsag til at
bemeldte Lensmand blev for Commissionen jusiitiali
ter tiltalt, som den, der formentlig havde afgivet,
sor at hevne sig paa Fogden, en urigtig Erklering,
hvorfor der siden nermere vil blive talt om denne
Skrivelse. (See ved denne §. Litr.
§. 12.
Fogden havde strax indberette det Passerede
paa Nyholm og Engellendenes Arrest til Amtet, og
ligesaa ved Afreistn fra Bodee til Gillestaal den 25de
September underrettet Sorenskriveren derom.
Paa Grund af denne Underretning og Amtets
Ordre af 26de September udsiedte Sorenskriveren i
Salten, Henrich Hornemann Risi, Dagen efter at
Hosiethingreiserne vare tilendebragte, nemlig den 6te
October 1818, Indkaldelst til Forher angaaende det
Indtrufne paa Nyholm, berammet til den 12te sam
me Maaned, som den, formedelst Forkyndelse af Ind
kaldelfen, forst mulige Tid. Fogden havde foranstal
tet en ham som kyndig i det engelske Sprog bekjendt
Styrmand paa et trondhjemst Farlei, der laae paa
Vodee Havn, ved Navn Carsten Due, til at vere
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Tolk ved Afherelstn af de engelske Inqvlsiter; men
Everth tilkjendegav, at han ikke vilde antage ham i
denne Egenstab, som formentlig ukyndig i bemeldte
Sprog. Administrator tilforte i denne Anledning, at
han maatte paa Grund heraf udsette Afherelstn af
Everth, indtil han havde faaet en Translateur op
nevnt af Amtet — en Beslutning, hvorfor Soren
skriveren siden saa haardt blev angreben af Denowan,
og som tildels foranledigede hans Tiltale for Com
missionen i Vodee. Imidlertid fremleveede Everth
en Copie af sit Tilsvar, meddeelt Amtet (formodent
lig hans Klage af s:e October), med Tilfeiende, at
en Oversettelse, oeificeret af Due, stulde Dagen ef
ter blive levere i Retten. De evrige Arresterede til
kjendegave ligeledes, at de ikke kunde antage Due til
Tolk. Everth henvendte sig samme Dag til Amtet
med Forespergsel, om ikke Shirreff og Gerss ved Si
den af hinanden kunde antages til Tolke ved Forhe
ret, i hvilken Anledning Amtet den 13de October tilstrev
Administrator, at det fandt det rigtigsi, at den, Everth
enstede til Tolk, antoges under Forheret over ham og
Medarresierede, dog saaledes, at Tolken burde over
sette paa Engelsk Administrators Sporgsmaal, In
qvisiten afgive skriftlig sit Soar derpaa, som Tolken
igjen burde oversette i det norste Sprog, og alt ved
heftes Forheret. Paa Grund Heras opfordrede Ad
ministrator Fogden til at tilkjendegive, om Shirreff
havde foreviist noget Pas, og da Svaret var beneg
tende, saa tilsette Administrator, at han ikke vovede
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at antage Shirreff til Tolk, "som en ham übekjendt
Mand, der ikke er forsynet med Anthorisation som
Tolk, og som uden Pas er kommet til Landet i Sel
stad med Everth, hos hvem han i Arresten ogsaa
har opholdt sig nogle Dage, da Shirreff muligens
kunde legge Deponenterne Ordene i Munden, iser
ved de ukyndige Matrosers Afherelse, hvorved Ad
ministrator, som ukyndig i det engelske Sprog, ikke
kunde fere den Control, som var hans Pligt." Admi
nistrator, derhos bemerkende, at overalt det Passere
de ved Translationen maatte bekreftes af en Trans
lateur, forinden Domstolene kunde sidere paa samme,
vedblev derfor sin Beslutning, at forlange gjennem
Amtet en authoriseet Translateur, som tillige for
noden i adskillige for Retten i Salten verserende vig
tige Anholdelstssager. Paa Grund heraf, samt da
2de af de Norste, der stulde afheres, vare fråveren
de og James Nead syg, blev Forheret stillet i Beroe
indtil videre. Everth tilforte, deels ved Shirreff deels
ved Gerss, sin Misforneielst over, at Retten havde
afsiaaet hans Vegjeing, at benytte den af ham fo
resiaaede, af Amtet approberede Tolk, og forlangte
med Hensyn til den lange Tid, der vilde medgaae
inden en Tolks Ankomst, at de arresterede Skibsfolk
stulde frigives, mod en af Retten bestemmende Cau
tion, og han selv paa Parole ; hoorbos han nedlagde
heitidelig Protest, og forlangte det Passerede be
stredet. Dette sidste lovede Administrator; men iev
rigt henholdt han sig til sin afgivne Beslutning.
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I Overensstemmelse med denne henvendte Soren
skriver Risi sig ved Skrivelse af 14de October 1818
til Amtet, der tilstrev det kongelige lusiits? og Poli
tie-Departement under 29de samme Maaned derom;
hvorpaa dette under 19de December s. A. tilbage
meldte, at det havde anmodet Trondhjens Stift om
at sende en Translateur til Vodee, hvilken dog ikke
ankom inden Engellendene forlove Landet den 28de
Februar 1819, paa hvilken Tid der blev korresponde
re mellem Stiftet og Nordlands Amt om de Vil
kaar, der kunde tilbydes en saadan Translateur for
hans Neist. Everth og Skibsfolkene kom saaledes
ikke til ved Forheret at afgive Forklaring om deres
Adferd ved Udkasielstn ; dog blev der inden deres Af
reise, medens de vare paa fri Fod under Caution,
afholdt en Forhorsstssion i Anledning af at de hid
til uasherte 2de norste Personer nu vare ankomne til
Bodee. I denne Session fremkom senere afdede
Rigementsqvarteermesier I. Lie fra Trondhjem, som
Sagferer sor Gerss, Everth m. Fl., og segte at vise,
at det var stridende imod Forordningen af 3die Juni
1796 §. 25, 27 og 28, at Forheret var udsat, deels
indtil fraverende Personer komme tilbage, deels for
at faae Tolk, i det at der vare fiere Personer paa
Stedet, der kunde veret Tolke, nemlig Gerss, Shir
reff, Allss og Melchior Kock, og desuden Everth og
Kinghorne kunde saa meget Norst, at de kunde for
siaaes. Han begjerede derhos, i Henhold til Amtets
Skrivelse af 13de October f. A., Forheret snarest mu
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ligt fremmet "da Vidnene og Deponenterne snart
maae reise bort", og Lic selv ikke lenge kunde ophol
de sig i Bodee.
De samme Bemerkninger gjorde han ihenseende
til de efter en Translateurs Ankomst udsatte Toldfor
herer, der heller ikke ansaaes lovlige, da ingen Told
embedsmand havde deeltaget i dem este Forordnin
gen af 23de Mai 1812 §. 50, og da Klageren selv
havde examineret Parter og Deponenter; hvorhos
Anholdelsene erkleredes ugyldige, som ikke forfulgte
efter Lovens I—l9 —20 og Forordningen af 2l)de
Februar 1797. Everth lod paa sin Side tilfore, at
han og de Dorige vare ferdige ac lade sig eramine
re, og at de i denne Session proponeede Tolke vare
he tilstede. Men Administrator fandt det uundgaae
lig nodvendigt indtil Translateurens Ankomst at stille
Forheret i Beroe. (See Forher ved Saltens luris
dictiog I2te October 1818 — 23de Januar 1819 i
Litr.
Siden er dette Forher ikke fremmet; men de
derunder afherte norste Deponenters Forklaringer
ere beedigede i den senere, i Folge Amtets Ordre af
3die April 1819 anlagte, men deefter hevede lu
siitssag mod Gerss, Everth m. Fl. angaaende deres
Forhold paa Nyholm den 24de September 1818.
Da Arresten over Everth og Skibsfolkene havde
vedvaret i nogen Tid, henvendte Everth sig til Am
tet om, at de maatte leslades mod Caution. I sin
Erklering desangaaende til Amtet uttrede Fogden, at
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han'ansaae deres Brede af den Natur, at den ei kun
de afsones med Pengebeder, eller de Angjeldende set
tes i Frihed mod Caution, og at han, hvis Amtet
var af samme Mening, intet havde imod at Arresten
gjordes dem saa taalelig som mulig ; men at han,
hvis Amtets Formening gik ud paa, at de mod Cau
tion kunde leslades, fandt en Caution af 15VN Spd.
tilstrekkelig. Med Hensyn hertil og til de idelig ind
lebende Klager over det for Sognet serdeles besver
lige Vagthold, holdtes en Sammenkomst mellem Fog
dens Fuldmegtig og Amtmanden paa Hernes den
19de eller 20de November, hvorved det blev aftalt,
at Lesladelst stulde finde Sted ; og udsiedte til den
Ende Kjobmand lackhelln, som forhen berett, i Vo
dee under 22de November 1818, mod Sikkerhet) i
hos ham af Everth deponerede Varer, et Cautions
brev paa 1509 Spd. for Everths og Medarresiere
des Tilsiedeblivelse indtil Sagens Uddrag, og for at
hverken Everth eller Consorter stulde tilfele Fogden
nogen Overlast. Lesladelstn soregik samme Dag, og
vare Engellendene siden indtil deres Bortfjenelse
den 28de Februar 1819 ikke belagte med Arrest. (See
Everths Skrivelse til Amtet af 14de, Amtets til
Fogden og Fogdens til Amtet af 15de October, Am
tets til Fogden af 12te, Lensmandens til Fogden af
14de, Fogdens til Amtet af 15de og lackhellns Cau
tionsbrev af 22de November 1818, saavelsom Foged
Juels Forklaring for Undersegelstscommissionen den
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13de, Bergens den 16de og lackhellns den 17de
Marts 1821, alt i Litr.
Med Hensyn til de ryddiggjorte Huse paa Ny
holm, som Gerss ester Amtets Indberetning af 11te
Februar 1819 stal have fraflyttet i October 1818,
fandt Tolderen de ham foreskrevne Vilkaar, isar
ihenseende til det ham paalagte Tilsyn med og An
svar for Landmilitair - Etatens Eiendomme paa Ny
holm, alt for byrdefulde, og begjerte derfor under
ste Juni 1819 Tilladelse til fremdeles i 1819 at boe
paa Bodee Gaard.
Ved Finantsdepartementets Skrivelse af 10de
November 1819 blev det i denne Anledning paalagt
Tolderen at tilflytte Statens Huse til Foraare, nåar
Lieutenant og Ooetoldbejent Weybye, som var sendt
paa en Krydserpedition til Nordlandene, og for Vin
teren IZ^ af Amtet var tilladt at beboe hine Vaa
ningshuse, fraflyttede samme. (See Tolverens Skri
velse af ste Juni, Amtets Beretninger af 11te Fe
bruar og 28de August, dets Erklering af 3ttte Au
gust og Finantsdepartementets Skrivelse af lode No
vember 1819 i Litr.
§. 13.
Saasnart Everth var lesladt af Arresten, udsiy
rede han under 30te November 1818 2de Memoria
ler til Amtet, den ene angaaende St. Johns Ladning,
den anden om den Ladning, som Forseget havde
bragt fra Antwerpen. I den forste opgav han, at
det var ham nedvendigt, af Mangel paa Contanter,
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at selge af de strandede Varer, og at han derfor
havde stillet Schytte Sikkerhet) for Tolden af hvad
der solgtes, i 30 Piber Num, hvorved han ogsaa an
saae Tolden sikret for de 18 Piber Num, han havde
overlodt Lorck, og for de Varer, han i Arneen og
Weree afieveeoe. Han klagede derhos over, at
Tcldee.i, ved Ankomsten med Forseget til Bodee, ikke
vilde erpedere dette Skib, hvis Ladning, med Undta
gelse af de oplagte 22 Piber Rum, var bestemt for
Tromsee eller Hammerfest, og over at Tolderen un
der hans Arrest havde lagt Beslag paa samme, samt
over, at en Toldossiciant saa sildig blev sendt til Arn
een, hvor de strandede Varer havde veret udsatte
for en Plyndring, som ved en Toldbetjents Nerve
relse kunde veret forebygget. Med Hensyn til disse
Omstendighede begjerede han af Amtet Tilladelse til
at maatte ovcrgive Liste over hvad han havde solgt,
og over hvad han agtede at angive til Fortoldning
eller at oplegge til Udforsel, med Tilbud om, at de
30 Piber Num, som han beretter at stulle vere i
Schyttes Hender, eller endog et sterre Qvantum,
kunde blive under Tolverens Bevaring indtil han kun
de staffe Contanter, til Toldens Erleggelse, fra Trond
hjem. I den anden Memorial om Forsogets i Stor
vaagen oplossede Ladning anferte han til Undstyld
ning for dette Foretagende, at han neovendig behe
vede Skibet til at bringe Varer fra Nesi, hvor det
Strandede laae tildels paa aaben Mark og udsat
for al Slags Plyndring og sor Skade af Veirliget,
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da Sluppen Johanne Cicilia (om St. John, der
havde rummel den hele Ladning, meldes intet) ikke
kunde rumme mere end Z Parter af Ladningen; lige
som han desuden af den Aarsag var nodt til at ud
losse Forsoget i en norst Havn, at han ved dets
Frigivelse i Larvick havde givet Caution til det Tre
dobbelte as Ladningens Verdis for, at dens Bestem
melse var til Norge. Til Beviis for, at det ikke
kunde vere hans Hensigt at indsmugle denne Ladning,
anforte han, at Forsoget havde lagt i Storvaagen i
14 Dage forinden nogen Losning foregik, og at Ladnin
gen, uden at det ringeste var afhendet, med Undtagel
se af 25 Sekke Brod, havde lagt i Lorcks Pakhuse i
2 Maaneder, indtil Tolderen anholdt samme. Ihen
seende til Skibsdrodet anmerkede han, at Tolderen
var forud underrettet om dets Afsendelse til Bodoe,
hvor der intet Vrod fandtes, og Mandstabet paa et
af de der i Havn liggende Skibe derfor var udsat
for Hungersnod, samt var ner ved at gjore Motte
ne. Han udbad sig med Hensyn til disse Omsten
digheter af Amtet Tilladelse til at udfsre denne Lad
ning til dens oprindelige Bestemmelsessted Feroerne.
Paa disse Memorialer, fulgte ingen Nesolution, me
dens Everth opholdt sig her i Landet, da de bleve
tilstillede Finansdepartementet, der, efter at have ind
hentet Erkleringer fra Amtet og Tolderen, hvilken
sidste har sogt at vise deres totale Urigtighed i Skri
velse af iste Juli 1819, sendte samme til Regjerings
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adoocaten, hvis Betenkning om Anholdelserne i det
Hele siden vil blive omtalt. (See Litr. C).
At Everth allerede under hans Ophold her i
Landet sogte ved ministeriet Mellemkomsi tillige at
komme i Besiddelse af de for ham anholdte Varer,
sees af en Communication fra Statssecretariatet af
2den Mai 1819, ifolge hvilken Hans Majestet, i An
ledning af et fornyet Andragende fra den engelske Mini
ster om, at den Everth forundte 3 Maaneders Suspen
sion af det mod ham anlagte personlige Sogsmaal,
maatte udsirekkes til hans under Beslag tagne Eien
domme, havde resolveret, at Andragendet stnlde henleg
ges, saasom Everth med sine Eiendomme var undvegen.
Everth ansogte ogsaa Amtet om at maatte for
tolde til Afhendelse den paa Arnoen strandede Num,
som opgaves til 276 Ankere, hvilket Tolderen negte
ge i den Formening, at Loven af 12te September
1818, om Nums Indforsel kun fra Productionssiedet,
var anvendelig paa dette Partie, over hvilket ingen
speciel Angivelse var gjort, og som saaledes, ligesom
Transitvarer, endnu ikke kunde ansees indsort i Lan
det. Denne Everths Begjering blev inovilget af
Amtet, paa Grund af at det omhandlede Partie
Num var indkommet i Landet forend Loven af 12te
September 1818 blev til, og fordi Tolden vilde ta
ves, om det igjen udfortes, samt formedelst den store
Mangel, der herskede i den Tid paa Brendeviin i
Nordlandene; og blev denne Amtets Foranstaltning
siden bifaldt ved holeste Resolution. (See Everths
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Skrivelse til Amtet uden Dato, Amtets til Tolderen
af 9de og 14de, Tolverens til Amtet af 12te og
til Finantsdepartementet af 14de, og Amtets til sam
me af 14de Januar 1819, samt Finantsdepartemen
tets Indsiilling af 26de Marts s. A., alt i Litr. C).
Ihenseende til det anholdte Skib Oscar og dets
Ladning traf Everth, der den Iste Januar 1819
havde opheoet den Handelsforbindelse, han stod i med
Gerss, og derved var bleven Eier af bemeldte Skib,
under 23de Januar 1819 saadan Overenskomst med
Tolderen, at denne til Sikkerhed for Mulcter og Om
kostninger m. v. skulde beholde Skibet og de deri
indladede 232 Voger Notstjer og 132 Tender saltet
Fist, imod at den ovrige Deel af Ladningen udleve
redes Everth til fri Disposition. Denne Deel blev
derefter indladet i Skibet Commerce d'Anvers, med
hvilket Everth siden fiygtede fra Landet. (See Gerss's
Bestikkelse af ste og Tolverens Svar af 9de Decem
ber 1818, Tolverens Skrivelse til Lensmand Hoidahl
af 19de og Everths Deklaration af 23de Januar
1819, alt i Litr. N.).

Foruden Everths Correspondence med Toloer
Hclliesen om de for ham anholdte Varer (see Everths
Skrivelser til Tolderen af 26de, og 2de af 39te No
vember, 3die December, og Tolverens til ham af
27de November og 23de December 1818 samt 17de
Februar 1819, Litr. C.) og hans Forhandlinger med
Regimentsqvarteermesier Lie om de udsatte Forhorer
og om en Verel paa Lst. 59, som Tolderen siulde
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have modtaget af Everth, hvorom siden offentlig Sag
blev anlagt mod Tolderen, er hvad der er anfort i
denne §. det Vesentlige af Everths Virksomhet) fra
halls Losladelse af Arresten/ indtil Tildragelsene ved
hans og de svrige Engellenderes Bortreise.
§. 14.
Da Tolderen ikke fik noget Soar paa sin Skri
velse af 12te Januar 1819 om, hvorvidt Everth var
villig til at stille Caution for de Mulcter, han for
mentlig vilde blive idomt for ulovlig Udlosning af
og Indladning i Forsoget, forlangte han deu 22de
Februar af Fogden, at denne skulde affordre Everth
saadan Caution, etter og belegge hans Person med
Arrest. Tit den Ende begav Fogdens Fuldmegtig
Borgen, der Ven 13de November 1818 af Amtet var
meddelt Constitution til at udfore Fogderiets For
retninger i Fogdens lovlige Forfald, sig Ven 25de Fe
bruar til Gerss's Bolig paa Hundholmen, hvor han
vidste, at Everth tilforn havde opholdt sig; men her
blev han underrettet om, at Everth var flyttet om
bord i Skibet Commerce o'Anvers; hvorfor Admini
strator, for om muligt at faae ham i Land, strev en
Indkaldelse, hvori hans personlige Nerverelse for
dres i Overensstemmelse med den af ham, i Anled
ning af hans Befrielse fra Arrest, givne Caution;
men Svar inolob paa Engelsk, at han ei vilde mode,
forend den forstrevne Tolk kom. Administrator be
gav sig da med Lensmand Lokke og 2 Mend, samt
Styrmand John Stav som Tolk, til Skibet for at
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afholde Forretningen. Ved Ankomsten blev ved Tol
ken spurgt om Everth var ombord. Da dette bei
svaredes med Ja, forlangte Administrator, at Everth
stnlde komme op af Kahytten, for at han kunde
faae ham i Tale; men Skipper Davivson paasiod,
at nåar man vilde tale med ham, skulde man komme
op paa Dekket, hvilke derpaa Administrator gjorde,
opfordrende sit Folge at gaae med ham. Folgets
Optreden modsatte imidlertid Skipperen sig, ja, ef
ter den consiituerede Fogeos Tilforsel i Forretningen,
endog kaldte paa sit Skibsfolk, der kom stem, den ene
af dem bevebnet med en Dxe. Davidson tog dere
paa Administrator med Heftighed i Cavaien og tråk
ham henlmod Kahytten, med Betydning, at enten
stulde han gaae ned i denne,, da det i Engelland ikke
var Brug at holde Samtaler paa Dekket, eller og
sirax begive sig i Baaden, hvilket sidste Borgen valg
te, da han ikke kunde vide hvad Hensigt man havde
med at faae ham ned i Kahytten. (See Forretnin
gen af 25de Februar 1819 og Forhent i Sali
ten af Iste Mans f. A. i Litr. r.).
Denne Tildragelse tilmeldte Foged Juel Amtet
den 26de Februar, og anmodede det om at treffe de
kraftigste Foranstaltninger, da der paa Stedet ikke
gaves noget Militaire eller organisere Kysivern.
Tillige beordrede Fogden Lensmand Lokke at forster
ke Vaglen paa Nyholm med 8 a 10 Mend, og sam
me Aften at forsegle Statens Huse der. Ligeledes
ilstrev Tolder Helliesen Amtet bemeldte Dag, indbe
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rettende ei alene det ved Fogedforretningen Passere
de, men endogsaa, at de 2 Mend, der havde Vagt
paa Nyholm, havde anmeldt, at der Natten forud
var fra Bryggerne paa Nyholm fort Varer ombord
til Skibet Commerce (see 4de og ste Deponents For
klaringer i sidsineonte Forhor, sammenholdte med
Forklaringene af adskillige Deponentep i Forhsret
af 2— 6 Matts 1819, hvorefter det maa antages
at have veret ferskt Vand, der blev fort ombord,
i Litr. ?.), og at der gjordes alle mulige tilsyneladen
de Anstalter til Afseiling, samt endelig, at Kjobmand
lackhelln havde anmodet ham om at borttage de paa
dennes Pakhuus oplagte Varer af Forsogets i Stor
vaagen oplossede Ladning, da de der ei lengere kun
de ansees sikre. Tolderen anmodede oerhos Amtet om
at treffe de hastigste og kraftigste Foranstaltninger,
bemerkende, at, saalenge Festningen ikke er tågen i
Besiddelse, havde man del denne Ressource til at
haandheoe Lovene, og at, om end mange af Landets
Folk var i Lofoden, var der dog vel saa mange Folk
hjemme, at Festningen kunde besettes, ligesom man
og havde en Officier (Lieutenant Blom) i Egnen.
Amtet, der fik denne Tolverens Beretning forst, beor
drede samme Dag et Forhor optaget angaaende tG
deri paaklagede Gjenstande, til hvilket Sorenskriveren
den 28de Februar 1819 indkaldte de Vagthavende
paa Nyholm, Lensmanden og de 2 Mer.d, der hav
de fulgt den consiituerede Foged. Ligesaa beordrede
Amtet den 27de Februar, paa Grund af de 2de for
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anforte Indberetninger, Lensmand Lokke til strax med
29 H 39 vaabenfore Mend, eller saa mange som
muligt, at begioe sig til Nyholm, og varelage Statens
Eiendomme og hvad der af Toldvesenet var oplagt,
med Tilfoiende, at Geverer og Sabler fandtes paa
Stedet, og at der med Ordren, der overbragtes ved
Amtmandens Dreng Jacob Johnsen, der skulde vere
med paa Nyholm, fulgte 199 skarpe Patroner. Lens
manden, der allerede havde faaet sorommeldte Ordre
fra Fogden, og paa Grund deraf havde forsterket
Vagten, som hidtil bestod af 2 Mend, med 9 Mend,
samt strevet Budstikker lige til Klokken iz Natten til
den 28de, havde just lagt sig til Hvile, da Jacob
Johnsen kom med foranforte Amtets Ordre af 27de.
Uagtet Lensmanden, efter de af Vidnerne meddelte
Oplysninger, var saa svag efter en nylig oversianoen
haard Sygdom, at han med Nod kunde paatage sig
de dermed forbundne Strabatser, saa begav han sig
dog, efterat have gjort Anstrig paa Hernes-Gaar
dene og de disse nermeste Gaarde, til Nyholm, hvor
han ankom Klokken 5z Sendag Morgen den 28de.
Efter Lensmandens Sigende var alt da roligt paa
Ve engelske Skibe, paa det ner, at der gik Baade
frem og tilbage mellem Commerce og Gerss's Bolig
paa Hundholmen, hvilket Gerss senere tildels har
benegtet. Klokken 82 9 om Morgenen kom Gerss
roende, for at begynde sin lenge omtalte Reise til
Tromsoe; han lagde til Land ved Nyholm, for at
hore om Everth var der, men strax vendte med sin
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Baad til Commerce d'Anvers, hoor han opholdt sig
omtrent z Time. Under hans Ophold der blev det
hollandske Flag, som Skibet forte, hidset, og vaiede
det siden hele Dagen. Ester at have tåget Afsted
med Everth, som han, efter sin Forklaring i For
hent i Christiania den 11te Januar 1829, fandt
tankefuld, og som opfordrede ham til at mindes,
hvorledes han var bleven behandlet, gik han i
Baaden, hvori hans Skydsfolk under hans Ophold
paa Skibet vare forblevne, og fortsatte sin Reise.
Everth strev om Morgenen et Brev til Foged Juel,
som han formaaede Gerss's Handelsbetjent Kock til
at reise afsted med, efter Kocks senere yttrede Forme
ning, for at fjerne ham fra Nyholm. Saasnart
Gerss havde forladt Commerce bleve Bramstengene
opsatte, Seilene slaaede lese og Ankeret lettet, alt
uden saadan Stoi, som sedvanlig bruges ved siige
Leiligheder. Om Formiddagen modtog Lensmanden
paa Nyholm en ny Ordre fra Fogden, hvorefter Vag
len skulde forsterkes til 39 Mand ioetmindsie. Der
var da kun tilstede 16 Mend foruden Lensmanden.
Denne lod nu udtage af Armaturen 39 Geverer,
som bleve reengjorte og satte i brugbar Stand; hvor,
hos han, foruden at have medbragt de ham af Amt/
manden sendte 199 skarpe Patroner, fik Krudthuset
paa Holmen aabnet ved en Smed. Endeel af Vågd
mandstabet, som det synes 5 a 6, der ikke havde
faaet Tid at tåge Proviant med sig, begav sig hjem
til Renvigen og Hunoholmen mod Middag, for at
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spise og forsyne sig med Proviant, men kom ikke
igjen ferend Affairen var endt. Foruden denne Svek
kelse af Mandstabet, indtraf ogsaa en anden Omsten
dighet), der meget formindstede dette. Lensmand Lekke
sik i Middagstiden fra Sorenskriveren til Forkyndelse
den forberene Indkaldelse til et den neste Dag af
holdende Forhor angaaende Forholdet paa Commerce
den 25de Februar mod den constituerede Foged m.
m. Ved fiygtig Gjennemlesning faae han, at For
horet ssulde angaae de Engelske, og troede altsaa at
disse skulde indkaldes, uagtet dette ikke var Tilselvet, da
Indkaldelfen kun angik de Mend, der havde fulgt
Fogden som Vidner, og de 2 Vagtkarle paa Nyholm.
I denne Vilofanlse begav han sig ombord paa Com
merce, medhavende 2 Vidner af Vagtfolkene ; men da
han, i det Shirreff, der da var ombord, men sirax
efter tog i Land, oplesie Indkaldelfen, merkede sin
Vildfarelse, saa forlode de Skibet igjen ; men Lens
manden blev sirax derpaa budsendt ved Alles fra
Everth, med Anmodning om at komme ombord igjen,
for at oplese for ham et Brev fra Fogden, som Everth
foregav han havde modtaget. Lensmanden vilde, ef
ter hans eget Opgivende, ikke negte Everth en saa
dan liden Villighet», iser da han desuden havde alle
rede bestemt sig til at tåge i Land for at melde Amt
manden og Fogden det hidtil Passerede, og for at
faae Forsterkning; til hvilken Ende han havde over
givet, efter at have oplesi de ham meddelte Ordrer
for Vaglen, Commandoen til det faste Vagtmandstab
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Anders Johannesen Hundholmen. Han begav sig
derfor med de 2de Mend atter til Commerce, hvor
de bleve nedforte i Kahytten, og der truede af Everth
med Pistol, samt bagbundne as hans Tjener William
Mackpherson. Da dette lykkedes Everth saa godt,
sendte han atter Bud med Hilsen fra Lensmanden ef
ter andre 4 Mend for at underskrive et Document.
4 af Vagten reiste da ombord, og bleve paa samme
Maade bagbundne og inosiuttede i Kahytten. Iblaydt
Vagtmandstabet var ogsaa Lensmandens Svigerson
og hans Karl. Den forste frygtede, da Lensmanden
ikke kom tilbage, at der var tilstedt ham noget ondt,
saa meget mere, som han foruo var sygelig, og begav
sig derfor med Lensmandskarlen ombord, hvor de kun
tjente til at forege Antallet af de Bagbundne. Nu
var der blot 6 a 7 Vagtmandstaber tilbage paa Ny
holm. Paa Forseget, som Tolderen havde lagt un
der Beslag, og paa hvilket Skipper Kinghorne havde
havt Tilhold siden Juletider, var der hidtil holdt
Vagt af 2 Mend, men den ene af disse var gaae i
Land den 27de Februar. Den Tilbageblevne indsper
rede nu Kinghorne i Lugaren den 28de, og gav sig
derpaa i Ferd med at sette et Skonnerten fra Com
merce tilfort nyt Roer (det egentlige Roer var i For
varing paa Hundholmen) paa Skibet. Nu var Ef
termiddagen kommen, og den egentlige Erpedition mod
Nyholm begyndte. John Everth roede fra Commer
ce i en Jolle med 29 Mend (15de, 21de og 33te
Deponent). Underveis anmodede han Skipper Wiin-
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gaard paa det Gerss tilherende Skib Sammonju, der
laae ferdig til at seile efter Gerss nordefter, at sen
de 2 af hans Folk ombord i Commerce, hvilke, da
de kom der, bleve fratagne Aarerne, og den ene af
dem bunden. Derpaa landede Everth med sin Ska
re paa Nyholm, samtlige bevebnede, Everth med Ge
ver i den ene og Pistol i den anden Haand, de Dv
rige, nogle med Geverer, andre med Harpuner.
Strax overfalde de Mandstabet, fratog dem deres Ma
ven, indsperrede dem i et Verelse og holdt Vagt over
dem. Everth og All«_ tog hver sin Posi, for at ha
ve Tilsyn med, at de ikke bleve overrumplede. For
seget blev nu halet hen til Statens Brygge; denne
blev da opbrekket, og man uotog deraf 9 halve Fa
de Bladtobak, 3 Piber Num samt 1 Pibe med en
Slump Num, alt af de fra Commerce confisterede
Varer, og af Forsegets der indlagte Ladning 7 Piber
Num og 3 Fade Sirup. Ligeledes blev et af Gerss's
Pakhuse aabnet, og deraf udtaget 28 Baller Manu
facturvarer, som vare der oplagte paa Transit og af
Everth Mede Tolderen den 23de Februar 1819 til
Sikkerhed, samt 74 Fousiager i Staver.
Endelig
borttoge de nogle as de Staten tilhorende Geverer.
Denne Plyndring medtog 2 Timer. Imidlertid vare
Fogden, hans Fuldmegtig og en Lieutenant Blom
fta Trondhjem tagne over til Nyholm, og Fogden
vavde levere en Norsk, han antraf ved Landingen, et
Brev til Everth. Dette Bud traf Newsiead, som,
da han horte, at Fogden var kommen, sprang, uden
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at modtage Brevet, ind paa Bryggen. Signal blev
gjort ved et Geverstud, og nu vare, som flere Vid
ner udtrykke sig, Engellenderne ligesom siregne eller
blesie bort fra Nyholm. Forseget, hvis Seil King
horne under Assairen havde bragt i Orden, satte af
sied med Rovet, tilligemed nogle Baade, hvoraf en
Gerss tilherende Otteringsbaad, som man havde be
megtiget sig; og Commerce d'Anvers satte ligeledes
Seil til. Under Seiladsen oplossede man af Baa,
dene, og opfistede et Par Rumpiber, som siebtes efter
i Våndet, hvoraf dog den ene var sluppet les og blev
vptaget as enTrondhjems-lagt i Nyholms- Sundet.
Forseget bortsette ogsaa de 2de VaMolks deels Gang
deels Kei-Kleder; men det indsperrede Vagtmandstab
siap les under Plyndringen paa Nyholm. Forst da
de fiygtende Skibe vare komne z Fjerding frem, bleve
de fangne Norske, 11 Mend i Tallet, tilladte at ven
de tilbage i den Baad, hvori de 2 Mend fra Skibet
Sammonju vare komne ombord, og som efter 13de
Vidne Niels Moes Udsagn var gammel, kun forsyl
net med 3 Aarer, og ievrigt af saadan Beskaffenhet),
at hvis det ikke havde veret saa godt Veir, havde
de ikke naaet Land. Adskillige af disse Fangne hav
de seet Kanoner lagte til Rede paa Commerce. De
engelske Skibe kom bort fra Landet, uden at der vi
des videre om dem, end at Forseget af Mangel paa
Papirer stal efter Denowans Udsigende vere bleven
anholdt og condemneret i Engelland, og at Felgerne
af Toget til Bodee viiste, at Everth var kommen til
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båge til London. Foged Juel havde paa sin Reise
den 28de Februar til Nyholm medt Kock og modta
get Brevet fra Everth, hvilket gik ud paa en Besve
ring over, at Fogden neglede ham at komme i Land
uden at udsettes for Arrest, — en Besoering, som
Fogden fralegger sig som ugrundet, og som vel hel
ler ikke havde stort at betyde, som skreven den Dag,
da Everth agtede at forlade Landet. Da Fogden
kom til Hundholmen, gav han sig til at besvare dette
Brev, og fik Shirreff til at oversette Svaret paa
Engelsk samt hans Leste om at bringe det til Everth,
hvis Virksomhet) paa Nyholm man imidlertid tydelig
kunde see fra Hundholmen. Shirreffs Hensigt synes
kun at have veret at opholde Fogden; thi, efterat
have oversat Brevet, undsiog han sig for at bringe
det over til Nyholm, under Foregivende, at det var
for sildige, leoerede Fogden hans paa Norst skrevne
Brev tilbage og beholdt selv Oversettelsen. Da Fog
den med Folge var kommen i Land paa Nyholm, es
tersaae de hvad Skade der var steet, og under Lieu
tenant Bloms Commando unoersegte, om der ikke
var hemmelig lagt Ild nogensieos paa Holmen ; hoon
hos der blev sat Vagt paa den fendre Ende af sam
me, for at passe paa, at ikke Engellenderne kom til
bage. (Om det Passerede ved og i Anledning af
Affainn paa Nyholm og den derpaa selgende Flugt
see Litr. 5. og derunder 49 Deponenteres Forklarin
ger i Forher af 2— 6 Mans 1819, der senere for
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sterste Deel under den mod Everth m. Fl. anlagte
Sag ere beedigede).
Tolderen berettede Amtet samme Aften det Fore
faldne, og da dette sendte Expresse syd efter i denne
Anledning, udsiedte han Circulaire til samtlige Told
sieder i Riget, hvori begge Skibe neiagtig bestrides,
og ligeledes gides en Vestrivelse oder Ederth, som en
hei, rank og kjek Person med et Ar i Panven, samt
anfores, at Commerce havde inde, foruden bortrevede
Sager, en Ladning uden Toldexpedition, bestaaende
af 394 Tender Tran, 263 z Tender Rogn og 299
Voger Fist (hvoriblandt det Udleverede af Oscars
Ladning). Ligeledes indberettede han (see hans Skri
velser af 4de og lite Mans 1819 Litr. r.) det Fore
faldne til Finansdepartementet, der bifaldt hans For
anstaltninger, og under 6te April udsiedte Circulaire
til Toldstederne om i paakommende Tilfelde at anhol
de disse Skibe og arrestere Mandstabene. Amtet
afgav Indberetning til lusiitsdepartementet, og sendte
Circulairstrivelser til Trondhjems, Bergens og Chn
siiansands Stifte og til Nordre Trondhjems samt
Finmarkens Amter, indeholdende Anmodninger om
at anholde de bortremte Skibe, om de skulde antref
fes nogetsieds paa Kystene. (Litr. r.). Fremdeles
tilstrev Tolderen Amtet under 9de Mans om, ved
en almindelig Bekjendtgjerelse i Amtsdisirictet at paa
legge enhver, som maatte vere Everth Varer eller
Penge skyldig, ikke at betale ham samme, men depo
nere det paa et af Amtet bestemmende Sted, indtil

91

Asgjerelse maatte finde Sted ihensende til Everths
Sager for Tollovertredelser, forsaavidt saaoant kunde
ste overeensstemmende med Lovene. Amtet udsiedte
paa Grund Heras den af Denowan siden saa haardt
angrebne Bekjendtgjerelse til dets 3 Fogder om, at
Gjeld til Everth ikke maatte betales til denne, eller
nogen paa hans Vegne, men alene efter nermere af
øvrigheden forventende Foranstaltning, og at Ansva
ret i andet Fald stnlde hvile paa Debitorene; hvor
hos paalegges Fogdene, saasnart Anmeldelser maat
te ste, derom at underrette Amtet. (Litr. ?.). Forst
i Mans reqvirerede ogsaa Tolderen hos Fogden Ar
resiforretninger over de af Everth efterladte, hidtil
ikke anholdte Varer, for at sikkre det Offentlige og
sig selv for de Mulcter og Omkostninger, Everth ven
tedes idemt for Tollovertredelser og hans den 28Ve
Februar begaaede Reverie. I den forste Reqvisition
af Iste Mans ansettes, at Everth ikke alene havde
allerede paa Resi til Erich Schytte deponere, for at
dekke Tolden paa de strandede Varer, 39 Piber Rum,
der senere, til Tolderen, som forst hette Rygte derom
as Caspar Lorck (see Tolderens Skrivelse af ilte
Januar 1819 til Schytte) bleve overoragne, dog mod
at sette nogle Manufacturvarer isiedet for endeel af
denne Num, som blev Everth udleveret, men ogsaa
under 23de Februar overdraget Tolderen til Sikker
het», indtil Afgjorelse fandt Sted angaaende Skibet
Oscars Bortsetting, alle de Varer af det Strandede,
der laae in deposita paa Tranfit. Som Folge her-
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af belagdes samtlige tilbageblevne Transitvarer, nem
lig: 9 Piber og 9 Foustager Num, 6 Baller og 3
Mattepakker Manufacturvarer, hvilke vare bragte
fra Rost med Johanne Cicilia, den 12te ,Marts med
Beslag. Ligesaa blev den ste s. M. for Tolderen
lagt Arrest paa et til 1599 Tender ansat Partie
Rug, hvilket var endeel af den Rug, som Everth
havde Hesten 1818 med Skibe Commerce d'Anvers
hentet fra Archangel, hvoraf han ogsaa havde givet
Kjebmand lackhelln, som hans Cautionisi ved Lesla
delsen af Arresten, Betryggelse forst i 499 Tender, og
siden i 219 Tender foruden nogen Fist og Tran. Den
til Bodee bragte Rug havde Everth, med Undtagelse
af de sidsinevnte 219 Tender, overdraget til Gerss
for Kjebmand David Steads og Andres Regning,
og ansatte Partiet til 2755 Tender, for hvilke Gerss
stulde betale, a 2z Vog pr. Tende, 6887 Voger Rund
sist. Gerss, der endnu var i Nerheden, lod derfor
protestere ved sin Handelsbetjent Melchior Kock mod
Arrest i Rugen, som hans Eiendom; men Fogden
tillagde dog Forretningen Fremme, da Gerss vel be
viiste, at Rugen var solgt ham, men ikke at han hav
de betalt den. I Henseende til Qvantiteten bemer
kedes, at tun 1659 Tonder Rug vare angivne til
Creditoplag, og at deraf kunde antages at vere 1599
Tender tilbage. Den 19de Matts blev enovidere
gjort Beslag i 199 tomme Foustager, bragte iland
fra Everths Skib Commerce d'Anvers; og endelig
den 49de, 22de og 23de Matts gjort Arrest paa
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Skibet St. John, der nu laae paa Nyholms Strand,
samt dets Inventarium, efter at Skipper Havemeyer
ved Negimentsqvarteermesier Lic forgjeves havde pro
testere derimod, som formentlig fortrinsberettiget i
Skibet for tilgodehavende Hyre til Beleb Lst. 96 —
11 —11. (See de afholdte Arrestforretninger i Litr. I.).
§. 15.
Det af Everth i Vodee Efterladte bestod, foru
den de saaledes arresierede Esseeter, af selgende fon
ud anholdte Varer:
1. Den ved Forseget fra Nesi til Booee bragte
Ladning, der af Tolderen var anholdt den 12te
October 1818. (See §. 5). Af Ladningen var
feend Bortreisen udleveret 3 Kasser Professions
verktei til Newsiead, og 1 Kasse Husholdnings
fager til Gerss ; 7 Piber Num samt 3 Fade
Sirup bleve borttagne ved Indbruddet paa Stai
tens Pakhuus den 28de Februar 1819. Resten
af Ladningen beholdtes tilbage, og bestod af 22
Piber Num, 8 Baller Kledesvarer, 8 Kasser
med Kledesvarer, Jern og Vliktei, 1 Kasse
Professionsverktei, 1 Ditto Husholdningsfa
ger, 1 Fousiage Sukkercandis, 1 Foustage Huus
holdningsfager, 1 Tende Gjer, 19 Foustager
Rum, 3 Sekke Kledesvarer og 1 Kurv Blik
kenslagerarbeide. Denne Resi var allerede, med
Undtagelse af de 22 Piber Rum, der laae paa
et af Gerss's temrede Pakhuse paa Transitoplag,
bleven forst i Februar 1819 bortfiyttet af Tol-
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deren formedelst en hemmelig Frygt for Vortfe
relse fra Statens Pakhuus paa Nyholm til det
trondhjemste Handelsetablissements sikkre og for
svarlige Pakhuus i Bodee, hvor disse Varer
undgik at bortferes, saaledes som stede med de
tilbagebleone 7 Piber Num og 3 Fade Sirup.
3 Baller Manufakturvarer havde Tolderen, af
Mangel paa Rum i den ham i Etablissementets
Pakhuus ooerladte Bod, samme Tid fert til sin
Bopel Bodee Gaard, hvorhen ogsaa senere ble
ve bragte alle de Varer af Ladmngen, som kun
de vere udsatte for Bestadigelse af Rotter, hvor
af hiint Pakhuus var haardt hjemsegt. De ble
ve liggende der indtil de udleveredes i Mai 1829
til den engelske Regjerings Befuldmegtigede, Dun
das Blackhall, der ligeledes modtog de paa Pak
huset i Bodee tilbageblevne Foustager Rum, 1
Foustage Gjer m. v., ligesom de senere til Pak
huset paa Hundholmen ferte 22 Piber Rum,
hvilke Tolderen havde anset det farligt at lade
forblive i Gerss's temrede Pakhuus, siden der i
samme var anbragt en Kamin, hvori blev ildet
af Nogle, som der hadde Logie.
2 Forsogets fra Antwerpen til Scorvaagen bragte
Ladning, besiaaende af Genever, The, Tobak
m. m., saaledes som samme er specificeret i §.
6. Denne Ladning var, paa noget Skibsbrod
ner, der udleveredes Everth mod Caution, bragt
af Tolderen til Bodee, og der oplagt paa Eta
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blissementees Pakhuus, hvor den henlaae under
Tilsyn af Tolderen og hans 2de Noeskarle ; dog
havde han, da han merkede, at Rotterne havde
angrebe en Sek med Peber, en Matte Tobak,
2 Kasser Sigarer og 2 Kasser The samt Skibs
bredet, tåget Theen, Bredet og Peberen hjem
til Bodee Gaart». Denne Ladning blev uoleve
ret til den brittiste Regjerings Befuldniegtigede
i November 1829.

3 Galiasen Oscar og dens Ladning, forsaavidt den
ikke var udleveret til Everth inden hans Afreise.
(See §§. 7og 13). De til Sikkerhet) for Ski
bets ulovlige Asseiling uden Toldklarering tilbai
geblevne 132 Tender saltet og 222 Tender ter
Fist bleve, ved Udleverlngen af den evrige Lad
ning til Everth, sirax oplagte paa et Pakhuus,
tilherende Ingebreth Erichsen i Drsoaag i Lofo
den, hvor Skibet var anholdt, og ligeledes laae
i Havn, indtil det siden drev i Land under en
sver Storm.
Disse Varer og Skibet vilde
Blackhall ikke ved Udleverlngen i 1829 modtage,
men har dog, ifolge consiitueret Tolde Weybyes
Attest af 12te August 1823, senere beqvemmet
sig dertil. (See ihensettde denne §. Litr. K.,
iserdeleshed Tolde Helliesens Forklaringer, sam
menholdte med Finantsdepartementets Skrivelse
til Nordlands Amt af 26de Jan. 1829 (Litr. I.),
Udleveingsforretningen af 29de December f. A.,
Meidells Rapport af 18de Jan. 1821 (Litr.
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T.) og Tolverens Skrivelse til Finansdepartementet af Bde Juni 1819).
, De i Storvaagen anholdte 9 Piber Num (see
§. 6), der vare bragte fra Resi og laae under For
segling paa Lorcks Pakhuus, vare ikke ved Everths
Afreise i Behold; thi Lorck havde forst i Februar
Maaned 1819 ladet Nummen udtappe i Vidners
Oververelse, uden at rere Forseglingen, idet man an
bragte nye Tap- og Svikhuller paa Pibene. Gjest
giver Lorck har i det derom optagne Forher af 3die
Matts 1819 forklaret, som Aarsag til denne Frem
gangsmaade, deels at han ansaae Anholdelsen ulov
lig, da han havde Schyttes Passerseddel fra Resi,
og denne af Everth havde modtaget Sikkerhet) for
Tolden af de der solgte Varer, ligesom speiel Cau
tion af Alles for de af ham bortforte Varer; deels
at han Dagen forud havde modtaget fra Everth, der
havde paataget sig alt Ansvar, Anmodning om at
udtappe og maale Nummen, samt indsende 0 Flasker
deraf til Tolderen, alt for at denne kunde beregne
Tolden af samme; og endelig, at der vilde blive stor
Trang paa Brendeviin under Vintersisterierne.
§. 16.
I Anledning af de passerede Anholdelser og Ar
rester blev efterhaanden truffet Foranstaltninger til
de deraf opsiaaede Sagers Afgjerelse. Tolde Hellik
sen indbeettede Anholdelsene og Arresterne, eftersom
de foregik og med alle deres Omsiendigheder, til Fi
nantsdepartementet. Herhen here fornemmelig hans
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Skrivelser af 29de August og 19de November 1818,
sammenholdte med Skrivelsene af Bde Juli og 11te
August 1819, om Strandingen paa Nesi; af 19de
October og 19de November 1818 samt 29de Mans
og Iste Juni 1819 om Anholdelsen af Forsogets
Ladning i Storvaagen ; af 23de September 1818 om
de anholdte 25 Sekke Skibsbred; af 23de Februar
og 29de Juli 1819 om Udtapningen af de 9 Piber
Num i Storvaagen ; af 13de October, 19de Novem
ber, Bde og 15de December 1818 samt 11te Januar
1819 om Galliasen Oscars ulovlige Afseiling og An
holdelse i Storvaagen; af 29de Mans 1819 og til
Amtet af 25de April 1829 samt Erklering af 2den
August 1821 om Anholdelsen af Forsogets til Bodee
bragte Ladning; og af 12te Martslßl9 om de efter
Everths Flugt i hans efteladte Effecter afhold
te Arresisorreninge (Samtlige i Litr. C og D.).
I Serdeleshed har Tolderen fremsat sine Paasiande
i Skrivelse til Finantsdepartementet af 29de Matts
1819, der gaaer ud paa, at Everth som, i Felge in
tendere Forbudsforretning, datere 14de Jan. 1819,
Eier af Forsogets i Storvaagen indsmuglede Ladning
og de derfra afsendte 25 Sekke Skibsbred maatte,
da han ved Decision af 31te October 1818 var kjendt
skyldig i forsie Gang begaaet Toldsvig, nu ansees for
anden Gang udevet samme Forbrydelse, samt Lorck
efter §. 41 i Forordningen af 23de Mai 1812 med
en Mulct af Varenes halve Verdie; fremdeles at
Everth for Forsogets ulovlige Indladning paa RM
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ansees efter bemeldte Lovsied med Ladningens Confi
station og for 3die Gang begaae Toldsvig med en
Mulct liig Varenes Verdie, samt for Udstibningen
paa Weree, i Arneen og i Bodee med Straf for
4de, ste og 6te Gang begaaet Toldsvig; og endelig,
at Skipper Kinghorne for ulovlig Lossen i Storvaa
gen, Laden paa Rest og Lossen i Weree, Arneen og
Bodee efter §. 15 i Forordningen af Iste Februar
1797 og Placat af 31te Mans 1892 paalegges 5
dobbelt Mulct for Skippere, der ulovligen losse eller
lade. I Henseende til Oscars Afseiling har han i
sin Skrivelse af 11te Januar 1819 paasiaaet Gerss
som Eier og Rheder anset med de i Tolvforordnin
gen af Iste Februar 1797 §. 271 bestemte Mulcter.
Finantsdepartementet invhentede i Anledning af disse
Sager, der deels vare ovelaote til dets Decision,
deels ikke vare paaankede for Overretten inden lovbe
falet Tid, Regjerings -Advocatens Betenkning, for
nemmelig ved Skrivelser af 26de Mans, 13de og
28de Juli 1819, og udviklede i den anden af disse
Skrivelser, hvad der var passee ved Udlosningen i
Storvaagen, St. Johns Stranding paa Resi, An
holdelsen as Skibet Forseget, Udtapningen af de 9
Piber Rum og Anholdelsen af 25 Sekke Skibsbred.
Denne Betenkning blev afgivet efter flere Erindrin
ger den 17de November 1819 og omfatter: 1) Over
forelsen af 25 Sekke Skibsbred til Bodee fra Stor
vaagen; 2) den evrige Del af Forsogets Ladning,
udlosset paa fidstmeldte Sted; 3) Udtapningen af de
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9 Piber Num, bragte did fra Nosi, og 4) Oscars
ulovlige Vonseiling uden Toldklareing. I Henseen
de til forste Punkt gaae Betenkningen ud paa, at
da Skibsbredet var af udenrigst Skib udlosset i
Storvaagen mod §. 9 i Forordningen af iste Febru
ar 1797, og deefter fort paaßaad til Gerss's Bryg
ge uanmeldt for Toldvesenet, saa maatte samme bli
ve at confistee; hvorimod det ikke antages, at noget
af Varenes Verdie tilltge burde forbrydes, da For
ordningen af 23de Mai 1812 §. 41 ikkun ansees an
vendelig paa contrabande Varer. Heller ikke kunde
Everth i denne Henseende demmes for 2den Gang
begaaet Toldsvig, da han ikke i Deisionen af 31te
October 1818 angaaende den fra Skibet Commerce
d'Anvers anholdte Tobak og Num blev anset som
sammes Eier. Derimod antages, at Lorck maa an
sees som Medhjelper efter §. 198 i Forordningen af
Iste Februar- 1797, og at Kinghorne for ulovlig Los
sen ligeledes maa idemmes Mulct. Ved 2den Punct,
Forsogets hele evrige i Storvaagen udlossede Ladning,
antages, i Folge de samme Lovbestemmelser, at Va
rene maatte blive at confistee, at Everth og David
Stead, der senere havde meldt sig som Eier af den
ne Ladning, in .«litium maatte udrede Verdien af
de contrabande 83 Tonder Geneve efter Forordnin
gen af 23de Mai 1812, og at Lorck som Medhjelper
burde udrede Halvparten af Geneverens og Tiende
parten af de ovrige Varers Verdie. Betreffende
Udtapningen af de 9 Piber Rum, hvilke Regjerings
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advocaten antog at henhepe -til Forsogets Ladning, for
mente han, at Lorck og Everth in _oii_um .maatte
tilsvare sammes Verdie, og .Ven Forste ansees med
Mulct, deels som Medvider j ulovlig Udlosnmg, og
deels med Voldsbeder for ikke at have respecteret de
paa Piberne anbragte Toldsegl. Med Hensyn til
Skibet Oscar antages, at dets ulovlige Bortsetting
ikke kan medsore anden Straf end den for Fortielse
eller urigtig Angivelse af en Ladning, i §. 261 af For
ordningen af Iste Februar 1797 bestemte, som er den
samme, som efter §. 271 for Bortsetting uden Toll
klarering, nemlig 5 dobbelte Udsersels-Afgifter saavel
af de angivne, men uden Toldklarering afstibede, som
af de ikke angivne indladede Varer, og 5 dobbelte
Skibsafgifter efter Skibets Dregtighed, hvilke samt
lige Afgifte burde udredes af Irven og Gerss in
solicl_li,, den sidste som Nhede' efter §. 119 i oft
meldte Forordning. Tillige indsiillede Regjeringsad
vocaten, at Vedkommende i hver Posi for sig burde
udrede Sagenes Omkostninger. (See Betenknin
gen i Litr. O.).
I Overensstemmelse med denne Betenkning
blev der af Finantsdepartementet afsagt 2de Decisio
ner under 3die December 1819, nemlig: 1) «henseen
de til de 25 Sette Stibsbrod efter Iste Punkt i Be
tenkningen, og 2) ihensende til Ve 9 Piber Num ef
ter 3Vie Punkt, hvorved ogsaa den Feiltagelse fandt
Sted, at disse ansaaes at vere af Forsogets Ladning.
Den forste Decision blev ikke opfyldt forsaaviot den
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Skipper Kinghorne idemte Mulct, der udgjorde 16 Spd.
96 si./ angik; men for det øvrige blev der deels
af Lorck betalt hvad ham var paalagt,- deels gjort
Execution hos Gerss,- som Cautionist for det udleve
rede Skibsbred,' og Belobet senere as BsacklM be
talt. Den anden Decision, hvis Opgivenw, at Num
men var as Forsogets Ladning, gav Anledning til ad
skillig Correspondence (ste Lorcks Skrivelse af 15de
Mans 1829, Amtets af 29de Mai s. A., departe
mentets af 16de Mai 1821 og Tolver Helliesens Er
klering af 23de Juli f. A., alt i Litr. O.) blev i alle
Dele opfyldt af Lorck. I Henseende til 2den og 4de
Punct i Betenkningen bleve Decisioner ikte afsagte,
da Ver imidlertid var opsiaaet Reclamationer gjennem
den engelste Regjering; dog blev der den 7de Decem
ber 1819 decideret af Departementet, ihenseende til en
deel af Forsogets Ladning i Storvaagen, nemlig de
der anholdte 23 Foustager og 11 Sekke Skibsbrod,
at samme skulde vere Confistation undergivne; og
gjorde Tolderen for sammes Belob Execution hos
Eautionisien Gerss, samt fik Velobet udbetalt af Black
hall. (See ihenseende til disse Decisioner Litr. O.
og Tolderens Forklaring for Unversogelsescommissio
nen den 19de December -1821 No. 8 i Litr. N., csr.
Tolderens Skrivelse af 18de Februar, Amtets af
4de Mans og Finantsdepartementets as 29de Mai
1829)
Saavel af den fornevnte Decision af 3Vie og
Decisionen af 7de Decentber 1819, der begge augik
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endeel af Forsogets Ladning, som af Finantsdeparte
mentets. underdanigste Indsiilling af 6te f. M. (see
Indsiilling af Bde August 1829 i Litr. li.) og dets
Skrivelse af 26de Januar f. A. til Nordlands Amt
sees, at det vilde have Veivent i Anledning af den
evrige af Forsogets i Storvaagen oplossede Ladning,
og ihenseende til Skibet Oscar med Ladning, i Over
ensstemmelse med Negjeingsadoocatens Betenkning;
men at det blev forhindret derfra ved de befalede Ud
leveringe af de anholdte Varer til den brittiste Re
gjering.
,
Betreffende den ved Forseget fra Nesi bragte
Ladning havde Tolderen den 19de November 1818
(Litr. 6.), blandt mere angaaende de paa bemeldte
De strandede Varer, tilstrevet Finansdepartementet;
paa hvilken Skrivelse det svarede under 15de Janu
ar IZI9 (Litr. 8.).
Da Vet siden blev en af de vigtigsie Klagepunc
ter i en af de mod Tolde Helliesen anlagte Sager,
at han ikke havde adlydt Ven. i sivsimeldte Skrivelse
afgivne Nesolution, forsaavidt hiin Ladning angik,
paa hvilken han ester Opgivende ikte troede Skrivel
sen anvendelig, saa bliver denne Correspondence «eie
re he at fremsette. Efterat Tolderen i Ven om
meldte Skrivelse af 19de November 18^8 havde meldt,
at St. John og Forseget vare ankomne til Bodoe
med strandede Varer, og iser omtalt hvad der var
passeret i- Anledning af det sidste Skib og dets Om
settinger, tilfeiede han, at Sagen angaaende Stran

!
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dingen paa Nosi og de derved soregaaede Mislighe
der ere saa indviklede, at han kun kan fremkomme
med denne sin Indbeetning, og maa overlade til De
partementet at treffe de forneone Foranstaltninger ;
hvorhos han bad om dets Forholdsordre snarest mu
ligt i denne forviklede Sag, i Serdeleshed i Henseen
de til, hvorledes han skulde forholde sig med de evri
ge i den strandede Vrig (St. John) ankomne Varer,
dem han nu maatte holde sig til for Tolden, da han
haabede, at Skonnertens (Forsogets) Ladning vilde
blive confisteret; hvorledes med de i Storvaagen fo
refundne 9 Piber Num stulde forholdes, og endelig
hvorledes Tolden stulde beregnes as oe tildels i
smaae Partier paa Rest afhendede eller derfra uden
at vere veiede eller behandlede efter Toldtariffen bort
fsrte Varer. Paa denne Skrivelse, saavelsom 2de
andre af samme Dag om Galliasen Oscar og Forso
gets i Storvaagen anholdte Ladning, soarede Finants
departementet den 15de Januar 1819, at han maat
te indsende de i disse Anledninger optagne Forhenr,
da det ikke ser kunde meddele nogen nermee Be
stemmelse ; dog tilkjendegaves til Esterretning, at for
saavidt de paa Nest med Skibet St. John indsiran
dede Vare blive henfsrte til Bodoe Toldsied, for der
anordningsmessig at behandles, stulde det vere over
ladt til vedkommende Eiers eller Commissionairs
Forgodtbefindende at angive Varene enten til For
toldning eller til Udfersel; hvorimod Indferselstol
den burde erlegges af de Varer, som vides at vere
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afsatte paa Sttanbingssiedet, efter Departementets
Tilladelse med 8 pCt. af deres opgivne Verdie.
Denne Skrivelse indleb Tolderen den 19Ve Februar
s. A., altsaa 9 Dage ferend Everths Afreise. Havi
de Tolderen forstaae den saaledes, som Finantsde
partementet stedse har opgivet dens Mening at vere,
at den nemlig angik alle de strandede Varer, der
bragtes fra Nesi til Bodee, altsaa ogsaa den af Tol
deren formedelst efter hans Formening begaaede Told
overtredelser anholdte, med Forsoget didbragte Lad
ning (see Departementets Indstillinger af 29de Juli
1819 og Bde August 1829 i Litr. N., og dets Skri
velse til Amtet as 26de Januar 1829 i Litr. I.), saa
havde der muligens veret Tid inden Everths Afreise
at foranledige den paa Forseget gjorte Arrest og An
holdelsen af dets Ladning hevet; men dette stete ikke,
som forhen bemerket; hvorimoo Ladningen forst len
ge efter, formedelst den brittiste Regjerings Neclama
tion, blev udleveet dennes Befuldmegtigede. Ihen
seende til denne Ladning opstod der saaledes ikke hos
Departementet Spergsmaal om Decision, da det an
saae Sagen afgjort ved Skrivelsen af 15de Januar
1819 (see Finantsdepartementets Indsiilling as 24de
August 1822 i Litr. H.); hvorhos man lenge stod
i den Formening, at dets Skrivelse ikke var sat i Ut>
eoelse, fordi Everth forinden var bortreist. (See
Statssecreair Holsts Bemerkninger af 6te Mai 1821
ad No. 8 i Litr. ».).
De i §. 14 omhandlede Anesiforretninge, som
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Tolderen havde ladet afholde over Everths esteladte
Effecter, bleve tilstillede Finantsdepartementet, Ver be
ordrede RegjeringsaVvocaten at forfelge dem paa
lovlig Maade til Stadfestelse (see dets Skrivelse til
Amtet af 17de Juli 1819), og bestemte, at der, nåar
samme vare stadfestede, burde foges Regns i Everths
arresterede Effecter tillige for Udgifterne ved Toldop
synet paa Rosi og i Arneen. (Se Departementets
Skrivelse til Tolderen af 3die September 1819, Litr.
(..). Regjeingsadvocaten overdrog disse Sager til
Amtsfuldmegtig Olsen; mm forinden de kunde ud
fores, vare Esseterne beordrede udleveede (cfr. Re
gjeingsadvocatens Skrivelse af 29de Juli 1829 i
Litr. H.), og Forfolgningen blev tilintetgjort ved den
i Stockholm under 21de Juni 1821 mellem Stats
secretair Holst og F. G. Denowan siuttede Overeens
komst om den bodeeste Sag. (Litr. N.).
Ihenseende til de til Forskjellige afhendede stran
dede Varer bestemte Finantsdepartementet i Skri
velse af 24de Marts 1819 (Litr. (^.), at Kjobene
burde erlegge Toldafgifte as hvad de havde kjedt;
dog blev senere ved heiesie Nesolution af 2den Juni
1829 endeel Taxationsmend og andre, der havde
faaet Varer for deres Arbeide, fritagne derfor (see
Jentofts Skrivelse af 27de Juni, Ole Kibsgaards
m. Fl. af 27de Juli, Tolderens af Ilte August,
Schyttes Erklering af Iste September 1819, Am
tets» jaf 2den f. M., Litr. c., Gjestgiver Thesens
Sfrivelst af 3ite Januar, Tolverens af 13de, Am
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tets af 29de Juni og Finantsdepartementets af 13de
October 1829. i (Litr. H.); ligesom og Tolden forblev
«krevet af de faa Vare> der bleve et Rov sor Lue
ne i Johanne Cicilia. (Se Finantsdepartementets
Skrivelse af 21de Juli 1819 i Litr. c.).
Da Tolderen ved sin Ansettelse ikke havde havt
nogen Medhjelp i det vidtloftige TolVVistrict, saa
blev der i Anledning af hans Andragender derom be
vilget Toldsiedet 2de Noeskarle, den ene under 18de
Juli 1818, og den anden efter Finantsdepartemen
tets Indsiilling af 28de December f. A. (See Litr.
(..). Tolderen anvrog ligeledes under 29de Februar
1819 paa en Krydsbetjent ; men. denne blev ikke an
sat, da imidlertid en egen Krydsexpedition var etable
re for disse Egne. (See Litr. (^.).
Til de Tildragelser, der foregik de engelske Ne
clamatione henhorer ogsaa Anholdelsen af et Partie
Sukker paa Gaarden Mikkelbostad den Bde Mai, og
Skipper Wiingaards Forhold mod Tolderen paa
Skibet Sammonju den Iste Matts 1819. Den 7de
Mai blev indsat as den sig da i Tromsee opholdende
Kjebmand Gerss's Folk paa Gaarden Mikkelbostad,
hvor Gess's Soster opholdt sig, 7 Kasser Sutker
candis og 1 Tende med 9 Topper Raffinade. Det
te Sukker blev Dagen ester anholdt af Tolderen og
oplagt paa Etatens Pakhuus paa Nyholm. Ved
det den. 27de November 1819 derom optagne Forhor
forklarede Gerss , at Sukkeret var af ham asstibet
fra Handelsstedet Kleven, hvor han ikke kunde erhol
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de Toldattest, men at han senere havde erhveroet en
saadan fra Tromsee Toldkamme af 22de Juni 1819,
hvilken han sormeente vilde godtgjere, at Sukkeret
der var fortoldet. I denne Sag Veidende Finants
departementet den 11te October 1829 saaledes, at
Sukkeret, som uven Passerseddel var afsendt fra
Tromsoe Tolddisirict, kunde Eieren tilbagelevees, mod
at han stulde udrede til Atcholoeren en Mulct af 39
Spd. og Sagens Omkostninger. Ifelge den consti
tuerede Tolder Lieutenant Weybyes Attest blev Suk
keret, hvoraf 39. Pd. Naffmade var i Mans Maa
ned 1829 bortstjaalet ved Indbrud paa Pakhuse,
overlevere paa Grund af denne Decision til Kjeb
mand D. Blackhall, der havde modtaget efter FulV
magt alle Gerss's Vareoplage og Eiendomme i Bo
doe. (See Litr. (^. og Forhent af 27de November
1819 i Litr. I.). Ihenseende til det af Tolderen paa
ankede Forhold af Skipper Wiingaaro bestod samme
efter det derom under 29de November 1819 (i Litr.
I.) optagne Forhor i, at denne, uagtet. mundtligt
Forbud qf Tolderen den Iste Marts ombord i Ski
bet Sammonju, Gerss tilhorenoe, afseilede Ven 3die s.
M. til Finmarken med bemeldte Skib, ja endog stal
have, medens Tolveren var ombord, gjort Anstalt til
at seile bort. Wgaaende Anledningen til Forbudet
ere Skipper Wiingaards og Tolverens Opgivende
forskjellige; thi den forste siger, at de kun stede,
for at Tolderen kunde conserere hans Skibspapire,
noget, som han formener denne burde gjere inde,^
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Skibets Udklareing; hvorimoo ToloWen opgioer, at
hans Grund var, at han troede, at Skibets Ladning
tilhorte den Dagen forud bortremte Engellender
Everth. Tolderen gjorde i denne Anledning Paa
siand i Skrivelse af 17de Marts 1829 til Finantsde
partementet paa, at Wiingaard, for ikke at have re
specteret hans Ordre, burde, ifotge §. 92 i Forordnin
gen af iste Februar 1797, tilpligtes en Mulct af 89
Spd. til Stedets Fattige, og at udrede Sagens Om
kostninger; men efterat denne Skrivelse af Departe
mentet under 18de Mai 1829 var stikket Tolderen
tilbage, for at indsendes igjennem Amtet, — en Ex
peditionsmaade, som det flere Gange havde anbefale
Tolderen, hvortil denne, paabeaabende sig Insiruxen
af 14de October 1797 (Tolverens Skrivelse af 29de
December 1819 i Litr. 6.), ikke var megtt tilbeielig, —
findes intet videre forelage ved denne Sag.
§. 17.

I Anledning af det Passerede ved den hos Gerss
paa Nyholm den 24de September 1818 afholdte
Udkasielsesforrening, hvilket af Amtet var indbeet
tet M det kongelige lusiits- og Politiedepartement
ved Skrivelser af 29de October og 19de November
1818/ blev der under 3die April 1819 af Amtet givet
Foged Juel Ordre til, justitialiter at tiltale' Gerss,
Everth, Kinghorne og Matrosene John Thod, Ja
mes Read, Thomas Caa og William Mackpheson
(Robert Watterstone var druknet ved Bodee) for ud
<«Me.lovstridige Handlinger ved paa en voldsom
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Maade at modsette sig Rettens Betjent i Ndeoelsen
af hans Embede. Actor übstyreve Stevning den
14de April 1819 lued Varsel efter 1— 4 — 19 ; og
bleve i Sagens forste Session, den 28de Juni f. A.,
19 Vidner aflMte i Oververelse af den befalede De
fensor, Kjobmand I. Buaas. For at fere flere Vid
ne og staffe Oplysninger om de Tiltaltes Alder,
Fodesied m. m.-, blev Sagen «Vsat for Actor paa
übestemt Tid. Den anden Session blev afholot den
Iste Februar 1821 efter Continnationssievning med
Varsel ester Lovens 1— 4 — 12; men da der ikke var
givet fuldt Varsel for Stiftsoveretten, saa blev den
ne Stevning afviist og Actor paalagt at forfriske Sa
gen ved ny Stevning. Dertil kom det imidlertid ikke;
thi i 3die og sidste Session den 13de October f. A.,
hvor den constituerede Foged Borgen fremtraadte som
Actor, eftersom Foged Juel ved Deden var afgaaet,
blev Sagen ved Saltens Sorenstriveries Eragtning
hevet, paa Grnnd as den i Stockholm den 21de
Juni nesiforhen mellem Statssecretair Holst og F.
G. Denowan sluttede Overenskomst og Kongelig
Nesolution af 25de f. M. (See Litr.
Da Kjebmand lackhelln i Vo^ee havde indgaaet
en Caution for Everth og Medtiltalte paa 1599 Spd.,
saa blev dette Beleb affordret ham af Amtet, efter
lustitsdepartementets Anmodning, den 29de Novem
ber 1819; hvilket havde til Folge, at han reqvirerede
Auction over det ham til Betryggelse givne Partie
Ang, Fist m. v., hvilken han dog efter Amtets An
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modning tilbagekaldte, da han fik Henstand med Ud
redelsen. Men da Amtet efter Departementets Or
dre atter den 25de Juli 1829 assororede ham Vele
bet, saa indbetalte han Cautions summen i Banken,
ved at trassere efter D. Blackhalls Foranstaltning
paa et trondhjemst Hanoelshuus. Men det Depo
nerede blev igjen Vedkommende udleveret, ifelge lu
siitsdepartementets Skrivelse af 13de Januar 1821,
grunde paa hoiesie Nesolution af 17de November
1829. (Se Litr.
og H.).
lustttssag blev ogsaa paabegyndt mod John
Everth, Skipperne Davidsen og Kinghorne, Handels
betjentene All6« og Newsiead samt Mattosene John
Thod, James Read, Thomas Caa og William Mack
pherson med Hensyn til det den 28de Februar 1819
Forefaldne. lustitsdepartementet havde under 16de
April 1819 anmodet Amtet om, at foranstalte denne
Sag anlagt, hvilket ved naaoigsi Nesolution af 15de
Mai 1819 vnr bifaldt. Under 11te f. M. indgav
Departementet Foredrag om, hvorvidt det maaite
ansees nedvendigt, at der gjennem det udenlandste
Ministerium stede Forestilling oM, at enten Everth
alene, eller saavel han som hans Eiendomme maatte
blive udleverede; men dette Foredrag blev i Folge
naadigst Nesolution af 31te s. M. henlagt. Amtet
udsiedte Actionsordre i denne Sag den 24de Juli
1819 til Foged Juel, lydende paa at tiltale de An
gjeldende for de af dem ved Indbruve paa Nyholm
begaaede Forbrydelse. Under 12te August s. A. udi
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siyrede Fogden Stevning med Varsel efter 1— 4— 12,
hvorved ovennevnte Tiltalte indkaldes til Undgjeldelse
for:" 1) at have mishandlet den paa Nyholm ansatte
Vagt, ved at indsiutte endeel bagbundne i deres Skib,
og paa Grund af Ovemagt afvebne de evrige paa
Standsen Tilbageblevne ; 2) for deres i Statens Pak
huus sammesteds forevede Indbrud, ved at brekke
Toldvesenets Segl og as Pakhuse udtage, saavidt
Tiden tillod det, endeel as dem til Stedet indferte
contrabande Varer, hvilke af Toldvesenet vare con
fisterede; 3) for at have ved Afrelsen bortfort Skon
nerten Forsoget, der under 22de October 1818 efter
Neqvisition af Toldvesenet var lagt under Beslag, og
4) for ved deres Desertion at have medtaget endeel
af de Staten tilherende Vaaben, hvilke fra Nyholms
Skandse vare uvlevereve til Afbenyttelse for Vaglen.
Denne Stevning blev tilligr invrykket i Rigstidenden
No. 84 — 86 for 1819, hvilket gav Anledning til
2de Avisartikler af Denowan og en Anonym, hvil
ken Sidstes paa Sandhed byggede simple Fremsettelse
af Bodee-Assairen optoges med megen Fortrydelse af
Denoman. (See Litr. !_.).
Efterat endeel af de i det under 2den — 6te
Matts 1819< afholdte Forher afherte Deponenter va
re under Sagens 3de fersie Sessioner, den 16de, 17de
og 18de October 1829 forte som Vidner, blev Sa
gen udsat for Actor paa übestemt Tid, for at han
kunde erhveve de forneone Thingsvidner fra andre
Steder, og kom saaledes ikke igjen i Rette ferend
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den 13de October 1821, da den af samme Aarfag,
som er ansett ved den fongaaenoe Sag, blev heve
ved Saltens Sorenstriveries Eragtning. (Om den
ne Sag see Litr. ?.).
Affairen paa Nyholm fedte ogsaa en anden lu
siitssag, nemlig mod Lensmand Ole Lekke, Per ifelge
Amtets Ordre til Foged Juel af 6te April 1819 blev
tiltalt for formeentligen ikke at have opfyldt sine
Pligter som Formano for Vaglen paa Nyholm, for
nemmelig derved, at han forlot» sin Posi og med nog
le Mend begav sig ombord til Engellenderne, som
derved fik Leilighed til at bemegtige sig dem, og til
saameget lettere at asvebne Vaglen. Ved de i Sa
gen ferte Vidner oplysies Vet, at Lensmanden havde
veret angrebe af Blodsot den hele fongaaenoe Maa
ned, og at han den 28de var saa svag, at han neppe
kunde gaae. Ved Saltens Sorenstriveries Dom af
4de August 1819 blev han srademt sin Bestilling
(hvori han dog kun var constitueret), og tilpligtet at
betale Sagens Omkostninger; «len ved Trondhjems
Stistsoverretsdom af 29de December f. A, med hvil
ken han saavelsom lusiitien acqviescende, blev han
blot tilpligtet en Mulct af 29 Spd. og at udrede
Sagens Omkostninger. (See Litr. I.).
§. 18.
Saasnart Everth var kommen tilbage til London, bleve de Effecter han havde efteladt sig i Bo
dee Gjenstand for Neclamationer. Den forste Note,
som i denne Henseende blev indgivet af den dave

113

rende engelske Minister i Stockholm, Lord Strang
ford, til den udenlandste Minister, Greve Engesirem,
er datere 25de Mai 1819, og gaacr ud paa en An
modning om, at endeel af Everth paa Tolboden i
Bodee esterladte Varer, som tildels ikke vare hans,
men tilherte forskjellige Eiere, der ikke stode i Forbin
delse med Everth, maatte blive tagne under Forva
ring og øvrighedens Beskyttelse. Denne Note blev,
i Folge Hans Majestets naadigsie Befaling af 31te
Mai, oversendt Regjeringen, for at denne kunde for
anstalte det Fornedne til Varenes sikre Bevaring.
I denne Anledning tilkjendegav Finantsdepartementet
ved Skrivelse af 17de Juli Nordlands Amt, at det
antog den engelske Ministers Forlangende effectueret
ved de af Tolderen afholdte Arrestforretninger. Den
Iste Juli 1819 indgav Lord Strangford en ny Note,
hvori han anmodede Regjeringen om at siandse Virk
ningene af den mod Landets Love og Folkeet stri
dende Adferd, som Authoritetene i Bodee, besjelede af
Forfolgelsesaand mod det engelske Handelshuus Everth
6c Comp's nye Etablissement paa Nyholm, havde ud
viist, vey i Ve offentlige Blade at lade indrykke en
Slags Proclamation, hvorved Etablissementets Debi
torer forbydes at betale deres Gjeld til samme, og de,
der havde afsiuttet Contracte med det om Leveance
as Landets Protmcter, at opfylde disse, en Frem
gangsmaade, som Ministeren antog ingenlunde kunde
retferdiggjores ved Everths Opforsel ved hans Af
leise fra Norge, i hvor uordentlig end denne lunde
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have veret. Da Hans Majestet paa Grund af denne
Note forlangte fuldstendig Oplysning om denne Sag,
saa asgav den Kongelige Regjering under 29de Juli
en udforlig Beretning om Gerss's Etablissement paa
Nyholm, Vet Passerede ved Udkasielsen sammesteds, Ve
af Everth begaaede forskjellige Tollovertredelser,
hans IndbruV paa Nyholm og Flugt fra Norge, og
de i denne Anledning trufne Foranstaltninger, med
Tilfoiende, at det naadigsi Vefalede i Anledning af
Lord Strangfords forste Note om Ve efterladte Va
rers sikre Bevaring ansaaes iverkfat ved de af Amt
manden og Tolderen gjorte Forfetninger, og at efter
disse den mod Rettens Betjente Vdovede Vold og Ve
flere begangne Smuglene vilde paa lovbefalet Maa
de og efter Niges gjeldende Anordninger blive asgjorte,
hvorved da ogsaa de for Everth muligens talende
Grunde uden Tvivl til rette Tid og Sted vilde, blive
tagne i Vetragtning. Ifolge Hans Majestets Be
faling blev denne Indberetning gjennnm den udenland
ste Minister meddelt Lord Strangford. Da Re
gjeringen ingen Kundstab havde om, at Amtet stulde
have udstedt og i de offentlige Blade kundgjort noget
Forbud mod at betale Gjeld til Everth, saa blev ved
ovennevnte Finantsdepartementets Skrivelse af 17de
Juli Amtet opfordret til derom at afgioe Oplysuing,
hvilken meddeeltes i Amtets Skrivelse af 29de Au
gust nesiefte derhen, at der vel i denne Henseende
var usiedt en Cinulairstrivelse til Fogdene, uden at
dog nogen havde meldt sig eller indbealt noget til
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disse, men intet derom bchendtgjort i de offentlige
Blade. Denne Oplysning blev denfter under 19de
October 1819 afgivet i en underdanigst Indberetning
til Hans Majestet, med Indsiilling om, at samme
maatte communiceres Ven Storbrittaniste Minister ;
hvilket sidste Hans Majestet befalede.. ved naadigst Ne
solution af 15de November f. A. (See angaaende
denne §. Litr. li.)
§. 19.
Til Reclamationernes virksomme UVferelse ind
fandt sig nu Kjebmand af London, David Stead, i
Vodoe, og Francis Garden Denowan i Christiania.
Stead ankom til Bodoe i Juli 1819, medhavende en
under Eed afgiven Declaration af John Everth, Va
teret London den 39 Inni, en Fuldmagt fra denne
as iste Juli, og en Tilstaaelse af Gerss, datere 17de
Februar 1819. Det forste af disse Documenter in
deholdt Everths Forsikring om, at det paa Nest
strandede Skib St. Johns Ladning, der siden paa
forskjellige Fartoier blev fert til Bodee, ene og alene
var afstibet af Stead, og ham tilherende , at Shir
reff var Supercargo over denne Ladning, og at hvad
denne, Everth eller Gerss havde soretaget og afsiuttet
ihenseende til de Varer, hvoraf den bestod, alene var
steet paa Steads Vegne. Ligesaa forsikrede han deri,
at hele Skibet Sammonjus Ladning, som as ham blev
transportere til Gerss med Forpligtelse for denne at
levere Fiskevarer for sammes Verdie, var en Part
af St. Johns Ladning, og at Handelen stede for
H 2
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Eteads Regning, samt endelig, at den ved Skibe
Commerce d'Anves fra Archangel til Bodee indferte
Ladning Rug, 2991 5 Tschowertz, var Stend ene og
allene tilherende. '
Fuldmagten af Iste Juli 1819 gik ud paa, at Stead
bemyndigedes til at afgjere alle hans eller hans
Handelshuus Everth 6c Sons Handelsforbindelser, og
indkreve alle hans Fordringer i Norge (See Arresi
forrening hos Gerss af 14Ve September 1819 i
Litr. I.)
Stead forlangte under sit Ophold i Bodee, for
at kunne henvende sig til Finantsdepartementet med
sit Krav paa Erstatning, en stor Deel Documenter
beskrevne hos Sorenskriveren, Fogden og Tolderen,
og af den Sidste i Serdeleshed Liste ever alle de
anholdte Varer af hvad der var bragt til Vodoe af
St. Johns Ladning samt ved Skibet Commerce
d'Anvers, forsikrende, at han stedse havde veret og end
nu var Eier af disse Ladninger; ligesom han ogsaa
gjorde Paasiand paa deres Udleverelse og Taxation.
Efter hans Skrivelse til Tolderen af 2den Septbr.
1819, og Denowans Anke til Finantsdepartementet
af 17de Novbr. s. A., stal han imidlertid ikke have
kunnet udtvinge mere fra disse Embedsmend, end en
enste Afstrift af Fogdens Arrestforntning af 9de
Mans og "hans oerpaa afsagte ufordragelige, ufor
svarlige, ulovlige, uretferdige, den menneskelige For
nuft modsiridende Dom (formodentlig Arrestbesiut
ningen) angaaende den fra Archangel bragte Rug".
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(Se Skrivelsen til Tolderen af 2den September i
Litr. N.) Denne Beskyldning om Negtelse af at
give Documenter bestrevne er imidlertid modsagt af
Sorenstriver Nist og Foged Juel i deres Erkle
ringer af 4de og 14de Febr. 1829 forn usand, i det
Sorenskriveren forsikrer, at Stead selv intet har fon
langt beskrevet, men at saadant stede ved Shirreff,
som modtog samtlige de Acter bestrevne, han havde
forlangt, 11 Dage efter at han havde reqvireret dem ;
og Fogden, at han fersi fik Vegjering af Shirreff om
at meddeles de om Bodeebegivenhederne optagne For
hor er faa Dage forent» Thingreiserne begyndte, og at
han saaledes ikke kunde udsiede dem forend disse vare
tilendebragte, hvilket stede i Midten af October 1819
(Litr. N.) Tolderen derimot» neglede de af Stead
forlangte Fortegnelser, Oplysninger m. m., opgiven
de, at han hverken kunde vere, eller ved sine lusirux
e var sorpligtet til at gjore en Fremmed, uden Le
gitimation for hans Adkomst dertil, Regnstab for
sine Embedshandlinger. Heller ikke vilde han udle
vere Stead de af ham som hans Eiendom opgivne
Varer, der laae under Anholdelse eller Arrest, og af
hvjlke Stead iser gjorde Fordring paa Rugen, der
begyndte at blive varm; men meget mere forst op
fordrede i Skrivelse af 6te September 1819 Stead
til at eklere, om han var eller ikke var Eier saavel
af Forsogets fra Antwerpen bragte Ladning, som og
saa af St. Johns strandede Ladning, og da denne
ikke vilde svare ham herpaa, beskikkede ham ved Lene»
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manden den 17de September i samme Anledning,
uden at modtage Ven Oplvsning han forlangte.
Merkelige er Vet i denne Henseende, at Stead hver
ken id! fra London til Bodee medbragte ovenbererte
Documenter anfores, eller i sin Correspondence i
Bodee angives som Eier af Forsogets fra Antwer
per bragte Ladning (thi forsaavidt dette Stivs Ladning
nevnes i Brevet til Tolderen af 2drn September
maa derved ester Sammenhengen Menes den Lad
ning, det bragte fra Nest til Bodee), naglet han til
samme Tid opgaves som saadan af den engelske Mi
nister og Denowan for Regjeringen, og selv forin
den havde den Iste Juni 1819 i sin i London beedi
gede Forklaring genre sig som Eier, og som Ven,
der havde sendt Venne Ladning fra Antwerpen, —
noget som Va stod i Strid med Ven af Everth ved
Klagen af 7de October 1818 fremlagte Correspon
dence fra Everths Huus til Kinghorne af 19de
Mans og Bde Mai 1818 (Litr. (.'.) Forsaavidt
Hensigten af Steads Neise til Bodee var, at faae de
for Everth anholdte Varer udleverede, og at forsyne
sig med Documenter, for Verefter at kunne gjere
Fordring hos Regjeringen paa Erstatning for de Tab,
han soregav at have^lidt, synes hans Neise at have
vere forfeilet. (See i Litr N. Steads Skrivelser til
Tolderen af 2den, 4de og Ittde, dennes til him af
6te, Tolverens Bestikkelse af 17 Septbr, hans Skri
velser til Finantsdepartementet af 2den og 25de Oc
tober 1819, hans Ertlering af I2te, Sorenskriver
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Rists af 4de, Foged Juels af 14de, og Amtets Er
tlering af 28de Februar 1829, samt Finantsdepar
tementets Skrivelse til Amtet af 23 Mai 1829> hvori
det misbilliger Tolverens Vegring ai meddele Op
lysninge til en Fremmed, de i vigtige Anliggender
fegte Underretning af ham.)
Nogle Dage for sin Afreise lod Stead afholde
ved Lensmand Lekke i Fogdens Fraverelse en For
buds- og Arresiforretning i den sravennde Kjebmand
Gess's Eiendomme, paa Gruud af at han, ifelge
ovennevnte Gerss^s Tilsiaaelse af 17de Februar 1819
til Everth, havde at fordre hos Gerss, for af Everth
overladt Rum , Rug og andre Stead tilhorende
Varer, 17,236 Voger Rundfist; ligesom han opgav
at have en Vexel paa ham , sior Lsi 5999 (see For
retningen i Litr. I.). Denne Arrest, der efter Vlack
halls Reqvisition blev hevet ved Relaxationsforret
ning af 12te Mai 1829 (Litr I.), gav Anledning til
en ny Strid med Tolderen, der senere paadrog denne
en lusiitsaction.
Den ste September var nem
lig Skibet Fancy, Skipper Mitchell, fra Aber
deen ankommet til Bodee for at indtage for Stead
en Ladning Fist, bestemt til Middelhavet.
Efter
Gess's Handelsfuldmegtig Kocks Angivelse til
Toldboden af 19de s. M. stulde der indstibes af
Gerss's Fistebeholdning 1999 Voger Torfist i
dette Skib. Indstibningen foregik under Roerskarl
Hans Olsens Opsigt den 11te, 12te og 14de Septem
ber ; og blev der i det Hele indladet 579 Voger Fist.
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Den sidste Dag indfandt Tolderen sig ved IndsM
ningen, da samme nesten var tilendebragt, og forbod
Kock at fortsette samme ; men denne neglede at ad
lyde Toldeens Forbud, da han ikke ansaae det som
et lovligt strivtligt Forbud, og Tolderen heller ikke
havde Bestikkelsesvidner med sig; hvisaarsag han
vedblev at mdstibe, som han sige, endnu 29 Voger.
Tolderen henvendte sig samme Dag til Amtet med
Vegjering om, at en Mand i Fogdens Frave
relse maatte udnevnes til at afholde en Forbuds
eller BestagslForretning i saamange af Gerss's Eiem
domme, som dennes Cautioner til Toldvesenet, til
Veleb omtrent 2659 Spd, gjorde fornedent, og ef
ter hans Formening forst i den i Fancy indladede
Fist, angivende, at han ikke fer havde villet gjere
Beslag hos Gerss, fordi han ansaae sig betrygget
ved hans Eiendomme, men at Stead nu havde gjort
Arrest i alle disse, hvilken dog kun var generel, ikke
indeholdende Specification over de arresteeve Effecter ;
hvorfor Tolderen troede, at man kunde holde sig til
Fisken og andre as Gerss's Varer. Den paafolgen
de Dag (15de September) (see Mitchells Klage as
samme Dag) kom Skipper Mitchell og Kock til Tol
deren og forlangte Udklarering af Skibet, med hvilket
Stead stulde gaae til Trondhjem, hvor Skibet efter
Opgivende stulde indtage fnld Ladning; men Tolde
ren neglede dette, da han af Frygt for den af Stead
hos Gerss gjorte Arrest fremdeles agtede at holde sig
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til Ven indstibede Fist for Tolvvesenets Tilgodehavende
hos sidstmeldte Person. Den 16de indfandt de sig igjen,
medhavende 2de Vidner, hos Tolderen med samme
Vegjering ; men Tolderen vedblev sit Forrige, efter Op
givende tilbydende dem, selv at betale Omkostninge
ne ved Fiskens Udlosning, og strax at ville klarere
Skibet. Da han imidlertid den 17de talede med Amt
manden ved dennes Ophold i Bodee om den af
Stead i Gerss's Eiendomme gjorte Arrest, og Amt
manden raadede ham til, for ikke at forege sit An
svar, at udexpedere Ladningen (Amtets Skrivelse af
af 4de April 1829 cfr Tolverens Skrivelse af 27de
October 1819), saa besluttede han sig dertil, forme
nende efter senere Kundstab om Steads Arresiforret
retning, at denne vilde blive kjendt ugyldig, og saale
des ikke hindre ham i at sege Toldvesenets Tilgode
havende hos Gerss. Skibet med Ladning blev der
paa udklarent den 17de September om Aftenen, ef
terat Tolderen, ifolge sin Skrivelse af 27de October
1819 til Finantsdepartementet, havde anvendt den
hele Dag fra om Formiddagen til at udstede Maale
brev og foranstalte Lods. Samme Dag reqvirerede saa
vel Skipper Mitchell som D. Stead hos Notarius
Publicus Protestforretninge imod Tolderen for at
have forhalet Udklareringen fra 14de Seprember (Va
Mitchell paasiaaer i Reqvisitionen, at han forste
Gang var hos Tolderen) til 17de s. M., paabinden
der ham Ansvar for det Tab, denne Forsinkelse kunde
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medfere, om Ladningen ikke blev fremfort til sit Ve
stemelsessied til rette Tid, og for det af Steads Op
hold flyvende Tab, da hans Nervenlse paa bestemte
Tider var nedvendig paa forskjellige Steder saavel i
andre Lande som i Norge. De opgave begge, at
Vinden havde under Opholdet veret god; men Tol
deren har benegtet dette forsaavidt den 15de Sep
tember angaaer, den forste Dag, fra hvilken han reg
nede Opholdet.
Denne Tildragelse foranledigede
en Note for Lord Strangford, hvori han udledede
Tolverens Vegring fra "hans Opofrelse for Vet i
Aarhundrede i Bergen etableede Monopolsystem, hvis
skadelige Indfiydelse endnu legger saa mange Hin
dringer i Veien for Norges Fremstridt i Cultur og
Lykke", og gav Vink om, at han havde ihende juridi
ske Beviser sor Tolderens notoriske Bestikkelighet»,
hvorved sigtedes til en Vexel paa Lst 59, som Everth
i Aaret 1818 havde udstedt i Faveur af Tolde Hel
liesen, og i hvilken Anledning denne ogsaa siden blev
tiltalt under den samme Commissionssag, som blev
anlagt mod ham angaaende Fancys Udklarering.
(See i Litr. N. Protesiforntningen as 7de October
og Forhor af 19de November 1819, samt Litr. L.)
Den 18de September forlangte Tolderen ved
Skrivelse til Amtet, at Stead, der havde angivet sig
forn Eier as Ve ved Forseget didbragte, anholdte
Varer, og som saaledes ansaaes ansvarlig som Ho
vedmand for 6 Gange begaaet Toldsvig med For
soget, maatte blive heftet» for de derved bevirkede
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Mulcter. Denne Neqvisition sendte Amtet Dagen
efter til Fogden, som da var hjemkommen; men
Stead var allerede afreist inden denne efter samme
kunde forelage noget (see Tolverens Skrivelse til
Amtet af 18de, og Amtets Indbeetning af 29de
September samt Tolderens af 2den October 1819, i
Litr. n.).
Paa Grund af forbererte Neqvisition af Tol
de Helliesen af 16de Sepember om at en Forbuds
eller Vesiags- Forretning maatte ast)oldes i den i
Fancy indstibede Fist og andre Gerss's Vare, hvil
ken Fogden havde modtaget ved sin Hjemkomst, af
holdt denne en Arresifotretning den 7de, Bde og 11te
October 1819 hos Gerss. De af denne under 12te
October 1818, 4de og 9de Februar 1819, samt 3ie
Mans s. A. indgaaede Cautioner for Verdien as
udleveet Skibsbred, 1 Foustage Huusholdningssage
og 247 Tonder Rug, indstibede i Sammonjn, hvilke
han ikke kunde bevise sin Eiendomsret til, belobe
ti! 2549 Spd. For denne Sum blev der, imod Pro
test af Kjebmand Buaas, som Fudmegtig for den i
Felge med Stead til Bodee ankomme D. Blackhatt,
der henholdt sig til Lensmand Lekkes Arresiforret
ning for Stead af 14Ve Septenlber, og af Kock paa
Gerfs's Vegne, gjort Arrest i 3 Getss tilherende
Brygger, et Smidehuus, endeel Bord- og Plankebe
holdninger m. v., da Fogden ikke ansaae Forret
ningen af 14de September gyldig, som afholdt efter
et lest Brev fra Gerss, oversat as det engelske Sprog
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«den Attestation. Denne af Fogden asholdte For
retning blev indsendt til Finantsdepartementet den
25de October, as hvilket den under 29de Februar
1829 blev overgivet til Regjeringsadvokaten for at
forfelges til Stadfestelse ; men saadan Forfolgelse blev
siandset ved Overenskomsten i Stockholm den 21de
Juni 1821 (see den asholdte' Forretning i Litr. I.).
Dog gjorde Tolderen under 12te Mai 1829 Exeution
hos Gerss for 2de Partier confistee Skibsbreds
Verdie, og sik siden, som foran bemerket, Executions
summen übetalt af Vlackhall (See den asholdte Execu
tionsforretning i Litr I. og Tolverens Forklaring for
Undersegelsescommissionen den 19Decbr1821iLitr K.)
Tolderen, der havde endeel anholdt Rug liggen
de paa en af de arresierede Brygger, indfandt sig der
den 3de November, da Nugen var bleven varm, og
fik Neglene til Bryggen af Kock; men da denne
havde forladt Nyholm forent) Tolderen blev ferdig
paa Bryggen, tog Ven Sidste Neglene hjem med sig.
Herover fortrydelig affordrede Kock Tolderen Dagen
efter Neglerne, me« denne neglede det. Kock brod da
Doren til Bryggen op, og satte ny Laas for den,
samt strev Tolderen et grovt Brev til. Denne Frem
gangsmande gav Anledning til Forhers Optagelse ; li
gesom Sag blev anlagt mod Kock for hans Forhold
mod Tolderen. Ved Underretten blev han idemt en
Mulct; men ved Overretten frisuuden for lusiitiens
Tiltale: hvorimod Tolverens Net til privat Esgs
maal for hans Uvladclser blev hiin forbeholdt. Paa
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den anden Side misbilligede Finantsdepartementet
Toldenns Forhold ved at negte Kock Udleveerlsen
af Pakhnusneglerne: og videre Felger sees ikke denne
Assaire at have havt. l^See Toldeens og Kocks Cor
respondence No. 16 K. og Kocks Notarialbestikkelser
No. 24 (begge henherende til Litr. I.), Negjerings
advocatens Betenkning af 14de Februar 1829, Fin
antsdepartementets Skrivelse til Amtet af 29Ve Febru
ar 1829, Amtets Skrivelse til Departementet af
29de April 1829 og Departementets Svar af 13de
October 1829, Amtets Betenkning af ste lanv.
1821, Departementets Svar af 14de Mans f. A.,
alle i Litr N., samt Denowans Nelation til Depar
tementet af 13 lanv. s. A., hvori antages, at Re
gjeringens Planer med en ny Kjebsiads Opkomsi i
Bodee vilde vere frugteslese, hvis Tolde Helliesen
ikke flyttes derfra (Litr. N)^
Ved Steads og Vlackhatts Ankomst til Bodee
havde Tolderen anholdt et lidet Foustage Madera og
2 Ankere Portviin, som de havde bragt i Baad med
sig fra deres Landingssted Nest, opgioende for Tol
deren, at det var deres Provision. Anholdelsen
grundede sig i, at han ansaae Partiet for siort til
Provision, i at Udlosningen paa Nest ansaaes stri
dende mod provisorisk Anordning af 7de Decem
ber 1818, og i, at endeel af Vinen var forbuden
Indforsel. Men ifelge Finantsdepartementets Skri
velse af 28de August 1829 blev Anholdelsen frafalde,
da de ingen Skjul havde lagt paa den indferte Viin,
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og denne som forneden Mundprovision tilbageleveret
mod Indferselstolds Erleggelse.
§. 29.

F. G. Denowan meldte sig, ankommen fra Stock
holm til Christiania, ved Skrivelse af 7de August
1819, som Befuldmegtiget til, for adskillige brittiste
Undersaatter at beserge endeel i Bodee anholdte, dem
tilhorende Varer reclamerede og tilbageleverede. For
at paastynde Afgjerelsen af David Steads Neclama
tioner og at nedsette saa meget muligt den Paa
siand om Ansvarlighed og Erstatning, til hvilken hans
Committentere formentes berettigede, forestog han
Departementet, at de af St. Johns strandede Lad,
ning bjegede Varer, den i Storvaagen oplossede Lad
ning af Skibet Forseget, og den ved Skibet Commerce
d'Anvers fra Archangel bragte Nug, og saadanne an
dre Steads private Eiendomme, som af øvrigheden
kunde vere anholdte, uden at han selv eller hans
Commissionair kjenvte eller knnde opgive dem, Maat
te uden videre Omsiendigheder udlevees mod Cau
tion for Verdien, i hvilken Cautions Sted han fore
lebigen var villig til at deponere en for ham udfer
diget Fuldmagt af Pale, Thornton 6c Co., Bankener i
London. Finantsdepartementet svareve ham strax,
at det ikke kunde indlade sig paa hans Forslag, deels
.fordi at de omhandlede Effecter vare anholdte forme
delst ulovlige Foretagender af John Everth, Gerss
m. fl, der tildeels havde eklere sig som Eiere af
de anholdte Ting, hvorimod Stead ikke var nevnt
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som Eier i noge af de til Departementet indkomne
osslcielle Documenter, deels fordi den Denowan af
Peter Free, der ikke nevnes som Part i Sagen,
meddelte Fuldmagt, ikke synes at bemyndige Deno
wan til at indgaae Caution i en hans Handelshuses,
Down, Thornton 6c Co's Anliggender i Norge tilsyne
ladende aldeles uvedkommende Sag; derimot» tilbed
Departementet Varenes Udleverelse, forsaavidt de
ikke vare contrabande, nåar de Personer, i hvis
Verge de ved Anholdelsene, vare, Mede en saadan
Sikkerhet», som den provisoriske Toldanordning af 7de
Decbr 1818 §. 242. bestemte. Herpaa sulgte en
Skrivelse af 9de August fra Denowan, hvori han
tilbed Caution i Christiania for Ve Vare, som maat
te udlevees som Stead tilherende, og for at beage
Departementet Frygten for en paafelgende Reclama
tion as .Everth 6c Son ihenseende til disse Varer,
bemerkede han, at han havde Fuldmagt fra de for
skjellige Eiere af de anholdte Varer, og saaledes og
saa maatte ved sine Handlinger forbinde Everth 6c
Son, om dette Hnus havde nogen Paasiano paa dem,
samt etlende sig villig til. at forelegge Departe
mentet de Fuldmagter, hvorefte han handlede, paa
beraabende sig iovrigt Lord , Strangsords Skrivelse
til Departementets Chef, hvilken Skrivelse han havde
medbragt. Dette Brev blev ikke strivtlig besvare;
og nu opherte Correspondencen, indtil Denowan un
der Bde September 1819 fremkom med en Deduction
for Stead, hvori berettes Felgende: Stead inolod

,
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ferst i 1818 i den Specnlcttion, at begynde en
Tuskhandel med de russiske Provinose ved det hvide
Hav, for at kunne omsette russiske Varer, Korn,
Mel m: v: med ter og saltet Fist i det nordlige
Norge, og realisere Fisken ved at contrahee Leverance
af samme i Landene ved Middehavet til bestemte
Tider og Priser; og lod han til den Ende udfere
fra Antverpen en udsegt Ladning «led Skibet For
seget og en almindelig Ladning fra London med Brig
gen St John. Shirreff var Supercargo paa det
sidsinevnte Skib, og Everth kun Passager med til
Bodee, hvor han vilde besoge sit Huses der havende
Handelsetablissement. Begge Skibe stulde anlobe
Vovoe, for der at modtage Insiruxer, som Steads
Venner i Archangel og Onega stulde tilstille Everth
6c Sons Factor i Bodee. Da St. John strande
de paa Rosi, og Forseget formedelst et 3 Maanedes
Ophold i Larvick for sildig kom til Nordlandene, og
der deeltog i at overfore af de strandede Varer til
Bodee, saa kom begge Skibes Ladninger, saavelsom
den fra Archangel paa Skibet Commerce o'Anves
didbragte Ladning Rug, paa en Maade under det en
gelske Handelshuus Everth 6c Sons Bestyrelse uden
Steads Vidende eller Samtykke, formedelst en Rek
ke af uforudseelige Tilfelde, hvoriblandt, at Steads
Fuldmegtig Shirreff forfalde til en umaadelig Drik
feldighed, og siden falot i en Feber, der bragte ham
ner Doden. Det af Shirreff frageede Skib Com
merces Nugladning kom derimod aldrig i Everths
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Hender, men esterat Gerss havde separere sig fra
Everth 6c -Son, i dennes Besiddelse. Senere kom
samtlige disse Ladninger i øvrighedens Hender paa
Bodoe, formedelst Tvistigheder mellem denne og
Everths Huus, og øvrigheden forbod enhoer at op
fylde Contratte og Forpligtelse til Everths Huus,
enten dette maatte have handlet paa egne Vegne el
ler som Commissionair. I Henhold hertil gjorde
Stead folgende Paasiant» mod Regjeringen, nemlig :
1, at erholde Lst 23994 — 12 —3Z for hans Eien
domme og den simple Handelsfordel han kunde havt,
og 2, Lsi 13996 —3 — 8 som Belebet af de af ham
indgangne Contracter om Indkjeb af Fist m. m.,
hvorfra han blev forhindret ved øvrighedens For
bud; — hvorhos Stead forbeholdtes adskillige andre
Fordringer, som ere anferte i den summariske Ex
tract om hans Tilkommende. Disse Paasiande grun
des paa nysnevnte as Stead i London den Iste Juni
1819 beedigede summariske Extract med 4 Facturer
som Vilage, og paa hans Fortegnelse over i Nord
landene afsiuttede Contracter om Leverance af Fist.
Den opgivne Sum af Lst 23994. 12. 3^ udkommer paa
selgende Maade:
1. efter Factura No. 1 over Varer, bjergede af Skibet St Johns Vrag, og
indbragte i Forsoget .... L5i.1695.16.i1,
2. efter Factura No. 2 over Varer,
Lateris. 1695.16.11.
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Transport. 1695.16.1iz
anholdte paa Nyholm (9 Piber og 9
Fade Rum samt 11 Baller forskjellige
Varer)
853.9.2.
2. ester Factura No. 3 over Forsogets Ladning fra Antwerpen
899.16.11
4. efter Factura No 4 over den i Com
merce fra Archangel bragte Rugladning 3632. 19.
Belebe af Steads anholdte Eiendomme
Lst. 6991.13. 1
Hertil kommer for Tab i stussede mer
cantilste Speculationer i Anledning af
den mod hans Eiendomme brugte Frem»
gangsmaade, nemlig:
5. Tab af Fragt for den russiske Loddie
Alexander i Anledning af Toldbejent
Erich Schyttes Vegring at lade dette
Fartoi indtage endeel af de fra det
sirandede Skib paa Rest bjergede Varer Nbd. 9475 efter Cours 45 pr. Lst. 219. 11. 1
V. Tab i Anledning af Anholdelsen af
Skibet Forsogets Ladning i Storvaagen,
hvorved Reisen til det hvide Hav (altsaa
ikke til Feroerne) blev indsiillet, som
ettes vilde have inobragt ham (Stead)
en reen Fordel af 199 pCt. . . 899.16.11
?.Tab af den Fordel, han kunde havt
Latris.

7922. 1. 1
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Transport 7922. 1. 1
ved at realisere sidstmeldte Ladnings
Provenu i Mel i det hvide Hav, og
derefte ombytte dette med Fisteogn i
det nordlige Norge, 59 pCt. af Lsi.
1619.13.19
893.16.11
8. Den Fordeel, han stulde havt af at
bringe den Rogn, han stulde for Melet
kjobt i Norge, til Middelhavet, 59 pCt.
as Lsi 2429.19.9
1214.15.4.
9. Skibet St. Johns Erpedition, nem
lig 199 pCt. paa Lsi. 2459.6.1; (formodentlig efter Factura No. 1 og 2)2459.6.15
19. 59 pCt af disse samlede Lst 4918.12.3 2459. 6.iz
11. og 59 pCt . 7377. 18. 4z
3688. 19. 2z
(nemlig ved at gjore Ve samme Omset
ninger, som med Forsogets Ladning)
12. En Gevinst af 59 pCt paa Nugen i
Commerce, ved Omtustning mod Fist, af
Lst. 3632.19
1816. 5.
og 13. 59 pCt Gevinst paa Fisken i Middelhavet . 2724.2.6
Summa Lsi. 23,994. 12. 3z
Den anden Paasiand om Lsi. 13996.3.8 ud
kommer saaledes efter Fortegnelsen over de Contrac
ter, der stulde veret afsiuttede angaaende Indkjob af
Fist, som stulde leveres af forskjellige Personer '
Norge, og den deraf udkommende Ballane for de
Varer, der vare solgte for Steads Regning:
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C. I. Gerss Voger Nundfist ... 19736
(hans Tilstaaelse, hvorefter der gjordes
Arrest af Stead led dog kun paa 17236
Voger, hvorpaa bleve levende 579
Voger)
hos andre Personer . ... . .
2375
Tilsammen Voger Nundfist 22,111
a 7 Skl. 6 Pc. Pr Vog . . . Lsi. 8291. 12. 6
Tilgodehavende Penge hos Forskjellige 1162lNbd a 45
258. 4. 11
C. F. Lorck 92 Tender Rogn a 45 Skl. 297
Lsi.
8756.17.5
59 pCt Fordel paa Fisken og Rognen,
som este affluttet Overenskomst stul
de veret levere i Triest, Ancona og
Venedig under en betydelig Mulct for
Contractens Misligholdelse
. . . 4242. 6. 3
Summa Lst. 13996. 3. 8
(egentlig 12999.3.8)
I Ven summariske Extract gjorde Stead oer
hos folgende Forbeholdenhede:
1. Negnstab as Tolderen for Ve Schytte paa Resi til
Sikkerhet) for Tolden levende 39 Piber Rum 5
2. Neclamation for Galleasen Oscar og sammes Lad
ning, ansiaaet til Lsi. 7999, foruden Skadesersiatl
ning i denne Anledning, med Tilfeiende, at Gerss
havde kjebt Oscar for hans Regning ;
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3. Net til Erstatning for det mulige Ansvar han kun
de blive idemt med Hensyn til Befragtningen af
Forseget og Commerce o'Anves;
4. og for Ve Pengemulcter, han maatte blive idemt
for Misligholdelsen af Ve indgangne Contracter om
Leverance af Fist, samt
5. Relamation for Tab ved mulige nye Anholdelser
i Norge for Fremtiden.
Den ovenanferte Deduction med Bilage sendte
den brittiste Minister Lord Strangford ved en Note
af 11te September 1819 til den midlertidige Chef
for Vet udenlandste Departement, Greve Nettestede,
tilkjendegivende, at han var ovebeviist om, at disse
Documenter vilde overtyde Greven om, hvor serde
les untferdig Anholdelsen var af Steads Varer og
Effecter, som Ven norske Regjering havde bemegtiget
sig alene af den Aarsag, at de vare indladede i Ski
be, som tilherte en anden Person, hvem man forfulg
te for Domstolene, samt at han havde sin Regjerings
udtryktelige og bestemte Befalinger til at fordre Va
renes Udleverelse under tilstrekkelig Caution, om
samme maatte forlanges.
Under 25de October 1819 blev ved naadigsi Re
solution befalet, at Ve Effecter, de vare anholdte paa
Bodee og tilherte David Stead, stulde under den
af den siorbrittaniste Minister i sit Hofs Navn til
budne Borgen, udlevens til den, som dertil maatte
blive opgivet; hvilken Nesolution den 6te November
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s. A. blev fra Statssecretariatet meddelt Finantsde
partementet.
I Anledning af denne Nesolution tilstrev De
nowan Finantsdepartementet under 19de og 17de
November 1819, med Anmodning om at bidrage til,
at der ikke blev af Authoriteterne i Bodee gjort
Vanstelighede ihenseende til Sporgsmaale om, hvad
der var Steads af de anholdte Eiendomme; hvorved
han forstod: Commenes Nugladning, forsaavidt den
var i Authoriteternes Verge eller stillet til Caution
for Everth, Forsogets Ladning fra Antwerpen, Skibet
Oscar og det ikke Udleverede af dets Ladning, samt
Levningene af St. Johns strandede Ladning; hvor
hos han opgav Maadene, hvorpaa der stulde ud
findes, hvormeget af enhver af disse Ladninger, der
burde svares til. Tillige udbat» han i sidsinevnte
Skrivelse, at Amtets udsiedte Forbud mod at betale
Gjeld og indfrie Forpligtelse til Everth maatte be,
ferges opheve, da det med 2de Skrivelser fra Gjest,
giver Aas og Melchior Kock godtgjordes, at Stead
ikke kunde erholde sit Tilgodehavende af Fist og Pen
ge i Nordlandene formedelst dette Forbud; samt at
Nelamanterne, som han betegnede ved Ordet "os",
maatte tilbagegives deres Pakhuse paa Nyholm, for
sikrende, at det var deres Attraae — som noget oe
ogsaa fortjente — at blive behandlede med Liberalitet
af Regjeringen. (See ved denne §. Litr. U).
§. 21.

I Anledning af Resolutionen, Vateret 25de Oc
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tober 1819, indgik Regjeringen den 6te December
s. A. med underdanigst Forestilling til Hans Maje
stet, hvori forklaredes hvad der med enhver af de
Effecter, der reclameedes efter den af Lord Strang
ford attestende Steads Liste, var foregaaet i Nord
landene, og tilkjendegaoes, at ingen havde meldt sig
som Vefuldmegtiget af Ven engelske Minister til at
modtage Varene; hvilket formodentlig var Aarsagen
til, at denne Nesolution ikke strax blev sat i Udevelse.
(See Finantsdepartementets C kri. else til Nordlands
Amt as 3die December 1819, og den constituerede Tol
de Weybyes Attest af 7de, samt Amtets af 12te
Juli 1823, om, at ingen Nesolution blev disse Au
thoriteter meddelt om Udleveelse as de anholdte Va
rer forend den af Bde Januar 1829).
Regjeringen udbad derfor i denne Forestilling, at
blive underrettet om, hvo den brittiste Befuldmegti
gede maatte vere, og indsiillede derhos, at der til
Fuldbyrdelse af denne Kongelige Befaling om Udleve
relsen maatte bestemmes:
1) om ikke de. fra Nest af St. Johns Ladning i
Forseget til Bodee bragte Varer kunde overle
veres den brittiste Befulomegtigede, imod det i
Resolutionen bestemte Garantie, efter at Vare
ne, hvad Toldafgiftene angaaer, vare cmordnings
messigen behandlede, da Finantsdepartementet
allerede i Skrivelse af 15de Januar 1819 havde
tilkjendegive Tolderen, at ingen Toldovertredelse
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ansaaes ihenseende disse til Varer at have sun
det Sted (cfr. §. 16);
2) om det ikke med at uvleden de 9 Piber og 9
Fade Num samt 11 Baller Manufakturvarer,
angidne at hen til St. Johns Ladning, kunde
beroe indtil den af Finantsdepartementet under
3die December 1819 fra Nordlands Amt for
langte Underretning erholdtes, om disse Effecter
fandtes, samt vare til den Ladning henherende og
af den Beskaffenhet», som i Neclamationen anga
ves. (See Toldeens senere Skrivelse af 19de
Februar 1829, hvorefte disse Varer vare af
Johanne Cicilias fra Nesi bragte Ladning, og af
ham belagte med Arrest, som givne ham til Sik
kerhet) af Everth) ;
3) om nogen Udlevering kunde finde Sted, samt un
der hvilke Betingelser, ihenseende til de med For
seget fra Antwerpen bragte Varer, hvilke, nåar
man gik frem efter Landets Love, maatte csnfi
steres, foruden Mulctes og Omkostningers Ud
redelse, alt efter Decision, som uden Ophold af
Tolldepartementet kunde afsiges ; samt om ikke,
hvis Varene stulde udlevees, det var en Virk
ning af Garantiet, at den siorbrittaniste Regje
ring da maatte betale de confisteede Varers
Verdie, Mulcterne m. v., alt efter den afsigende
Decision og istedetfor de Paagjeldende ;
4) om de circa 1599 Tender Rug, som vare lagte
under Arrest i Bodee der kunde blive beroende
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indtil Udfaldet af Sagen til den paa dem gjorte
Arresi's Forfslgelse, etter om de strax stnlde udleveres mod det bestemte Garantie; og
5) om Oscar og den i samme indladede saltede Fist
stulde udleveres mod det bestemte Garantie, efter
at Veras var betalt hvad der efter Farleiets
Dregtighed og dets indehavte Ladning burde be
tales efter den paa Grund af siedfundne Toldovetredelser derom afsigende Decision.
Da Denowan i Stockholm fik Underretning om
denne Indsiilling, tilstrev han Finantsdepartementet
under 13de December, for at vise Urigtigheden af en
saadan Udsettelse i Hans Majestets Befaling, i Vet
den brittiste Befuldmegtigede ikke havde at melde sig
i Christiania, men i Bodee, hvor Varene stulde ud
leveres, eg at denne allerede for lang Tid siden hav,
de meldt sig for Amtmanden sammesteds, uden at De
nowan dog opgav hvem denne Person var, men tun
henviste til hans egne, Ministerens og Steads Skri
velser. Dette Brev blev henlagt.
Forestillingen foranledigede en naadigsi Nesolution
af Bde Januar 1829, hvori Dundas Blackhall opga
ves som den Befuldmegtigede til at modtage de i
Steads Navn relameeoe Varer, mod de Garantie,
som maatte eagles sornodent; i hvilken Anledning
Hans Majestet havde besluttet, at Regjeringen til
Opfyldelse af den naadigste Nesolution af 25de Octo
be 1819 stulde udnevne Amtmcmt» Berg, eller hvil
ken Anden, der maatte findes beqvemmere, for med
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Vlackhall at asgjere denne Sag; hvorhos den Nor,
ste Befuldmegtigede stulde gives sorneden Insirux.
(See ihenseende til denne §. Litr. I.).
§. 22.

Regjeringen udnevnte derpaa Amtmand Veg
til at foresiaae den befalede Udlevering, og ved Fi
nantsdepartementets Skrivelse af 26de Januar 1829
(anfort ved Udleveingsforretningen asi— 39 Mai
1829 i Litr. 1) blev der givet ham Insirux, der gik
ud paa:
2) at de fra Resi med Forseget bragte Varer kun
de uden Hinder fra Toldvesenes Side, paa
Grund af Departementets Skrivelse af 15de
Januar 1819, udleveres mod Erleggelse af de
befalede Toldafgiste;
b) at Udleverlngen af de relamende 9 Piber og 9
Fade Num samt 11 Balle forskjellige Varer ikke
maatte hensiaae ester de af Departementet be
gjerte Oplysninge;
c) at ihenseende Forsogets i Lofoden oplossede Lad
ning havde Vedkommende ikke inden don i For
ordningen 23de Mai 1812 §. 59 bestemte Tid
indanket Sagen for Overretten, og at Departe
mentet saaledes var berettiget til at afsige Deci
sion derom, som maatte gaae ud paa, at Va
rene stulde confisteres, og Beder med Omkost
ninger tilsvares; men for at undgaae Sagens
Afgjorelse ved Decision af Departementet, hvis
Upartiskhet) den siorbrittaniste Gesandt syntes
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at betvivle, tillades det af serdeles Kongelig
Naade de Vedkommende endnu at inosievne Sa
gen til Overretten, nåar de inden 4 Maaneder
forkynde den udtagne Stevning for Bodoe Told
kammer.
De under dette Litra omhandlede Varer knn
de derfor udlevens mod Garantie, som maatte
besiaae i saadan Sikkeheds Stillelse, som ved
Toldanordningerne er befalet, nåar Varer for
medelst Toldovertredelse ere anholdte, og de ud
levens, forinden Ansvaret ded endelig Dom eller
Decision er afgjort.
cl) at for Ildledningen af de 1599 Tender Rug ikke
fra Toldvesenets Side vilde mede nogen Hin
dring; og
e) at ihenseende til Galleasen Oscar og dens tilba
geholdte Ladning, betreffende hvilke Departemen
tets Decision kunde afsiges, der vilde gaae ud
paa betydelige Beder, vilde Hans Majestet, at
der stulde forholdes paa samme Maade, som
med Forsogets fra Antwerpen bragte Ladning,
ved at tillade Indankning inden 4 Maaneder.
Med Hensyn til samtlige Puncter blev det oer
hos Amtmand Berg tilkjenvegioet til lagttagelse ved
Sagens Afgjorelse med Blackhall, at Udleverlngen
stulde strekke sig til Effecterne, forsaavidt de enten
vare i det Offentliges Verge, eller private Vesiddere
maatte samtykke i den ; og at den stulde foregaae, for
saavidt Private ikke deri maatte have gjort Arrest,
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Forblld eller Beslag, som lovligen forfelges : alt paa
Grund af, at private Personer ikke kunde standses i
Indtale paa lovlig Maade as deres formeentlige Ret
tigheder.
Regjeringen indbentteve Verefte de Foranstalt
ninger, som vare trufne, hvilken Indberetning blev i
Folge naadigst Nesolution af 27de Februar 1829
henlagt.
Amtmand Berg modtog Ven ham meddelte Or
drer den ste Mans 1829, og underrettede Dagen ef
ter Blackhall derom. Denne ektende forelebig, at
han ikke fandt sig befeiet til at siille Garantie for
Varenes Udleverelse, og ikke kunde beqvemme sig til
at lade saa mange Varer af St. Johns og Com
merces Ladninger in deposito, som kunde dekke
Mulcter og Omkostninger ved Forsogets i Storvaa
gen oplossede Ladning og Galleasen Oscars Afseiling
uden Toldklareing (Amtets Skrivelse til Finantsde
partementet af 27de Mans 1829).
Under 3die April 1829 opgav Amtmanden Black
hall, at Garantie maatte siaae i Forhold til
2) de Mulcter, som maatte udreves, hvis den i
Storvaagen oplossede Ladning ved Dom elle
Decision maatte blive confistee, de muligens
idemmende Mulcter for Skibet Oscar og Lad
ning, samt Omkostningene, som ved alle Anhol
delser ere foraarsagede : hvilket alt formentes at
udgjere69lw Spdl.;
K) Verdien af den i Storvaagen oplossede Lad-
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ning, der ei kunde bestemmes fennd ved Utleveringen, og
c) Pakhuusleien paa de Steder, hvor de anholdte
Varer have veret oplagte.
Han tilkjendegav derhos, at han, om Blackhall
ikke kunde strax stille saadan Sikkerhet», var villig til
at overlade ham nogle af Varene, imot» at de evri
ge forbleve til Sikkerhet». Herpaa svarede Blackhall
nnder ste s. M., at han ikke kunde indlade sig paa
nogen Sikkerheds Stillelse, Va Ven i Finantsdeparte
mentets Skrivelse omhandlede Forsogets til Bodoe
bragte Ladning, de 9 Piber, 9 Fade og 11 Vatter,
samt de 1599 Tender Nug, efter den deri givne Or
dre, stulde udleveres übetinget, og forsaavidt denne
Ordre angaae Forsogets til Storvaagen bragte Lad
ning og Skibet Oscar med Ladning, var den aldeles
stridende mod Ven Insiruction og Underretning, Ver
fra Stockholm var ham meddelt ; hvorfor han maat
te frafalde disse 2 Puncters Udleoeelse paa de op
gione Villaar, indtil han maatte faae forandrede In
siructioner.
Amtmanden tilstod nu Blackhall (see
den Ferstes Skrivelse til Tolderen af2lde April 1829)
Udleveringen af de Varer, der ikke henhorte til For
sogets Ladning, oplosset i Storvaagen, og Oscars
Ladning, og anmodede Tolderen om at udlevee sam
me mod et nermere bestemmende Garantie. Tolde
Helliesen modsatte sig, ei alene i Skrivelse til Amtet
af 25de f. M., men ogsaa under den oerpaa asholdte
Forretning, de omhandlede Varers Udleveing, paabe
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raabende sig, at Forsogets til Bodee bragte Ladning
var anholdt formedelst gjentagne Smuglene paa
Veree, i Arneen og Bodee m. v., og at Anholdel
sen ikke kunde tilintetgjeres uden ved Dom eller De
cision, samt at de 9 Piber, 9 Fade Rum og 11 Bal
le, saavelsom de 1599 Tender Rug, af ham vare be
lagte med Arrest, deels paa det Offentliges, deels paa
hans egne Vegne, som Eier i det confisterede, af Everth
bortforte Partie Tobak og Rum. Ikke destomindre
blev der afholdt en Notarial-Udleveingsforretning og
en dermed efter Blackhalls Foranstaltning forbunden
Taxationsforntning, begyndt den Iste og stuttet den
39te Mai, med Hensyn til den med Forseget til Bod
ee bragte Ladning og de arnsiende 9 Fade og 9 Pi
ber Num samt Balterne, de efter Forretningen ut>
gjorde 9 Stk. (see den i Mans Maaned asholdte
Arresiforretning Litr. I), da Amtet henholdt sig til Fi
nantsdepartementets Skrivelse af 26de Januar 1829,
hvoreste alle disse Varer kunde udlevees uden Hin
dring fra Toldvesenets Side. De omhandlede Va
rer bleve lårende til 7977 Spd. 21 si. ; og gjorde
Blackhall under Forretningen endeel Bemanglinger, i
Folge hvilke nogle enkelte Ting, ester den Factura,
han var i Besiddelse af, stulde mangle, og nogle
Staalvare i en Kasse, der havde siaaet paa Bodee
GaarV, stulde vere rustede, fordi Kassen havde ve
ret aabnet og ikke igjen vel tillukket; men ihenseende
til de arnsiende Valle ses ingen Bemerkning un
der Forretningen af ham at vere gjort. Angaaende
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Forsogets Ladning fremlagde han Gjenpart as en
Skrivelse, som Everth stulde have udferdige til Tol
veren den 39te November 1818 (see Litr. i.) (ve
cc 2Ve andre Skrivelser as samme Dato), i hvilken
Tolderen opfordns til at lade ham beserge Indpak
ningen af Varene ved egne Folk og forsyne Embal
lagerne med hans eget Segl, hvilket Tolderen stulde
have neglet; men Tolde Helliesen forsikrede under
Forretningen hoitideligen, at denne Skrivelse var fin
gere, bemerkende, at de deri omhandlede Theekasse
ikke til den Tid vare ankomne til Bodee, og at To
nen i Brevet er af den Beskaffenhet), at/ om han
havde modtaget det, han havde maattet tiltale Everth
derfor. Uagtet den asholdte Forretning bleve dog de
taxerede Varer, med Unvtagelse af 2 Kasser og 2
Balle med Kledesvarer samt 1 Foustage Sukkerkan
dis, ikke virkelig Udlevende, men forblevepaa de sam
me Steder som hidtil (efter Tolverens Forklaring
for Undersegelsescommissionen : Forsogets Ladning paa
Vlackhalls Transit-Oplag), da Amtmandeu troede for
inden Afleveringen at burde afforore Blackhall strioe
lig Forsikring for at vere ansvarlig til Ven Forrin
gelse eller Tilintetgjorelse, Ve Varer, han ved Udleve
rlngen stulde lade blive in oeposito, kunde blive un
der deres Henliggen udsatte for, hvilket Blackhall
ikke vilde indlade sig paa. (See Amtets Indbere
ning til Finantsdepartementet af 26de Juni 1821,
af 1 — 16 Mai
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?!«29 med tilherende Correspondence og Taxationsfor
rening af 16de — 39te s. M. i Litr. 1).
32u

§. 23.

Saaledes stod Udleveringssagen, Va den brittiste
Charge d'Assaires St. George i Juli Maaned 1829,
under Hans Majestets Ophold her, ankom til Chri
stiania, og i flere forskjellige Noter blandt andet paa
styndede Udleveingen af Steads Effecter. Hans
Fordringer gik ikke alene ud paa dette, men ogsaa
paa, at Varene bmde udleveres i god Stand, og
Skadeserstatning gives Stead: hvilken han formente
ester Udleveingen kunde bestemmes ved Voldgifts
kjendelse af en Person, udnevnt af det engelske Ge
sandtstab, en af den Norske Regjering Udnevnt og
en 3Vie, valgt as begge Volvgiftsmendene. .Den
forste kunde Denowan blive. Tillige formente han,
at en Mand, forsynet med forneden Fuldmagt, bur
de afsendes til Bodoe for at handle med Blackhall,
og besorge Udleverlngen af Varene en depot til den
ne, hvormed Hensigten var at faae Effectene ud af
de norst: Authoriteters Verge, i hvilket de, ved at
forblive lengere dei, endvidere kunde tåge Skade, da
den brittiste Regjering iovrigt paatog sig at vere
ansvarlig for, at disse Effecter tilsidst stulde komme
de rette Eiere tilgode. Naar Udleverlngen var fore
gaaet stulde de 3 Voldgiftsmend, efter St. Georges
Forslag, afgioe deres Rapport til Hans Majestet,
i henseende til den Erstatning, som de maatte troe, at
Hans Majestet af sin Naade vilde tilstaae Stead
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fra Ve Skibe og Vare, som maatte bere forkomne
etter bedervede under de norske Authoriteters Vare
tegt. Foruden de forhen nclamerede Effecter, for"
drede han tillige udlevent som Steads Eiendom.
Briggen St. John (som forhen rar erkjendt kun at
vere fragtet af Stead) og 499 Tender Rug uden
for Ve fer nclamerede 1599 Tender, hvilke 499 Ten
der han opgao at vere bleorie fralokkede Everth, for
at gives Fogden som Sikkerhet» for Everths og hans
Seefolts Befrielse af Fengsel (cfr §. 17).
Paa samme Tid som disse Noter bleve indgivne,
indleb gjennem Udenrigsminisieren en Protest fra Ven
Va i London sig opholdende Carl Johan Gerss ved
hans Broder Capitain Gerss i Stockholm mod al
Erstatning, som Handelshuset Everth <3c Son, Peter
Pale 6c Comp. etter David Stead muligens, stjendt
af ham übekjendte Aarsager, kunde have at oppebere
af Negjeringen, indtil Gerss havde bekommet hvad
han hos disse Handlende stulde have tilgode: hvor
hos Capitain Gerss anmodede om, at Sagen maat
te siaae uafgjon, indtil hans Broders snart forven
tende Ankomst til Sverige, da han muligens kunde
meddele saadanne Oplysninger om denne Ersiatnings
sag, som for Regjeringen kunde blive af serdeles
Vlgtighed.
I Anledning af. Amtmand Bergs Indberetninger
og den engelske Charge o'Assains Note samt Gess's
Protest, indgik Finantsdepartementet med underdanigst
Forestilling til Hans Majestet. I Henseende til de
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forste bemerkede det, at der formentlige» intet andet
var sor Tiden at forelage ved UVleveingssagen, end
at tilkjendegjve Amtmanden, at han ikke burde in
herere sin Paasiand om at Blackhall, for at faae
Forsogets til Bodee bragte Ladning udleveret, stulde
give Forsikring for Forringelse og Tilintetgjerelse af
de, af Mangel paa Garantie, tilbageblivende Varer,
da saadan Forsikring ikte af Departementet ansaaes
fornesen. Ihenseende til Notene anferte Departe
mentet, at det, som ukjendt med Ve politiske Syns
puncter, hvorpaa den brittiste Charge d'Affaires
syntes at stotte sine Paasiande, maatte i Henhold til
de forhen af Regjeringen indgivne Betenkninger og
Beretninger angaaende de som Steads Eiendomme
opgione Effecter, fremdeles vere af den Formening,
at det vilde vere rigtigsi, ei at foregribe Vet Udstag,
som Domstolene vilde give, da Rettens Vei under
de forviklede Omsienvigheder, Ver vare indlobne, vel
var langsom, men saadant ikke alene kunde tilregnes
Stedes Fraliggenhed, men ogsaa Veres mislige For
hold, hvem Effecterne af deres Eiere vare beroede.
Ihenseende til St. John og de 499 Tende Rug,
som nn reclameedes, anferte Departementet, at Vet
om Skibet ikke for Tiden kunde indlade sig, da de
samme angaaende Documenter vare i Nordlandene;
men at Rugen, der ikke var stillet Fogden, men en
privat Mand, Everths Cantionist Kjobmand lack
helln, til Sikkerhet», ikke kunde bereves denne, der
var affordret Cautionsbelebet. Forsaavidt Garantie
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angaae, da stulde samme, ester de eldre Kongelige
Nesolutioner og den Amtmand Berg givne Instrux,
have til Hensigt, at sikre Udredelsen af Folgerne for
begaaede Toldovertredelser, Toldafgifter og Omkost
ninger ; men efter de sidste Noter synes Garantie ale
ne at stulle gaae ud paa, at de rette Eiere fik de
dem tilherende Effecter. Departementet troede det
endvidere ikke forneoent at sende nogen til Nordlan
dene for at fonstaae Udleverlngen, da Amtmand Berg,
som den brittiste Gesandt selv forhen havde enste
udnevnt, naadigst var bestikket til at afgjere denne
Sag. Ligesaalidet troede det, at Sporgsmaale om
Skadeserstatning burde voldgives, da det ikke kunde
erkjendes, at Vedkommende stulde have nogen gyldig
Fordring paa Skadeserstatning, om end denne ind
strenkedes til Godtgjerelse for Beoervelse paa Va
rene under deres Henligge», eftesom Presumtionen
maatte vere for, at de ei urettelige» havde henligget
og Nesicoen ved samme saaledes maatte hvile paa
Eierne.
Betreffende Gess's Protest uttrede Departemen
tet endelig, at da samme ikke var et lovlig forkyndt,
og deester ved Retten forfulgt Forbud, saa kunde
den ei vere Hans Majestet hinderlig i at tåge de
Beslutninger, som eagtedes tjenlige, eftesom det li
gefuldt maatte siaae Gerss aabent, ved Arrest i Essec
terne at soge Sikkerhet» for hvad han muligens maat
te have at fordre. I Overensstemmelse hermed ind
siilledes, at Amtmand Verg maatte gives den fornedne
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Bested om at frafalde sin forommeldte Paasiand, og
at den brittiste Charge d' Assaires maatte meddeles
Indholden af de Amtmanden givne Insiructione,
forsaavidt saadant ei forhen var steet, samt tilkjende
gives, at for Tiden intet videre kunde foranstaltes an
gaaende de Effecter, hvorpaa den Kongelige Nesolu
tion af 25de October 1819 havde Hensyn.
Ved Foredraget af denne Indsiilling behagede det
Hans Majestet at bestemme, at Heistsamme, for at
give Hans Storbritanniste Majestet et fornyet Be
viis paa hvor gjerne Han gaacr Heisammes Dnste
imede, vilde, i Henhold til den Kongelige Nesolution
af 25de October 1819, at Ve af Ven Vaverende brit
tiste Gesandt, Lord Strangford, som den brittiste Un
dersaat David Steads Eiendom nclamerede Effecter
stulle, naglet de flere begangne Overtredelser mod
Toldanordningerne endnu ikke lovligen vare afgjorte,
og ei hetter den ved Anordningene bestemte Sikker
het» paa Stedet var stillet, samtlige mod det af den
brittiste Regjering givne Garantie, strax til den brit
tiste Regjerings Befuldmegtigede en depot udlevees,
forsaavidt Effecterne en en vare i Vet Offentliges Ver
ge, etter Ve Private, i hvis Besiddelse Ve maatte ve
re, i Udleverlngen maatte samtykke, samt forsaavidt
Private ikke i noge , af Effecterne maatte have gjort
formelig Arrest, Forbud eller Beslag, som lovligen
blev forfulgt ; dog at, uagtet Udleverlngen, Anholdelse
nes Lovlighet» anordningsmessig blev paak/endt. (See
Finantsdepartementets Indsiilling af 8 August 1829
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og Kabinetssecntair Schnltzenheims Skrivelser af
28de Juli og 2den August s. A., i Litr. N).
Denne Kongelige Nesolution blev af Finantsde
partementet meddeelt Kabinetssecntair Schultzenheim
den 9de, og Amtmand Berg den 12te August 1829.
§. 24.

Saasnart Amtmand Berg havde modtaget den
foranforte Kongelige Nesolution og meddeelt samme
til Blackhall og Tolde Helliesen, foransialtede han
efter Overenskomst med disse de nclamerede Varers
Udleveing. Der blev til Ven Ende under 3t»ie No
vember 1829 paabegyndt en Forretning, ved hvilken
efter Tolverens Tilkaldelse Notarius nuKlieu. i Be
gyndelsen var tilstede for at modtage Tolde Hellie
sens Protest og Resevatione. Disse gik ud paa,
at han paabandt Amtmanden Ansvaret for Udleveelse
af de arnsiende Varer, og i Serdeleshed forsaavidt
der ikke af den arnsiende Nug maatte tilbageholdes
saa meget, at han og vedkommende offentlige Stiftel
ser kunde erholde Erstatning for deres Tab ved Bort
fenlsen af de til Fordel for dem confistenoe 9 halve
Fade Bladtobat og 2 Piber, 172 Potter Rum ; og at
han forbeholdt sig, forsaavidt den brittiste Regjering
ikte udrevede samme, Erstatning as Kongen, Ven Nor
ske Regjering og Statscassen for Vet fulde Beleb, Ver
i sin Tid ved Dom elle Decision maatte blive til
tjendt ham som Anholder med Hensyn til de forskjel
lige endnu ikte afgjorte Anholdelser, m. v. (csr. §. 38).
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Ved Forretningens Continuation den 29de December
1829 erkjendte Blackhall, at have modtaget:
1) af de anholdte Varer: Forsogets i Storvaagen
oplossede Ladning, der taxeredes til 4959 Spd.
199 si., og bestod af Genever paa 83 Tender, som
ikke udgjorde mere end 62 fyldte Tender og en
Slump, 22 Kasser The, hvoraf noget var be
dervet af Notte, 3 Kasser Sigarer, ligeledes
bedervede af Rotter, 2 Valle Skraatobak og
derhos 299 Pd. Do. af en af Rotterne itustaa
ret Matte, 2 Foustage Snustobak, 163 Pd. Pe
ber, og 87; Pv. Do., lidt bedervet af Notte,
samt 54 Pd. af The, Sigarer, Skraatobak og
Vred, sammenblandet og af ingen Verdie; og
2) as-de arresteede Varer: Rugen, opmaalt til
1389zTende, 9 Piber og 9 Foustage Num, 9
Valle og 1 Stuve Manufacturvarer, hvoraf
Stuven og 6 Stk. Sirts noget bedervede af
Rotter. Ved Modtagelsen Heras forbeholdt han
sig Regns hos Tolderen, Regjeringen og Depar
tementet for Ve Varer, der enten vare aldeles
borte etter bestadigede; i hvilken Anledning Tol
de Helliesen anmerkede, at medens Varene
have veret under hans Tilsyn, var intet deraf
bortkommet eller bedervet, uden forsaavidt For
ringelse eller Formindstelse er steet ved Rotter,
hvilket ei kunde forebygges.
Forsogets til Bodee bragte Ladning, som Blackhall allerede foruo havde overset, tilkjenoegav Amt
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manden at ligge til hans Disposition.
Galleasen
Oscar og Ladning, bestaaende af 132 Tender saltet
Fist og 232 Voger Torfist, etlende Blackhall ikte
at ville modtage, forinden Vesigtelse var foregaaet om
sammes davennde Tilstand; men senere har han dog,
efter den consiituende Tolvers Attest, modtaget sam
me. (See Udleveingsforntning af 3die November
og 29de December 1829 i Litr. I, Amtets Indbeet
ninger til Finantsdepartementet af 18de October, 7de
og 25de November og 29de December 1829 (Litr. N)
samt consiitueet Tolde Weybyes Attest af 12te Au
gust 1823 (i Litr. N.)
Pathunsleien af de uvlevenve Varer vegrede og
saa Blackhall sig i Begyndelsen for at udrede, men
fandt sig dog deri, da Finantsdepartementet tilkjende
gav, at det ansaae ham forpligtet dertil. (See Kjob
mand lackhellns Regninger af 23de Januar og 2den
Mai 1821; Vlackhalls Erklering as Bde Inni s.A.;
Tolde Helliesens af 21de og Amtets as 19de Marts
samt 26de Juni s.A.; Finantsdepartementets Skrivelse
af2den Mai og 22dejDecembe s. A.; Amtets Skrivelse
til Blackhall as 2den Februar 1822, Vlackhalls Svar
af 12te, Amtets Erklering af 16 Februar og Finants
departementets Skrivelse af 18de Mai 1822, Litr. N).
Blackhall, der nu var bleven Borger i Boooe,
deponerede i Toldkassen en Sum for Tolden af de
paa hans Transitoplag liggende Varer, hvilke han
ifolge Finantsdepartementets Bestemmelse af 39te
Juni 1821 stulde svare Transittold af fra Udleveel
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sens Dato, og bleve da disse, uagtet Tolde HeNiesens
Protest, udleveede den 21de April s. A. (See Vlack
halls Skrivelse af39te April 1821, Weybyes Erkle
ring og Beretning af 11te Mai, og Finantsdeparte
mentets Bestemmelse af 39te Juni f. A., i Litr. N).
Ifelge constitueet Tolde Weybyes Attest af
26de Juni 1821 betalte envvidere Blackhall Told af
den sisrsie Deel af Forsogets Ladning, hvilken blev
ved offentlig Auction af Iste og 2t»en Mai (see Auc
tionsforretningen i Litr. I) udbragt til 12,653 Spd.
17 si. Genevee» solgtes med den Forpligtelse, at den
igjen stulde udfores (cfr. Proosi Schyttes Ansegning
af 13de Juli, constitueet Tolde Weybyes Foresperg
sel aflsde, Nordlands Amts Erklering af 18de Au
gust, og Departementets Skrivelse af 19de December
1821, i Litr. N).
Ligeledes havde han allerede ved en fongaaenoe
Auction af 11 — 13 October 1829 solgt Varer for et
Beleb af 5225 Spd. 29 si.
Under den sidst asholdte Auction medte Tolde
Helliesen og protesterede mod dens Afholdelse, forsaa
vidt ham vilde tilkomme 69 pCt. af Forsogets Lad
ning, oplosset i Storvaagen, og han havde gjort
Arrest i endeel af de afhendede Varer for den af
Everth bortforte confistenoe Rum og Tobak m. m.;
men denne Protest blev ikke tåget til Folge.
De af Blackhall erlagte Toldafgifter bleve ham se
nere godtgjorte i Folge Overenskomsten af 21de Juni
1821 §. 6. (See Vlackhalls Skrivelse af 18de, Anuets
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Erklering af 19de September, og Finantsdepartemen
tets Skrivelse af Bde December 1821, i Litr. U).
§.25.
Forinden nogen Indbeetning ankom angaaende
Uvforelsen i Nordlandene af Ven Kongelige Nesolu
tion af Bde August 1829, indgik Udenrigsminisieren
Grev Engesirem under 28de October

1829

med

en underdanigst Forestilling til Hans Majestet Kon
gen om, at der maatte anvendes passende Forholds
regler til uden Ophold at bringe Ven bodoeste Sag
til Endstab paa en ikke blot for Ve interesserede Par
ter, men ogsaa for begge Regjeringer tilfredsstillende
Maade.

Anledningen til denne Forestilling opgav

han at vere, at den brittiste Minister, Marquis
Fitz-Gerald, til forskjellige Tider havde henvendt sig
til det ndenlandsse Ministerium, og i Samtaler paa
siaaet en eclatant Statisfication for Ven Mishandling,
Everth havde lidt, og Skadeslesholdelse for det Tab,
denne saavelsom Stead vare blevne tilfeieve, i hvilken
sidste Henseende Gesandten ikke ansaae Tilbageleverin
gen af Ve anholdte Effecter tilstrekkelig, da en stor
Deel af disse i Mellemtiden stulde paa en bedragerisk
Maade vere staffede af Veien, ja endog bortstjaal
ne under de norske Embevsmends Dine. Grev En
gesirem anferte, at Ministeren havde underrettet ham
om, at Ven bodeeste Sag var bleven bekjendt for
Oppositionen i det engelske Parlament, og at samme
vilde blive et frygteligt Vaaben i dens Hender mod
det engelske Ministerium, hvis dette ikte godtgjorde
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at have anvendt alt Muligt for at beskytte engelske
Undersaatters personlige Sikkerhet), saavelsom den en
gelske Handelsinteresse i Almindelighet». Fremdeles
anfsrte Greven, at det var meget at befrygte, at den
stedse ooxende Misfornoielse med den Norske Regje
ring i Anledning af denne Sag vilde aldeles foran
dre Majoriteten af Parlaments - Medlemmenes gun
stige Mening for de Lettelser i Norges og Sveriges
Trelasthandel i Engellant», som man hidtil med de
bedste Forhaabninger havde besirebt sig for at tilveie
bringe, og bereve begge Niger en ustateelig Fordel;
endelig, at han, for hvem Norges Interesse var lige,
saa kjer som Sveriges, ansaae det for sin Embeds
pligt, uden at beregne sin Nidkjerhed efter Sterrel
sen af den Lenning, han nyder, at asverge de ulykke
lige Felger, som kunde fiyde af en alt for stor Sik
kerhet) eller alt for hendelig Ligegyldighed paa den
ene Side i en Sag, som vel forfra henhorte under
Domstolenes Nesort, men formedelst sine Felger er
indtommen i Polititens Enemerke.
I Anledning af denne Forestilling tilkjendegav
Hans Kongelige Majestet ved naadigsi Nesolution
af samme Dato, at Hoisisamme ikke uden Utilfreds
het) havde erfare de nye Omsiendigheder, der i Fol
ge Udenrigsministerens Beretning stulde vere indtrus
ne, for at give denne noksom übehagelige Sag en
endnu alvorligere Charactee; hvorhos Hans Maje
stet dels befalede Regjeringen, uden ringeste Forha
ling at give Sorenskriver Hagerup og Stiftsoverrets
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procnrator Heidenreich, der, som siden stal meldes,
vare udnevnte til Commissaire, for i Nordlandene
at anstille Undesogelse m. v. ihenseende til det af
Denowan i hans Deduction til Lord Strangford paa
klagede formeentlige nretferdige Forhold af endeel af
de der ansatte Embedsmend, Ve bestemteste Ordres
til uden Tidsspilde at tilendebringe Veres Forretninger,
og esterhaanden indberette, hvorvidt Ver var avance
ret med Sagen, deels gjentog sine forlengst afgivne
naadigsie Befalinger angaaende Udleverlngen af Steads
Effecter, forsaavidt samme ikke allerede maatte vere
iverksat. Paa Grund as denne naadigste Nesolution
androg Finantsdepartementet ved Forestilling til Re
gjeringen af 19de November paa, at der, foruden at
tillegges Commissioner» Ordre til ufortovet at paabe
gynde og uden Ophold fortsette dens Forretninger,
og Amtmand Berg til postdagligen at indberette, hvad
der var foranstaltet til Eftelevelse af Hans Majestets
Ordre om Essecternes Udlevering, maatte uopholdelig af
sendes til Bodee en driftig og paalidelig Mand for at
underlege, om den befalede Udlevering af Steads Ef
fecter fuldeligen var iverksat, og i modsat Fald paa
see dens uforlovede Fuldferelse, samt derpaa strax
vende tilbage til Christiania, for at afgive Beretning
om denne Sag. Finantsdepartementet indsiilleve til
lige, at Ver til Hans Majestet maatte ste underda
nigst Indbentning om, at uagtet Regjeringen allerede
havde, efter underdanigst Pligt, med al Iver foran
staltet alt hvad der overensstemmende med Heisi
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sammes Befalinger og Lovenes Medfer hadde kunne
iverksettes, saa havde den dog paa Grund af den
sidsi faldne Nesolution fattet foranserte Beslutninger,
for end ydermere at legge for Dagen, at det var Re
gjeringen heist magtpaaliggende, uden mindste Ophold
at bortrydde alle mulige Hindringer for den bodoeste
Sags hastigste og enstelige Tilendebringelse. Denne
Forestilling blev i alle Dele bifaldt af Regjeringen,
hvis Indbeetning i Folge Kongelig Nesolution af
2den December 1829 blev meddeelt den engelste Mi
nister.
Som Felge af Regjeringens Bestemmelse i. An
ledning af foranserte Forestilling blev Vaverende
Obestlieutenant og Corpschef G. G. Meidell over
draget det AZrinoe, at reise til Bodee, for at forsikre
sig om, og, hvis det gjordes fornedent, foranstalte
Steads Effectes Udleveelse. Meidell ankom til Bod
ee den 22de December, og fandt da Udleverelsen ne
sten tilendebragt (see §. 24): og der var kun for
ham at foranstalte udlevee Skroget af Briggen St.
John med Inventarinm, taxeret for 285 Spd, og 199
tomme Foustager. Han tilstrev Blackhall under 29de
December 1829 om at opgive oe Mangelsposie, ban
endnu ihenseende til Udleverlngen maatte have at
fremsette; men Blackhall refeeede sig ene og alene
til hans Bemanglinge under UVleveringsforretninger
ne; anmodende Oberstlieutenanten oerhos senere om,
at foranstalte den Arrest hevet, der var lagt paa
Gess's P.ckhuse paa Nyholm; hvilket denne dog, es
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ter de ham givne Insirnxe, ikke troede sig bemyndi
get til, og som senere steete i Felge Overenskomsten
i Stockholm (see §. 39 ; Meidells Rapport ; Finants
departementets Indsiilling af 2den April 1821 og
Kongelig Nesolution af 14de s. M., alt i Litr. K).
Under 18de Januar 1821 indgav Obesilieute
nant Meidell sin Rapport om det ham overdragne
Hvervs Udferelse, og bemerkede Veri hvad Mangler
der ved Udleverlngen vare opgivne; hvilke grundede
sig deels i, at Everth havde faaet udleveret, og tildels
bortfort nogle af Varene (hvorom er handlet i §«.
14 og 15), deels i, at nogle af Varene vare beder
vede af Notte, eller indsvundne, saasom Nugen og
Geneveen, hvilket ligeledes forhen er bemerke (Litr.
Hog 1_). Denne Rapport blev, ligesom en eldre
Indberetning fra Amtmand Berg, i Folge Kongelige
Nesolutioner af ste Februar og 18de April 1821, med
delte den engelske Minister (N).
§. 26.

Den 4de Januar 1821, paa en Tid da de i fo
ngaaenoe §. omhandlede Foranstaltninger endnu ikke
kunde vere udferte, eller Underretning derom indle
ben, indkom den engelske Minister med en Note til
Udenrigsminisieen, hvori han opfordrede denne til at
afgive categorist Svar i Henseende til Opgjerelsen af
Bodse- Sagen, anfennde, at allerede flere brittiste
Ministre efter hinanden gjentagende have andraget
derpaa, at en lengere Udsettelse vilde have Felger,
ikte blot for Norge, men for den hele scandinaviste
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Haloee, og at Bodee ikke vilde blive forglemt, der
som man i England kom til at handle om Privile
giene for Nordens Handel. Ministeren yttrede den
hos, at den Commission, som var foreslaaet for Hans
Majestet, at Heistsamme stulde udnevne, ikke kunde
ansees stikket til at paastynde Sagens Gang, eller til
at bevirke en retferdig Afgjerelse, og at han ingenlun
de vilde raade de Engelske, der allerede havde lidt saa
meget, og hvis Credit aldeles var edelagt, at under
kaste sig en Nettergangsmaade, af hvilken, ester alt
hl)ad der var passent at demme, de Klagende ikke
kunde haabe en upartisk Afgjerelse, og som med Hen
syn til Erstatningen ikke kunde vere virksom. Til
forelobigt Svar herpaa tilkjendegav Udenrigsministe
ren den 9de s. M., at Hans Majestet havde befalet,
at Sagen stulde uden Ophold foredrages i Statsraa
det, at Heistsamme vilde anvende ethvert Middel for
at bilegge denne übehagelige Sag, og at det vilde
vere Kongen, da han paa den ene Side ikke kunde
gjore Indgreb paa den Norske Grundlov, kjen paa
den anden Side at overbevise sig om, at vedkommen
de Parters Fordringer vare saadanne, at de kunde
lade sig forene med Heisammes consiitutionelle For
pliktelser. Den 13de Januar 1821 blev oerpaa holdt
et combineret Norst-Svenst Statsraad, hvori Uden
rigsministeren fremlagve Ven brittiste Ministers sidste
Note, Vet derpaa efter naadigsi Befaling afgivne Svar
og UVenrigsminisierens underdanigste Forestilling om
den bodeeste Sag. I denne Forestilling fremsattes
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de Opgivender, som den brittiste Minister i de mundt
lige Conference havde ansett, hvoriblandt, foruden
ve Foranserte, at den givne Tilladelse for Ve Engelske
til med Leidebrev al indfinde sig i Norge for Ven ud
nevnte Commission, af hvilken man med Hensyn til
de af norske Embedsmend brugte Udflugter ikke kun
de vente en hurtig Afgjerelse, vanskelig kunde benyt
tes, da de Vidner, man stulde medfere, vare Sefolk,
som nu, efter 2 Aars Forleb, vare adspndte i alle
Verdens Dele; at Man, ved i den strengeste Vinter
tid at kaste brittiste Undersaatte i et underjordisk og
usundt Fengsel, belegge dem med Jern, og lade dem
vere udsatte for enhver Art af Mangel, saaledes at
2de Personer vare dede af den Mishandling, der blev
tilseie dem, og alt dette Me formedelst Forbrydelser,
men allene formedelst Tollovertredelser, saavelsom
ved at angribe Eienoomssikkeheden, ei allene havde
fremkaldt de store Forseelser, som Everth kan have
gjort sig skyldig i, men ogsaa paa det ømmeste saa
re Handelsinteressen, i England den vigtigste af alle ;
at Sagen allerede var ovegivet til et Medlem af
Underhuset ; at de engelske Ministre maatte med Be
viser godtgjore, at Ve havde gjort alt for Steads og
Everths Fordringer; at den engelske Gesandt selv
maastee vilde see sig i den NoVvendigheV, at indfinde
sig i Engelland, for at retfervigiere sig mod Oppo
sitionens Angreb ; og at han havde bestemt Befaling
til at eklere, at Vet brittiste Ministerium, som var i
Vegreb med at tilsiaae den russiske, preusiste og dan
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ste Handel forskjellige Fordele, havde uigjenkaldeligen
bestemt sig til, derfra at udelukke den norste og sven
ske Handel indtil Bodee-Sagen var opgjort ; hvoraf
den umiddelbare Felge vilde for Norge blive des
Trelasthandels fuldkomneste ødeleggelse, og for Sve
rige et ingenlunde fortjent Tab af adskillige Handels
fordele. Udenrigsministenn yttrede derhos: at man
maaske alt for lenge havde forhalet en Sag, hvis
Vigtighed man havde sundet for godt at delge for
sig selv, eftesom det da allerede var et Aar siden han
meddelte Lord Strangsord Hans Majestets Befalin
ger i Sagen; at den mest bydende Nedvendighed nu
fordrede den hoiesie Magts Mellemkomsi, hvilken vil
de stutte en übehagelig Discussion, hvis videre For
lengelse ganske sikkert vilde virke stadeligen paa Ve
2de scandinaviste Folks dyrebareste Interesse, samt at
efter den brittiste Gesandts Forsikring den engelske
Regjering vilde med Forneielse se, at Sagen, som
ellers kunde komme til at vare endnu adskillige Aar,
blev bilagt ved en mindelig Overenskomst, der efter
Udenrigsministerens Formening kunde gaae ud paa
at tilstaae, enten en dincte Stadeslosholdelse i Penge,
eller Fritagelse for Toldafgifter i Norge indtil et om
forenet Beleb.
Cfterat saavel Notene som denne Forestilling
vare oplesie i Statsraadet, behagede det Hans Ma
jestet naadigst at resolvere : "Vi have tåget under
moden Overveielse saavel Indholden af den Storbrit
taniste Ministers Note, forn af Vor Statsministers
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underdanige Forstilling ; og da det er af siersie Vig
tlghed, at denne Sag, der angaaee umiddelbar de fon
enede Riges dyrebareste Interesse, uden videre Op
hold tilendebringes : saa er det at Vi, efterat have er
holdt alle i denne Henseende sornedne Oplysninge,
og i Overensstemmelse med den af Vort svenske og
norske Statsraad afgivne underdanigste Betenkning,
herved naadigst befale som felger:
1) Den siorbrittaniste Minister stal gjeres Tilbud
om at udnevne en betroet Mand, der uopholde
ligen begiver sig til Christiania, for at trede i
Underhandling med den, som Vi herved bemyndige
Vor norske Regjering til paa dens Side at ud
nevne, for i Mindelighed at afgjere den bodeeste
Sag, forsaavidt den angaaer de brittiste Under
saatter, der i Anledning af samme maatte have
Paastande om Erstatning at gjere. I denne Un
derhandling stal der tåges Hensyn
«) paa denne Sags seregne BestaffenheV, der.
ved at gjere den til Gjenstand for diplomati
ske Underhandlinger, fordrer, at den betragtes
fra en mere omfattende Synspunct, ifolge
hvilken de Uleiligheder, der kunne ramme det
offentlige Vel, ber komme i vesentlig Betragtning, og neiagtigen veies mod de Opofrelser,
der kreves for at afverge samme ;
b) paa de Oplysninge, der allerede ere eller
maatte blive afgivne, saavel af den til Sagens
Undersegelse paa Stedet nedsatte Commission,
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som af Ven Mand, der er afsendt for at paa
stynde de omhandlede Effecters Udleverelse ifolge Vore naadigste Befalinger.
Gjenstandene for disse Oplysninge blive
saaledes: De Voldsomheder, der foregives at
vere udevede mod Ve Engelske— Mengden af
Ve Varer, de fordre udleverede etter paastaae
at vere bortkomne fra Oplagshusene— saavelsom disse Vares Bedervelse.
2) Da den siorbrittaniste Minister har foresiittet,
at Tilbudet om at bevilge nogle Engellendere Lei
debrevs, for at begive fig til Bodee, ikte nn kan
opfylde Hensigten, da disse Individer ere adspred
te paa lange Reiser, saa stal hiint Tilbud ikke
kunne volde nogen Forsinkelse i denne Sags ende
lige Afgjerelse.
3) Den Overenskomst, som bemeldte 2de Commisai
rer maatte treffe, stal forelegges Vor norske Re
gjering, for med dens Betenkning at blive Os
denfter underdanigst foredraget i Vort norske
Statsraad.
4) De ovenmeldte Noter saavelsom Vor Udenrigsmi
siers Forestilling stal vedheftes nerverende Pro
tocol, for at tilstilles Vor norske Regjering.
5) Nerverende Protocol stal i Afstrift tilstilles Vor
Udenrigsminister, for at vorde den siorbrittaniste
Gesandt meddeelt."
§. 27.
Esterar denne naadigste Resolntion var meddeelt
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den engelske Minister ved Udenrigsministerens Skri
velse af 24de Januar 1821, afreiste F. G. Denowan
til Christiania, forsynet as Grev Engesirem med Pas
og Coureebrikke, samt Med en Skrivelse til Statholoe
ren, hvori meldtes, at Hensigten afDenowans Neise
var at underhandle med den, sem af Regjeringen ef
ter Kongelig Befaling dertil blev udnevnt. Ifelge
Finantsdepartementets Indsiilling blev daverende
Statssecretair Holst ved holeste Nesolution af 6te Fe
bruar 1821 udnevnt til at overlage den bestemte Un
handling. Denne Udnevnelse blev af Finantsdeparte
mentet ved Skrivelse af 21de f. M. tilkjendegive De
nowan ved hans Ankomst, og samme Dag Meddel
tes Statssecretairen af bemeldte Departement Fuld
magt til at trede i Underhandling med den betroede
Mand, som den engelske Gesandt maatte have nd
nevnt.
Statssecretairen opforvreve Va Denowan,
ved at oversende ham Gjenpart af den ham selv med
delte Fuldmagt, til ligeledes at meddele Copie af den
Udnevnelse, med hvilken han forudsatte Denowan var
forsynet af den brittiste Gesandt/ tilseiande , at nåar
Fuldmagterne vare udvexlede og befundne i beheng
Orden, kunde de nermee bestemme Tiden for Under
handlingenes Begyndelse. Herpaa svarede Denowan
den 22de Februar, at saa gjerne den brittiste Gesandt
faae en nnndelig Overenskomst i Ven bodeeste Sag,
saa havde han af Aarsag, som sikkelige» var med
delt Udenrigsministenn, ikke sundet det raadeligt, at
indgaae Hans Kongelige Majestets Tilbud angaaende

164

Udnevnelsen af en Person til at trede sammen i
Christiania i Underhandling om bemeldte Sag, og at
han (Denowan) saaledes ikke var forsynet med nogen
Fuldmagt fra Ministeren; hvorimot» han var befuld
megtiget af de private Parter til at forsege mindelig
Afgjerelse, og maatte henstille til Statssecretairen om
denne Authorisation ikke stulde vere tilstrekkelig.
Statssecretair Holst meldte det Passerede til Finants
departementet, med Begjering, at forstaanes for at
underhandle med Denowan som privat Mandatarius
for engelske Kjsbment». Finantsdepartementet anmo
dede ham derpaa i Skl ivelse af 23de Februar, efter
heleste Befaling, at tiltjendegive Denowan, at Stats
secretairen ikke kunde indlade sig i nogen ossiciel Un
derhandling, saalenge han ikke beviste, at han var den
betroede Mand, som den siorbrittaniste Gesandt hav
de udnevnt. Denowan reiste saaledes med uforrettet
Sag tilbage til Stockholm, og Statssecretair Holst
sluttede sin Function med at gjere Indbeetning om
de Forefaldne til Udenrigsminisieren, saaledes som
denne havde begjert. Grev Engestrem indgik derester
under 7de Mans 1821 med Forestilling til Kongen
herom. Deri anferte han, at den brittiste Minister,
handlende i sine Insiructioners Aand og overensstem
mende med almindelige diplomatiske Vedtegter, altid
havde eklere, at han maatte gjere Paastand paa en
passende Fyldesigjerelse for den Nationalverdigheden
tilfeiede Fornermelse og paa en fuldkommen Skaoes
lesholdelse for de Tab, Partene i Sagen have lidt;
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at han ved, som sin Monarks politiske Organ, at
fremsette denne Reclamation, ikke kunde andet end
henvende sig til Hans Majestets Ministerinm, uden
nogensinde at kunne sette sig i Forbindelse med een
eller anden Green af den indvortes Adminisiration,
og at han folgelig maatte bestemt modsette sig at un
derhandle enten personlig eller ved Befuldmegtiget
med den norske Regjerings Finantsdepartement; men
at han derhos, for at fremskynde Sagens Gang og
bortfjerne übehagelige Discussioner mellem begge Hof
fer, havde villet paa sit Ansvar tilstede, at der, ved
Siden af hans Underhandling med Ministeriet, aab,
nedes en Underhandling mellem de norske Authorite
ter og de private Parter, og at han derfor, efter
Udenrigsministerens Overtalelse, stjendt ugjerne, sam
tykkede i Denowans Afreise til Christiania. Greven,
der antog, at Regjeringen bnrde ladet Underhandlin
gen med Denowan finde Sted, uagtet han kun var
de private Parters Befuldmegtigede, foresiog dernest
for Hans Majestet, at enten et Medlem af det i
Stockholm verende norske Statsraad eller Statsse
cretair Holst maatte bemyndiges til paa sidsinevnte
Sted at trede i Underhandling med Denowan, anfe
rende, at den brittiste Minister har fornyet sin Paa
siand om en hurtig Afgjerelse; at de Acte, de inde
holde Everths og Steads Neclamationer, nyligen ere
trykte i Engelland, for at forelegges Parlamentet, og
at, ester hans Formening, alt hvad der lenger forha
lede denne Sags Afgjorelse vilde give Grnnd til at
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formode, at man aldrig vilde ende den: en Formod
ning, som kunde have den skadeligste Indflydelse paa
begge Rige dyrebareste Interesse. Denne Forestil
ling, saavelsom Regjeringens Indberetning af 27de
Februar om det Passerede i Christiania, foredroges i
et den 7de Mans afholdt combineet Statsraad, hvor
Hans Majestet, efterat have hen sine norske og sven
ske Statsraader, behagede at afgive selgende naadig
ste Resolution:
"Kongen, der uopherligen har lagt for Dagen
sin Attraae ester at see den bodeeste Sag afgjort
paa en forligelig Maade, enstede saaledes, at dette
Anliggende, der hidtil var bleven anset som henhe
rende under Domstolene, men som ved den siorbritta
niste Regjerings Mettemkomsi har saae en aldeles
diplomatisk Charactee, maatte blive bragt til End
stab ved en venstabelig Overenskomst. Da Hans
Majestet er bleven ovebeviisi om, at det ikke er sand
synlige, at dette Sporgsmaal kan afgjeres saaledes
som man i Forfiningen haabeoe, og da Hoisisamme
enstede at afverge for Norges Handel og Regjering
Discussioner, Ver sjelden geraade til Fordel for en
Regjering, der er ringere i Magt end den, med hvil
ken den undehandle, nåar det paa den ene Side
kommer an paa Overvegi i Handel og Sosiyrke, en
Overvege, som den engelske Regjering bestandig har
udeoet, selv mod Magter af forste Rang; saa har
Hans Majestet bestemt sig til at anvende alle de For
liMesmidler, som Heisismnmes Foruvsenhed og be
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siandige Aitraae ester at veoligeholde Freden kunde le
de Heistsamme paa. For altsaa at opnaae et Resul
tat, der kan bortfjerne ikke allene al Frygt for et aa
benbart Brud, men endog al Tilsyneladenhed af min
dre venligt Forhold imellem begge Hosse,saa befaler
Hans Majestet:
"Det er Vor naadigste Villie, at Statssecretair
Holst snarest muligt indfinde sig her, forsynet med
alle de Oplysninge om den bodeeste Sag, som kun
ne udledes af de Vesangaaende i Ven norske Regje
rings Verge verende Papirer, for i denne Aand og
overensstemmende med de i Vor Nesolution af 13de
Januar sivsileven opgivne Grunvsetninger, at trede
i particulair Underhandling om mindelig Afgjerelse
af denne Sag med Ve skadelidte engelske Handels
mends Mandatarius Denowan.
Og have Vor
norske Regjering at forlegge Os Udkast til en In
sirux for Statssecretair Holst, overensstemmende med
Sagens Beskaffenhet) og Vor Kongelige Villie, at
denne Sag det snareste ste kan maa bringes til
Forlig paa en saadan Maade, at ingen Daddel fal
de tilbage paa Regjeringen. Efterhaanden som ner
mee Efterreninger fra Bodee indlebe, blive de at
tilstille Statssecretair Holst i Stockholm til hans Ef
terretning ved denne Underhandling, der aldeles har
en Forligshandling til Gjenstand."
Hans Majestet befalede dernest: at UVenrigs
minisieens Indberetning med Vilage stulde vedhef
tes den i Statsraadet ferte Prowcol, for at tilstilles
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den norske Regjering, ligesom at denne Sidsies Ind
beretning og den tagne naadigste Nesolution stulde
tilstilles Udenrigsministenn."
Under 14de Matts underrettede denne den brit
tiste Gesandt om den Kongelige Nesolution, og beret
tede ham, at Hans Majestet med Uvillie havde set
de talrige Udsettelser, som bestandig forhalede de paa
forskjellige Maade indledede Underhandlinger til en
mindelig Overenskomst, samt havde tilkjendegivet sin
ydersie Misforneielse dermed, i det Heistsamme tillige
urokkelig hqvde bestemt, at den omtvistede Sag, der
var ligesaa übehagelig som skadelig sor begge Natio
ners Interesse, stulde paa det snareste bringes til
Ende. (Litr. N).
§.28.
Ifelge den i Hans Majestets naadigste Nesolu
tion af 7de Mans givne Befaling indgao Regjerin
gen, ester Forestilling fra Finantsdepartementet af
29de s. M., Udkasi til en Insirux for Statssecretair
Holst med Hensyn til den ham betroede particulaire
Underhandling, hvilket Udkasi, foruden at inoeholde Ve
i Ven Kongelige Nesolution af I3t»e Januar under
No. 1 Litr. a og K bestemte Poster, gik ud paa, at
han stulde anhere de Paastande, som de engelske Han
delsmends Mandatarius, Denowan, fremkom med,
og assordre ham Forklaring over Vestaffenheoene af
og Omsiendighedene med de Begivenhede, hvor
paa Paasianden maatte grunde sig, sor at Statsse
cretairen derved kunde settes istand til at bevemme
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Grundene for de gjorte Paastande, deefter tilkjende
give sin Formening, og bevirke en mindelig Overens
komst, hvilken blev at underkaste heleste Afgjerelse.
I Overensstemmelse med dette Udkasi, som ifelge
naadigst Nefolntion af 39te Marts tilsiilledes Uden
rigsministeren, blev Ver af denne under Iste April ud
stedt Instrux for Statssecretair Holst, Ver nn var
ankommen til Stockholm og blev paalagt uopholde
ligen at aabne Underhandlingene. Paa Grund Her
as opfordrede Statssecretairen samme Dag Denowan
til at fremkomme med sine Paasiande og med For
klaring om Omsiendighedene ved de Vegivenheder,
hvorpaa disse maatte grunde sig. Ester nogen Cor
respondence om Denowans Fordring paa, at meddeles
de Kongelige Resolutioner, der havde foranlediget Un
derhandlingen, og om det Sprog, hvori denne stulde
feres, tilkjendegav Denowan under 18de April, at
han var bendt til at opgive Everth 6. Sons og
Steads Fordringer, saasnart det som Grundlag for
Underhandlingen blev erkjendt, at Vedkommende hav,
de Ne til Fyldestgjenlse. Da Statssecretair Holst
herpaa svareoe, at Vet vilde vere ligesaa «overens
stemmende med Underhandlingenes Natur, som stri
dende mod hans Instructioner at gaae ind paa en
saadan Erkjendelse, forinden Fordringenes Netmes
sighed og Gyldighed var godtgjort, saa standsede De
nowan med Correspondencen, indtil han endelig Ven
24Ve April paa ny af Statssecretairen opfordredes til
at fnmkoenme med fine Preeensione; i hvilken An
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ledning han atter gjorde det til Betingelse for at ef
terkomme saadant, at Statssecretairen stulde erkjende
dette af hiin opgivne Grundlag. Dette foranledigede
Statssecretair Holst til i en Skrivelse til Udenrigs
minisienn af 25de April at forestille denne, hvad der
var foregaaet mellem ham og Denowan, hvorledes
han selv ikke kunde handle anderledes efter den ham
givne Insiruction, og at, hvis Denowan ikke havde
andre Paastande at gjore end de, som deels omhandl
les, deels blot nevnes i hans Fremstilling for Lord
Strangford af 9de Februar 1829, det ikke vilde vere
vansteligt at godtgjere deres Ugrund, imedens at der
imot» Hans Majestet havde betydelige Pretensioner,
deels i Anledning af de under den engelske Regjerings
Garantie udlevende Varer, hvilke for en stor Deel tilli
gemed anseelige Beder efter Toldanordningerne vare
forbrudte, deels i Anledning af de af Everth og Med
skyldige den 28de Februar 1819 foreveoe uherte og
Hans Majestets Territorialhoihed i hoiesie iMaade
krenkende Voldsomhede. Statssecretairen gjorde der
hos Udenrigsminlsieren opmerksom paa, at han saa
meget mindre vovede at tilraade, at den af Denowan
paasiaaede Basis antoges, som dette formentlige»
vilde indeholde en Erkjendelse af Nigtigheden af Ve
af Denowan fremforte stamlsse Beskyldninger, saa
velfom af de Klager over barbarist Mishandling, som
foregaves tilfoie Engelstmendene ved og under deres
Arrest, hvis Rigtigheo de fra Undersogelsescommissio
nen i Bodee hidtil indlebne Oplysninge ikke gave
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mindste Anledning til at antage. Endelig overlevere
de Denowan, efter den engelske Ministers Befaling,
til Udenrigsministeen en saakaldet Oversigt over de
virkelige Pengeab, sym Everth 6. Son og Stead
havde lidt paa Grund af Tildragelsene i Bodee,
med 45 Vilage. Ved at tilmelde Statssecretair Holst
dette, bemerkede han, at han ikke vilde ansees at ha
ve eftegive de forskjellige Puncter, hvyrfor Fyloesi
gjerelse fordredes, uden at Summenes Sterrelse
endnu kunde opgives ; saasom : Everth 6c Sons.For
drivelse af deres Etablissement; Ophevelsen af deres
Handelsrettigheder tvenimod Tractaten til Gluckstad,
den norske Statsforfatning og de gjeldende Love;
Standsningen og Tilintetgjørelsen af Veres Handels
forhold; den Tort og Cnditspilde, Veres Etablisse
ment har lidt ved Amtets Bekjendtgjenlse af 9Ve
Mans 1829, og den totale Rnin af e. meget respec
tabelt Handelshuus's Creyit og Anseelse, som foraar
sagedes ved et heisi fornermeligt Skandstrist, indrykket
med Regjeringens Vidende i norske, danske og tydste
Blade (cfr. §. 17 m. v.) ; hvilke Punkter vilde blive
gjorte gjeldende i Forhold til den NedebonheV, hvor
med man indremmede hans Manvanter Erstatning
for Ve beregnede Pengeab.
I pen foranserte Oversigt gjeres selgende Be
regning :
for den ulovlige. Bewegtigelse af et Partie Tobat i Commerce ......
398. 8. 6.
Latens - -

398. 8. 6.
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Transp. - l,) for 18 Piber Num, afieveede til
L0rck...............
— Pathusene paa Nyholm
e) Det i Pathusene revede Gods, som
ikke var Steads Eiendom . .. .

398. 8. 6
637.17.3
5999. 999.13.1^

d) Facturabelebet af Varer i Pakhu
sene paa Nyholm, tagne i Bestag
af Tolderen og Fogden, og solgte
ved offentlig Auction i Bodee i
Octbr. 1829, samt siden lagte under Beslag af Tolderen
2238. 2. 8,
— Skonnerten Forseget og dens Inventarium
1999. - -

.»»

— Fragten af Forseget fra Antwerpen 593. 6. 19,
e) Forsegets Ladning fra Ditto . .
911. l) Forfeiting af Contracter med russiske Kjebmend.
1117. 1. 1
8) Defect og Skade paa Varer i Forsogets fra Nost bragte Ladning .
451.12. 9
li) Defect paa Varer bragte fra Nesi
i St. John og Johanne Eicilia . . 1456. 5. 3
!) Defect paa Num i St. John . . 1995. 7. 3
j) sor Tabet af 9 Balle Manufakturvarer, tagne i Pakhusene .. . 463.15
K) Defect og Skade paa 9 Piber og
9 Foustage Rum
96.16. 1
1) Tab ved Johanne Cicilias Brand
791.12
Lateis - - .'.. , 988 l. 17.9?
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Transp - - -k. 16881. 17. oz.
m) Gatteasen Oscar og Levningene
af dens Ladning .........
n) Tab, lidt ved Confistation af Rug
i Commerce ............
o) for Tabet ved St. Johns Confi
station og derpaa fulgte ødeleggelse.
p) for 157 tomme Tender, som. bleve
tilbage i St. John
y) for 109 Halvtender, anholdte i
Pakhusene
r) for Tab, lidt ved Seemendenes
Tilbageholdelse i Bodee
8) for Forfeitingen af Commerces
Fragtcontract
l) for Tabet asAssurancepremier paa
Forseget, Oscar og Commerce . .
Tab paa udesiaaende Gjeld forme
delst Proclamationen af 9de Mans
1819

«)

for Forfeitingen afSteads Contract
med Johan Brown af Ancona og
Pacifico Terni s.Co. afTriest.ls3N9
v) Summer, udbetalte af Blackhall,
for at forhindre Salget af forskjel
lige Steads Eiendomme af øvrighedene i Bodee

2519. 6. 3.
3474.15. 8.

1964. -

-

182. 9. 4.
243.15. 9.
825. - 1736. 13. iz.
558. 12. 5Z.

4151. 19. 8Z.

397. 2. 2.

Lateris - - -l. 32926. 12. 3L.
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Transp. .' - -k. 32925.12. 3Z.
v) Tab ved Briggen Fancys Ophold 1271.19. 3.
x) Tab ved Forfeilingen af Skibene
Unanimity's, Whatffes og Mini
sirels Fragtcontracter ....... 3195. - — Skibet Elisa's forfeilede Fragt
1699.
— Steads Udgifter paa Reisen til
Bodee
....... . 399. - i
Denowans personlige og tilfeldige
Udgifter, og siden Omkostninger paa
Grund af de Begivenheder, hvortil disse Fordringer sigte ..... 2599.
Virkeligt Pengeab foruden det paa
(6Z)
Elisa's Fragtcontract ..... -k. 39293. 2. 5.
Til Begrundelsen af Etablissementet paa Bodos
opgav Denowan at det everthste Huus havde an
vendt
59999 Stel., og Erstatningen for Fragten
af Skibet Elisa, som af Stead var beftagtet i 1819
for at overfore hans Eienoomme fra Bodee, men
hvorfra han efter Denowans Opglvenoe blev forhin
dret ved Finantsdepartementets Vegring at antage
den af Denowan tilbudne Sikkerhet», beregnede han
til 1699. (Cfr. denne, efter de anholdte og attesten
de Varers Udleveelse afgivne, saakaldte Generalfac
tura med den i §. 29 anforte Beregning over Steads
Fordringer sorinden Udleveingen).
Efterat Statssecreair Holst havde forlangt nogle
Oplysninge ihenseende til denne Factura af Deno
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wan, og denne meddelt ham Svar den 2den Mai
1821, asgav han under 6te s. M. sine Bemerkninger
over samme. I disse gjennemgaaes General-Factu
raen posiviis, og vises:
26 a: at de af Commerce anholdte Varer vare
ved Decision af 31te October 1818 confisteede, og at
Staten havde en Contrafordring af ?l. 358. 11. 2. sor
den ved Flugten den 28de Februar 1819 af det Con
fisteede bortforte Tobak og Rum, foruden Beder m.0.;
26 K: at kun 9 Piber Num vare anholdte, og
at Statssecretairen ikke kjendte nogen af Schytte ud
stedt Passerseddel, samt at Pakhusene paa Nyholm
siode endnu til Eiernes Disposition;
26 _: at de her omhandlede, i Pakhusene bort
komne Varer aldrig vare nclamerede, ligesom de hel
ler ikke vare Stead tilherende;
26 6: at de ved Auction solgte Varer allerede
i Mai 1829 bleve af Blackhall modtagne uden For
beholdenhed, at Forseget blev tåget med af Engetten
derne, og at der intet Tab vilde have sundet Sted
af Fragten for Forseget, nåar man havde holdt sig
Toldanordningene efterrettelige ;
gcl s : at Forsegets til Storvaagen bragte Lad
ning var udlevere den 3die November og 29de De
cember 1829 til Blackhall; og at Staten derimod
havde en Contrafordring af 6299 Spd. 199 si. for
denne under den brittiste Regjerings Garantie udleve
rede Ladning, der var confistee;
aa l: at de engelske Handelsmends private Con
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tractsr med russiske Kjebmend ingen Gjenstand var for
Underhandlingen, og at, forsaavidt der stydes Skyld
for deres Misligholdelse paa Ve paa Forseget gjorte
Beslag, saa vare disse bevirkede formedelst gyldige
Aarsager og este Lovens Former;
gcl g: at de under Toldkammeets Forvaring
lagte Varer, herunder henhennde, vare udleveede til
Blackhall uden Reservation af denne ;
26 i. : at der ikke er oplysi, at nogen Plyndring
har fundet Sted, som Denowan soregav, i Arneen;
at det Offentlige ikke kunde vere ansvarlig for Va
rene, ferend de modtoges i Tolvbodens Pakhuse, og
at de ved Udleveingsforretningen fremsatte Mangels
poster hetter ikke kunde paabyrdes Statscassen;
26 i: at der ihenseende til den her omhandlede
Num, forsaavidt den soregioes at vere plyndret, hen
vises til Litr. n, og at de evrige 4 Piber Num as
Everth selv bleve bortforte ved hans Flugt.
26 j: at disse Manufakturvarer vare udleveede
Blackhall uden videre Forbeholdenhed end nogle smaa
Mangle, han fandt ved dem;
26 K: at disse 9 Piber og 9 Foustage Num
ligeledes vare blevne Blackhall udleveede uden Reser
vation af ham;
ad 1 : at hvis Paasianden om Erstatning af Stats
cassen i denne Posi begrundes af, at en Tolobejent
har vere sat ombord, da Johanne Cicilia brendte,
den ikke fortjente noget alvorligt Svar;
»<1 iv: at ingen Erstatning kunde fordres af
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Statscasfen for Anholdelsen af Skibet Oscar og
Ladning, da det «lovligen var afseilet uden Toldtlcu
rering; men at denne havde Contrapretensioner for
den übetalte Afgift af 12z pCt for Skibets Natura
lisation, og for Mulcter og Omkostninger i Anledning
as dett ulovlige Bortsetting;
26 n: at den he omhandlede Rug forst blev
belagt med Arrest, efter at Everth havde ved sin
Flugt opdrudt de offentlige Magazine, borttagn ad
skillige der under Toldsegl indlagte Varer, asslaaet
og indsperret den as øvrigheden satte Vagt, og saa
ledes begaaet Handlinger, som i ethvert Land vilde
blive henregnede til Ve groveste Forbrydelser ; og at
øvrigheden ifelge Vette Forhold ikke alene var be
feiet, men forpligtet til Ven gjorte Arrest; hvorfor
heller ikke nogen Erstatning kunde fordres, om Ru
gen efter Udleverlngen ikke kunde udbringes til saa
hei Verdie, som Va den belagdes med Arrest;
«6 «: at det samme maatte gjelde om det med
Arrest belagte Skib St. John, der neppe ved An
komsten til Vodoe kunde vere verd Lsi. 1999, nåar
det ved Udleveingen ikke taxeredes helere end til
Lst. 36.
26 p og <?: at de aldrig har veret reclamere
tomme Tender, og at 199 tomme Foustager afOberst
lieutenant Meidell vare udleveede Blackhall ;

26 r: at de anholdte Seemend vare arnsiende
for voldsom Opsetsighed mod en offentlig Embeds,
mand, og at, hvis de af dem ved denne Leilighed og
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ved deres Flugt begaaede Uordener kunde afsones
med Penge, vilde man fra norst Side have langt
vigtigere Fordringer, ligesom man virkelig har For
dring hos dem og Everth sor Omkostninger ved de
res Arrest, Vagtholoet ved samme m. v. ;
26 8 : at Skibet Commerce aldrig havde veret
anholdt; hvorimod Statscassen i denne Post havde
grunde Contrafordring paa Lst. 1999 for dette Skibs
ulovlige Afseiling uden Toldklarering med en Ladning
Rogn m. v. den 28de Februar 1819;
26 t: at Commerce, som ansett, aldrig var an
holdt, men Oscar og Forseget efter Foranserte lagt
under lovligt Beslag, og det sidste Skib desuden
bortfort af Everth ved hans Flugt ;
26 u : at Amtet var fuldkommen befeiet til den
udsiedte Bekjendtgjerelse, der ene angik Everth, og
at ingen Debitor har inobetalt noget efter samme;
26 v: at de 1599 Spd., de udgjorde den for
Everth Mede Caution, hvilken Sum her maatte an
sees som Hovedsummen af denne Post, vare beor
drede tilbagebetalte;
26 w: at Fancys Forhaling ikke forhen har ve
ret Gjenstand for Reclamation, og at saaledes ingen
Discussion herom kunde finde Sted ;
26 x: at Statscassen ikke kunde erstatte det Tab,
som Stead led paa en fra Finmarken til Middelha
vet fert Fisteladning ; ligesaalidt udrede nogen Er
statning for Skibet Elisa, som Stead stulde have
sendt til Bodee, for at tilbagehente de anholdte Va
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rer paa en Tid, da han ingen grundet Formodning
kunde have om deres Udleveelse; og endelig, at
Stead aldrig har meldt Regjeringen Noget om sin
Neise, samt at Denowan for sine Udgifter maatte
holde sig til sine Committentere.
. I Henseende til de i General-Ballancen nevnte
Punkter, for hvilke ingen bestemt Pengesum var paa
siaae, udviklede Statssecretairen:
1. med Hensyn til Vet som Everth 6c Sons Eien
dom opgivne Etablissement paa Bodee, hvorle
des Gerss havde etablere sig paa bemeldte Sted
i eget Navn, og stedse veret agtet som selv Eier
af Etablissementet, og til den Ende havde tåget
norsk Vocgestab, og at intet Beviis var for,
at Etablissementet tilherte Everth 6c Son eller
Stead; og
2. angaaende det saakaldte Skandskrift i Rigsti
denden, at Statscassen dog ikke kunde siaae til
Ansvar for en Avisartikel; samt betreffende
Amtets Bekjendtgjenlse, at denne, som aldrig
har veret inorykket i offentlige Blade, saaledes
ikke kunde have Indflydelse paa det everthste
Huses Credit, ligesom den var fulokommen be
feiet.
Endelig sluttede Statssecretairen sin Deouction
med at vise, ved Hjelp as de til den Tid erhvervede
Oplysninge, Urigtigheden i de af Denowan i hans
Fremstilling af 9de Februar 1829 fremsatte Beskyld
ninger mod norske Embedsmend og Authoriteter,
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samt Klage over barbarisk Mishandling, hvilke Be
skyldninger og Klager syntes ham endog at kaste en
Stygge paa den norske, altid i Üblandet hedrede
Nationalcharacteer.
Disse Bemerkninger, der her i en kort Extract
ere anferte, sendte Statssecretairen ved Skrivelse af
6te Mai til Udenrigsminisieren, med Tilkjendegiven
de, at han i Felge sine Insiructioner ikke havde kun
net indlade sig med Denowan angaaende en sierre
eller mindre Erstatningssum, eftesom han ikte kunde
erkjende, at Denowan paa sine Committentees Veg
ne havde nogensomhelst Erstatning at fordre, men
den Norske Statscasse meget mere havde betydelige
Fordringer paa dem formedelst begangne Tollover
tredelser.
Statssecretairen tilfoiede derhos, med Hensyn til
Sagens diplomatiske Stilling, det Forslag, at der stul
de tilkjendegives den siorbrittaniste Minister, at end
stjendt Hans Majestet ikke kunde erkjende, at Necla
manterne havde nogen begrundet Adgang til Erstat
ning, og ved deres Toldvetredelser og evrige For
hold havde gjort sig fortjente til Straf, Heistsamme
dog, af Agtelse for den siorbrittaniste Regjering ,og
Sammes Intercession, naadigst vilde bevilge dem Ef
tergivelse for Straf, Fritagelse for Pakhuusleie med
Hensyn til de anholdte Varer, Ophevelse af det paa
Pathusene paa Nyholm lagte Beslag, Godtgjerelse for
det efter Vlackhalls Bemanglinge ved Udleverelsen af
St. Johns Ladning Veri Manglende elle Bedervede
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og for Ve indsvundne lioz Tende Nug, og Toldfri
hed indtil et Beleb af 6999 Spd.; men at hvls
Vedkommende ikke hermed maatte findes tilfredse, Sa
gen da kunde afgjeres ved Domstolene, til hvilken
Ende de stulde blive forsonede med Leidebrevs og fri
Sagforelse gjennem alle Retter, og gives Adgang til
Betaling, mod Regns til Vedkommende, af Stats
cassen for hvad der ved endelig Dom maatte blive
dem tilkjende.
I Anledning af denne Skrivelse, og de med sam
me fulgte Bemerkninger, erholdt Statssecretairen Ven
9de Mai et Promemoria fra Udenrigsministeen, hvori
denne anferte, at da Statssecretairen var kalde til
Stockholm for at tresse en nnndelig Overenskomst i
Vodeesagen, forekom det ham besynderlige, at Stats
secretairen efter sine Insiructione ikte havde kunnet
indlade sig i Underhandlinger med Denowan om den
siorre eller mindre Sum, som kunde tilsiaaes ham;
til hvilken Ende han anmodedes om at indfinde sig i
Cabinettet, for at Udenrigsministeen kunde overbevise
sig om den Forskjel, der saaledes stulde existere mel
lem hans Insiructione og Kongens ofte tilkjendegio
ne Villie.
Under 12te Mai 1821 udsiedte Denowan sine
Contrabemerkninger, og i Skrivelse af 13de f. M.
til Marqvis Fitz-Geald gjenkaldte, i Anledning af
Slutningen as Stassecretair Holsts Bemerkninger,
Tildragelsene ved Udkasielsen paa Nyholm, Everths
Arrest m. m., i Ministerens Erindring; alt efter hans

182

Maade at fortelle Tildragelsene paa, i det han al
deles forkastede alle ved den i Bodee nedsatte Com
mission ferte Vidner som partiske, men derimot) vil
de have Kinghorne, Newsieat» og Gerss ansete som
fuldkommen troverdige Vidner, og i Mangel af an
det Veviis citerede et Stykke af sin egen Fremstilling
til Lord Strangford af 9de Februar 1829.
Disse Documenter foranledigede en Neplik af
Statssecretair Holst, hvilken blev tilstillet Udenrigs
ministeen ved Skrivelse af 4de Juni 1821, hvori
han yttrede, at han, i Betragtning af de siden 6te
Mai modtagne Documenter, der sette det i klareste
Lys, at de forskjellige Anholdelser, der vare Gjen
stand sor Nelamationene, vare en simpel og uund
gaaelig Folge af begangne Tollovertredelser og An
greb paa Hans Majestets Territorialheihed og den
offentlige Sikkerhet), ikke efter Samvittighet) og Pligt
mod Konge og Fedreneland kunde forandre sin Me
ning ihenseende til det af ham i Skrivelse af 6te Mai
fremsatte Forslag til Sagens Afgjerelse. I samme
Skrivelse opfordrede han derhos Udenrigsministeen
til at skjenke en serdeles Opmerksomhed til Deno
wans Skrivelse af 13de Mai, hvori den norske Re
gjering beskyldtes for at undertrykke Documenter, af,
give fuldkommen usandferdige Indberetninge, pu
blicere Skandskrifter, negte at adlyde sin Konges Be
falinger og tilsidesette Landets Love ; hvori Ven tald
tes en lastverdig Bestyrelse, og hvori den anklagedes
for vilkaarlig Handlemaade) for at bryde Tractater,
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overtrede sine Love, moosige egne Opgivelse, samt
sege at give Beskyttelse til dens Agenter, der ikke ale
ne vare skyldige i de uverdigste Mishandlinger imod
en venstabelig og alliere Magts Undersaatte, men
ogsaa havde begaaet Handlinger, der ikke kunde be
nevnes andeledes end som Mord — Beskyldninger
saa haarde og erekrenkende, at Statssecretairen an
saae det af den vesentligste Vigtighed, saavel sor
Medlemmene af det norske Statsraad, som endnu
mere for Hans Majestets Regjerings Hede, at be
tragte dette Product fra en meget alvorlig Synspunkt.
(See ved denne §. Litr. N.).
§. 29.

Under de mellem Statssecretair Holst og Deno
wan begyndte Forhandlinger indleb fra den svenske
Minister i London, Baron Stieneld, en Correspon
dence mellem ham og den engelske Udenrigsmlniste,
Marqvis Londonderry, der synes meget at have frem
skyndet Sagens endelige Afgjerelse. I Sidsinevntes
Note af 13de April 1821 tilkjendegaves den brittiste
Regjerings store Fortrydelse over den nye Udsettelse
i den bodeeste Sag, om hvis hurtige og tilfredsstil,
lende Afgjerelse var givet gjentagne og bestemte For
sikringer; og truedes med at forelegge Sagen for
Parlamenfet, som derved kunde foranlediges til at
tilbageholde de til Fordel for Norge og Sverige
intendeede Forandringer ihenseende til Trelasitolden.
I Anledning heas blev der holdt et combineret
Statsraad den 2den Mai 1821, i hvilket Hans Kom
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gelige Majestet befalede de i Stockholm verende nor
ste Statsraader, inden 5 Dage at forelegge Heist
samme et Forslag til Sagens endelige Afgjerelse. I
et Ven 7de nestester afholdt norst Statsraad, bestaa
ende af Statsminister Anker samt Statsraaverne Col
lett og Fasting, uttrede Ven norske StatsraaVsafVeling,
at Ven, til Folge den samme givne Befaling, havde
uforlovet sammentraadt med Statssecretair Holst; at
Ven havde sammenholdt den af Denowan indgivne
General-Battance med de af Statssecretairen derover
gjorte Bemerkninger; at Ven efter bedste Skjen
nende ikke kunde indsee. retten, end at Statssecretai
ren posiviis havde gjendrevet Denowans Fordringer,
og viist, at saaledes som disse af ham vare oplyste
og begrundede, var Ver ingen lovmedholdig Aarsag til
af Ven norste Statscasse at tilstaae hans Mandan
ter den fordrede Skaveslesholdelse, men at Visse der
imot» for begaaede Tolvpvertrevelser og virkelige For
brydelser var dennes Debitorer for betydelige Sum
mer; — og at den (StatsraaVsafdelingen), saasom
Sagen ikke blot maatte belragtes fra Ven juridiske
Side, men havde antaget en politist Charatteer, der
gjorde Opofrelser nodvendige, ikte kunde efter noie
sie Ovebeviisning andet, end tiltreve Vet Forslag,
som Statssecretairen tittige havde udarbeidet lil Sa<
gens mindelige Afgjerelse, kun bemerkende, at, hvis
Ven af ham foresiaaede TolVfriheV for l):w9 Spd.
ikke stulde findes tilstrekkelig til Opnaaelsen af Die
medet, man da i sit Tilbud maatte gaae videre. I
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Vette Statsraadsmede besluttede Verpaa Hans Ma
jestet, at herom nermere stulde gjeres Meddelelse til
det udenlandste Ministerium.
Den paafelgende 21de Mai bleve Ver atter
holdt et combineret Statsraad, i hvilket det nor
ske Statsraad, efter at Ver af Udenrigsministe
ren var fremlagt en Note fra Ven brittiste Mi
nister om Sagens hurtige Afgjorelse, indstittede, at
hun Sum af 6999 Spd. maatte foreges med 29,999
Spd., saafremt bedre Vilkaar ei vare at opnaae, og
den Fare, der ester Udenrigsministerens Fremstilling
stulde true den norske Handel, ikke paa anden Maa
de kunde undgaaes, da bemeldte Statsraad var af
den Formening, at saadan Opoftelse fra den norffe
Etatscasses Side var uundgaaelig, i Vetragtning
af den heist übehagelige Vending, Sagen havde tå
get fra det Dieblik den blev Gjenstand for diploma
tiske Underhandlinger. Saafremt Denowans For
dringer endnu stulde strekke sig videre, og disse be
tydelige Opofrelser ikke maatte blive ansete tilstrek
kelige, henstittede Statsraadsafdelingen til Hans Ma
jestet at bestemme, hvilte ydeligere Concesstoner der
maatte vere at tilsiaae, ved naadigst at befale et Ul
timatum, der kunde bringe denne Sag til Endffab;
med mindre Vedkommende heller maatte enste at see
den asgjort ved Domstolene med alle de Begunstigel
ser, som Hans Majestet allerede i dette Tilselde hav
de ladet naadigst tilbyde.
I Anledning Heras besluttede Hans Majestet,

186

at dette af Statsragdsafdelingen Yttrede stulde med
deles Cabinettet, for i diplomatisk Form at overgis
ves til den siorbrittaniste Minister. Den 16de Juni
blev atter afholdt et combineret Statsraad. Uden
rigsministeen sremlagde i samme Forestilling om
Nedvendigheden af at tilendebringe Sagen, som hver
Dag antog en alvorligere Charactee, i det at Kla
gene nn sorbeedede sig til at forelegge Parlamen
tet deres Neclamatione, hvorover allerede en For
retning var optaget hos Lord - Major, ligesom Sa
gen ogsaa allerede var t fiee Parlaments Medlem
mers Hender, og der havde veret Sporgsmaal i
Forsamlingen om at ndelukke Norge fra Deltagelse
i de Fordele, som vilde fiyde asen ny Tarif for Tre
lasttolden. Han bemerkede, at en vidtlostig Corres
pondence allerede havde sundet Sted mellem Stats
secretair Holst og Denowan, og at, da alle Argm
menter fra begge Sider vare udtemte, Sagen nu
var bragt saavidt, at den var sin Afgjerelse ner.
Til den Ende foreslog han, at Hans Majestet vilde
give bestemt Befaling til, at der ved Heistsammes
Ministerium og den brittilke Minister stulde gjeres
Denowan Forslag as den Beskaffenhet», at denne kun
de gaae ind derpaa i sine Committenteres Navn. I
samme Statsraadsmode forestillede den norske Stats
raads-Asdeling, at den, efterat Statsraad var af
holdt den 21de Mai, havde ladet sig forelegge af
Statssecretair Holst saavel Denowans Contrabemerk
ninger som Etatssecretairens Replik, og ved at gjen
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nemgaae disse og de forskjellige Retshandlinger og
Beviisligheder, som Statssecretairen zimidlertid fra
den norste Regjering havde modtaget, havde den
endmere sundet bestyrket og bragt til Evioence, at
Denowans Fordringer vare heist ngrundede, og saa
blottede for alt Beviis, at kun den Protection, han
havde vidsi at tilvende sig af det engelske Ministeri
um, stellede hans Fordring, samt at de nyere erhver
vede Oplysninge tydeligen viisie, at de foregivne
Mishandlinger mod Everth og Medarresierede ingen
lunde ere foregaaede, og at Gess's Handels-Etablis
sement paa Bodee aldeles ikke kunde betragtes som
et engelsk Etablissement, hvilket, tilberligen releveet
gjennem Cabinettet, haabedes at ville bidrage til be
tydeligen at nedsette den Denowan hidtil forundte
Protection, som vel fornemmelig havde veret grun
de paa, at Sagen urigtigen ansaaes at angaae den
engelste nationale og commecielle Interesse. Tillige
viisie Statsraadsafdelingen i sin Forestilling, at den
bodeeste Sag aldeles intet utilberligt Ophold havde
lidt; men at Hans Majestets Ordre punktlig havde
vent eftelevede; og i Serdeleshed, at Aarsagen til,
at Ven Kongelige Nesolution af 25de October 1819
ikke kunde estekommes, forent» Resolutionen af BYe
Januar 1829 indlob, var, at Blackhall forst da op
gaves som den siorbrittaniste Befnlvmegtigede, til
hvem Varene stulde udleveres. Efterat disse Fore
stillinger af Udenrigsministeen og Statsraadsafdelin
gen vare oplesie i det combinerede Statsraad, og
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Hans Majestet havde hort sit norske Statsraad, be
sluttede Heistsamme i Medet, at Udenrigsministeen,
ester derom at have confereret med den siorbrittani
ste Minister, stulde forelegge Haus Majestet et Ul
timatum til Sagens endelige Afgjorelse. Den 19de
Juni 1821 blev atter Statsraad afholdt, besiaaende
af Udenrigsministeen, den norske Statsminister, samt
Statsraadene Collett og Fasting. Udenrigsministe
ren forelagde sin Indsiilling, og foredrog her, at han
efter nermere Conference med den engelske Minister,
ifslge den ham den 16de s. M. meddelte naadigste
Befaling, nu havde modtaget dennes Ultimatum til
ven endelige Opgjerelse af Sagen (hvilket er aldeles
ordlydende med Ven i neste §. indferte Overenskomst),
samt at Ven engelske Minister havde udladt sig med,
at et Afsiag af det Forlangte etter et nyt Ophold
vilde udsette de forenede Niger, og i Serdeleshed
Norge, sor alle de Uhelt», som kunde fiyde af en
Etandsning i Handelen og en Forandring i de nn
besiaaende Forhold mellem Hoffene i Stockholm og
London.
''Efterat have tåget denne Sags hele Beskaffen
het» i Overveielse og hort sit Statsraad, besluttede
Hans Majestet, ledet af Omsorg for Norges Vel, og
for at undgaae Afbrydelse af de med den engelske
Regjering besiaaende venstabelige Forhold, der iser i
nerverende Vieblik kunde have en saa asgjerende
Indstydelse paa Norges Handel:
"Igjennem Cabinettet sor de udenrigste Anl'g
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gender beordres Statssecretair Holst til at afslutte
med Denowan paa hans Committenteres Vegne en
Overenskomst, hvorved tilstaaes ham, hvad der i
ovennevnte Vor Udenrigsministers Indsiilling er op,
givet som Ultimatum for denne Sags endelige As
gjsrelse.""
§. 39.

Ifslge denne naadigste Befaling blev der den
21de Juni 1821 i Stockholm mellem Statssecretair
Holst, paa Finantsdepartementets Vegne, og F. G.
Denowan, paa de engelske Neclamanteres Vegne, af
finitet selgende Overenskomst:
"Til endelig Opgjerelse og Berigtigelse af DHrr.
Everth 6c Son samt David Steads Nelamatione
i Anledning af nogle i Bodee og andelsieds indtruf
ne Begivenheder, vedlager undertegnede Statssecretair
Holst, Nidder af Nordsijerneordenen, paa Ven Kon
gelige Norske Regjerings Finants-, Handels- og ToldDepartementets Vegne, efter dertil given naadigst
Bemyndigelse, folgende Punkter:
1. Den mod Everth og nogle andre Engellendere i
Anledning af Bodeesagen anlagte Action stal
opheves; ligesom ogsaa den mod Steads Eiendomme anlagte Proces.
2. Det efter Regjeringsadvokatens Forlangende paa
de af Gerss paa Nyholm opferte Pathuse lagte
Beslag stal heves, saaledes at den lovlige Eie
kan lage samme i Besiddelse paa det ved deres
Opbyggelse bestemte Vilkaar.
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3. Det af Regjeringsadvokaten paa nogle andre

4.

5.

6.

7.
8.

Gerss formentlig tilherende Eiendomme i Boe
dcc lagte Beslag stal ligeledes heves.
Det tillades at indfere til Trondhjem Skibet
Forsogets Ladning, som blev uolosse og an
holdt i Storvaagen, saaledes som samme er spe
cificeret i Udleveingsforretningen af 3t»ie No
vember og 29de December 1829. Det tillades
ligeledes igjen at uofere samme i smaae Partier,
eller lade dem forblive i Landet, forsaavidt det
ei strider mod de gjeldende Love; alt imidlertid
under Toldvesenets Opsigt og Control.
Partene kunne uden nogen Hindring inddrive
deres Fordringer i Nordlandene i Overensstem
melse med de gjeldende Love.
De i Bodee ester Udleveringsforretningerne tili
bageblevne Varer fritages sor Told.
En Sum af Lst. 2599 Sterling stal strax vorde
udbetalt contant eller i gode Vexler.
Det tillades Hr. Denowan i hans Committen
teres Navn, paa nermere Angivelse, og under
Toldvesenets Opsigt og Control, at indfore eller
udfere Varer, frie for Told, indtil et Beleb as
Lst. 15,599 Stel., hvilke femten Tusinde og
fem Hundrede Pund Sterling i Toldafgifter med
lige store Summer fordeles paa 4 Aar fra iste
Juli 1821 at regne. Dog indremmes, at, saa
fremt Eierne af Fribrevene af en eller anden
Aarsag ikke stulde kunne i Lebet af et Aar an
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vende dem indtil det fulde aarlige Veleb, stal
det vere dem uformeent at benytte sig deraf i
de selgende Aar, dog saaledes, at de ikke under
nogesomhelsi Paastnd tunne i et Aar gjore
Fribrevene gjeldende til en heien Sum end Lsi.
8999 Stel. Skulde det indtreffe, at den Sum
Lst. 15,599 Sterl. ikke i de 4 Aar vare blevne
fuldt afbenyttede, saa indremmes, efterdi det er
Hans Majestets naadigste Villie, at Neclaman
terne stulle nyde godt af den hele Sum, at Fri
brevenes Eiere kunne gjere samme gjeldende ind
til det sulde omformede Veleb i de 3 nesifel
gende Aar.
I Tilfelde af at Eierne af Fribrevene fon
medelst Seestade eller andre tilfeldige Hendel
ser, som fyldesigjorende bm bevises, ikke stulde
have kunnet benytte Vet hele Veleb af Fribre
vene i det ovenfor bestemte Antal Aar, forbehol
des dem at henvende sig til vedkommende Re
gjeringsdepartement, som paa sin Side stal tref
fe passende Foranstaltninger til at stadesleshol
de Neclamanterne for Vet Tab af ToldfriheV, som
det ikke har siaaet i Veres Magt at undgaae.
De saaledes indfene eller uvfene Varer maae
ikke vere forbudne.
De tilstaaede Fribreve stulle vere trans
portable efter Ordre, og stulle kunne bruges ved
ethvert norst Toldsted.
9. Fordelingen af Fribrevene blive nermere at be-

192

stemme med den Kongelige Norste Regjerings
Finants-, Handels og Told-Departement.
Undertegnede Francis Garden Denowan,
som Vesuldmegtiget for DHerrer Everth 6. Son,
David Stead samt evrige i denne Sag interes
serede Parter, antager i Et og Alt uden nogen
somhelsi Forbeholdenhed ovenanferte Punkter, og
eklerer paa forbemeldte sine Committenteres
Vegne, at han, nåar Ve her fra norst Side ved
tagne Forpligtelser opsyldes, frafalder enhver
Paastand, af hvad Navn nevnes kan, som enten
allerede af ham er fremsat eller maatte kunne
gjeres i Anledning af den her omhandlede Sag."
(Litr. !_.).
Denne Overenskomst blev i Folge naadigst Ne
solution af 26de Juni 1821 oversendt den Kongelige
Regjering til Fuldbyrdelse.
De i Bde Post omhandlede Fribnve bleve ud
siedte af Finantsdepartementet under 14de Juli, og
samtlige Toldsieder, efter Denowans Begjering, ved
Circulaire af 16de November anmodede om, at lade
denne eller Ordre nyde godt af Fribrevene, nåar de
anbedes for Toldafgister ved Varers Ind- eller Ud
fersel. Under 29de November indgav Denowan Kla
ge til den engelske Minister over adskillige Vanskelig
hede, han udsattes for ved disse Fribreves Afbenyt
telse, hvilket gav Anledning til en ny Note fra Mini
steren ; men ved Kongelig Nesolution af 21de Janu
ar 1822 blev hans Klage eklere übefeie. (See
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desuden Denowans Skrivelse til den engelske Mini
ster af 29de November 1821, Finantsdepartementets
til Denowan af 12te December s. A., Denowans til
Departementet as 21de, Toldkassee, Major Die
trichsons Forespergsel og Erklering af 24de, og Re
gjeringens Indsiilling af 7de f. M., samt Departe
mentets Skrivelser til Toldkassenren og Denowan af
15de Januar 1822; alt i Litr. «.).
§. 31.
Under 9de Februar 1829 indgav Denowan til
den daverende engelske Minister i Stockholm, Lord
Strangford, en Fremstilling af Everth 6c Sons
Sag, forsaavidt angaaer Berevelsen as deres Eta
blissement og Eiendom paa Nyholm, hvortil ogsaa
henferes Behandlingen under Arresten paa Hernes.
I Indledningen til denne Fremstilling lovedes 9 an
dre Fremstillinger som Fortsettelse, nemlig om
Briggen St. John, Confistation af Tobak og Nnm
fra Commerce V'Anves i Mai 1818, Bemegtigelse
af Skonnerten Forsoget med Ladning, ligesaa af Ga
leasen Oscar med Ladning , Seqvestrationen af den
fra Archangel bragte Rug, Motivene for Everths
Flugt fra Bodee, Steads Fordringer paa Leverancer
af Fist i 'Nordlandene, Genealberegning over Everth
6c Sons Tab, og Do. angaaende Steads Tab; men
disse Fortsettelser udebleve. Planen i Fremstillingen
er, at vise Ve store Opofrelse, Handelshuset Evenh
6c Son havde gjort for, til Landes Gavn at stifte
et Handels-Etablissement i Bodee ; hvorledes Visse
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Bestrebelser lennedes med Forfelgelse af et Partie,
besjelet af Kjebstaden Bergens Aand (at forbeholde
denne Stad al Fordel af Nordlandenes rige Fisterie),
og tilsidst aldeles tilintetgjordes ved den tyraniste
Adferd, man udviisie mod Everth og hans Skibs
folk under Udtastelsen paa Nyholm, ved deres Heftel
se og under Arresten i de saakaldte Huler paa Her
nes, og den lovstridige Adferd, hvorved man under
Arresten bemegtigede sig hans Gods. Fremstillingen
var bilagt med en stor Mengde norske Retsacte og
andre Documenter; men de af Denowan fremforte
haarde Beskyldninger grunde sig nesten udeluktende
paa Everths forhen anferte Klager til Amtet af ste
og 12te October 1818, og Skipper Kinghornes, New
sieads somr Everths Tjener Mackphesons i Engel
land sidst i Aaret 1819 afgivne edelige Forklaringer.
Disse Beskyldninger ere i det Hele en Gjentagelse af
Everths i §. 11 omhandlede Besoeringe, med endeel
Tilsetninger og forsterkede Udtryk; hvorfor det anta
ges ufornedent her at specificee samme, og tilstrek
kelige at anfore et Sammendrag af hine 3 Engel
lendens Forklaringer (see Litr.
til hvilke de stol
te sig. Kinghorne har edeligen bevidne, at Foged
Juel ved hans Ankomst med sit Skibsmandstab til
Gess's Huus den 24de September, medens Udka
sielsesforreningen blev afholdt, havde trukket sin Sa
bel og siod i en truende Stilling, at han svingede
Sabelen om Everth, efter hans Formening for at
saare denne, og at han sorhuggede Meublerne ; at
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Everths Ovfersel under denne Adferd var erbeoig
og taalmodig ; at denne, maatte fiygte ombord paa
Forsoget, men blev siden efter med sin Tjener og en
deel af Skibsfolkene voldeligen bortfort, pryglet og
forhaanet, samt sat i Fengsel; at Kinghorne selv 2
Dage efter blev arrestere; og at de saaledes vare
berovede deres Frihed i 2 Maaneder, lidende Mangel
paa Alt, og neglede at tomme i Forhor samt at
forsvare sig. Mackphesons Forklaring er i det Ve
sentlige overensstemmende hermed ihenseende det
Passerede paa Nyholm, Forseget og i Arresten ; men
han har tillagt, at han og Skibsmandstabe i Feng/
siet blev lagt i Lenter, intet andet Leie havde end
Jorden ; at Ve bleve saaledes plagede af Utei, at de
ikke vidste, hvor Ve stulde gjore af sig, og at han
var overbeviist om, at disse Mishandlinger vare den
eneste Aarsag til Matrosen James Neads Det», som
paafulgte i Leith i April 1819. Newsieads Vidnes
byrd indeholde, at Fogden om Morgenen den 24de
September, som han og Everth stod i et lille Kam
mer i Gess's Huus, for at expedere Posten, kom
pludselig ind i Venlset til dem, satte sig der ved et
lille Bord med nogle Beger, og lod sorsiaae, at de
sirar stulde gaae ud af Huset med deres Papirer,
hvorpaa de vare «edle til at gaae ombord paa For
seget; at faa Aieblik derefte nogle Baade kom ful
de af Folk hen mod Skibet, og at nu Everth, hans
Tjener og nogle af Skibsmandstabe bleve siebte paa
en grusom og umenneskelig Maade bort, uden at
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gjere nogen Modsiand, og, da de vare komne i Land,
saa «verdigen behandlede, at adskillige ved denne
Scene tilstedeverende Fruentimmer derover bevegedes
til Taarer; at de denster under Vagt bleve siebte
til Fengslet, hvor Newstead besegle Everth samme
Aften med Fare for sit Liv, og fandt denne indsper
ret i et lidet Kammer uden Seng ellet andet Meu
bel at ligge paa — passet af 4 bevebnede Vogtere,
samt de evrige Arresiantee indelutkede i et andet
Kammer, belagte med Lenker og uden andet Leie end
Jorden ; at en af dem, Wattesione, havde Veiler
om Livet, der nodede ham at holde sig i en krum
beiet Stilling uden at kunne legge sig; at han selv
(Newstead), der var forbudt videre at besege de
Fangne, dog gjorde et Forseg derpaa siden efter, for
at underrette Everth om det übillige Beslag, der un
der hans Arrest var lagt paa hans Eienoomme;
men at han blev jaget tilbage af en bevebnet Mand,
forfulgt lige til Hundholmen ; at han var ovebeviisi
om, at Reads Det» var en Felge af hans Mishand
ling, samt endelig, at den hele Behandling paa Her
nes var vilkaarlig, grusom og umenneskelig i en
Grad, som man i Etorbrittanien ikke vilde have taalt
anvendt mod den siersie Misdeder (cfr. §.9— 12).
Den iser paa disse Vionesbyrt» grundede De
nowans Fremstilling, hvori vel fornemmelig klages
over Foged Inel, men tillige fremfores Ankeposter
mod Sorenskriver Nist, Tolde Helliesen, den i 1818
consiitnerede Sorenskriver i Lofoden og Finantsdepar
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tementtt, kom forst under den engelske Charge d'Af
faires St. Georges Ophold i Christiania i Juli
Maaned 1829, som Bilag ved en Note fra denne til
Cabinetssecretair Schultzenheim, til Finantsdeparte
mentets Kundstab. Dette indgik derpaa under 22de
September s. A. (see Litr. H) med en Forestilling,
hvori det' deels retferdiggjorde sig med Hensyn til
Denowans Beskyldninger for Uredelighet) i dets Frem
stilling af den bodeeste Sag, som laae til Grund for
Regjeringens Indbeetning af 29de Juli 1819, og for
at have utilberligen tilbageholdt Afgjerelsen af Gerss's
Ansegning om at maatte forblive paa Nyholm (see
§. 1), deels androg paa Hensigtsmessigheden af at
sende en Commission til Bodee, for at undesege de
forskjellige Klageposie i Denowans Fremstilling, og
i Serdeleshed Foged Juels Forhold, da Departe
mentet formente, at om end Denowans Skildring
dar alt for merk, det dog kunde vere Tilselvet, at
Fogdens Forhold ikke havde veret aldeles forsvarlige.
Overensstemmende med denne Departementets
Forestilling blev, iselge heleste Nesolution af samme
Dato (see Litr. 0.), Commissoriorum under 6te
October s. A. udferdiget til Sorenskriver i Nordre
Hedemarkens Disirict, Caspar Peter Hagerup, og
Auditeur Aas (i hvis Sted indtraadte efter Com
missorialbefaling af 17de s. M. daverende Stifts
overretsprocurator Heidenreich) om at begive sig til
Bodee, for der og hvad andet Sted i Nordlandene
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det maatte findes passende, at anstille Underssgelse
til Oplysning om:
1. de ved Udkasielsesforretningen hos Gerss den
24de September 1818 og ved Everths og ev
rige Engellenderes Arrest foregaaede Omstendig
heder, samt hvorvidt de Arnsiende under deres
Arrest forsvarligen havde veret behandlede, og
hvorvidt Foged Juel maatte have overskredet
sin Myndighet», eller have tilladt sig Mishand
ling mod de Fremmede;
2. om de Arnsiende havde vere holdte i Feng
sel nden Forhor eller Undersegelse i lengere Tid,
end Omsiendighederne gjorde det fornsdent;
3. om Sorenskriver i Salten, Henrik Hornemann
Rists Fremgangsmaade, og hvorvidt det saaledes
maatte forholde sig, at han, este hvad de kla
gende Engelendere anferte, havde neglet de An
klagede at forsvare sig, og uden Fornedenhed
siandse Forherets Fremme mod dem;
4. Sammenhengen med, at efter den fra de En
gelstes Side ferte Klage den forrettende Soren
skriver i Vesteaalen , Aron Arctander, stulde
have assordre Supenargoen paa det ved Nest
strandede Skib St. John, efter at han forgjeves
havde ville bevirke de strandede Varers Bort
selgelse ved Auction, det samme Sallarium og
Gebyhr, som om virkelig Auction havde sunde
Sted; ,
S> Vestaffenheden af og Sammenhengen med de
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Voldsomheder, som bleve foreveoe, da Everth
m. Fl. i Febr. 1819 flygtede fra Bodee; og
6. om hvorledes var tilgaaet med den for Everths
og de flere Engellendees Lesladelse af deres
Arrest Mede Caution. Commissionen bemyn
digedes derhos til at udsirekke Undesogelsen til
samtlige evrige Punkter, der vedkom Behandlin
gen mod og Begivenhederne med Gerss, Everth
vg de evrige Engellendere. (Se Denowans
Fremstilling og Finantsdepartementets Indsiilling, begge ved Litr. 0.).
§. 32.

I Anledning af den Forhaling af Skibet Fan
ens Expedition i September Maaned 1819, som er
omhandlet i §. 19, indgav, som foranfort, den da
verende engelske Minister i Stockholm den 21de De
cember s. A. en Note til Udenrigsministeen, hvori
ankes over Tolde Helliesens Forhold i denne Hen
seende, og gives derhos Vink til at Ministeren hav
de ihende notoriske Bevise for hans Bestikkelighet).
I Henseende til Forhalingen af Fancy indgik
Regjeringen under 2den Juni 1829, efter de ved Fi
nantsdepartementet fra Nordlands Amt inohentede
Oplysninge (see Litr. I_. i det Hele, og in specie
Amtets Betenkning, deri indsort, af 4de April f. A.),
med Forestilling om, at Tolverens Forhold maatte
undeseges og paakjendes; hvilket Hans Majestet
naadigst behagede at bifalde. Som Folge Heras blev
Foged Juel af Amtet den 24de Juli s. A. beordret
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til at tiltale Tolderen for Saltens lurisviction, hvor
Sagen blev incammineet den 28de September der
efter; men da der efter det i fongaaenoe §. Anfone
nu stulde sendes en Commission til Bodee, saa an
drog Finantsdepartementet i sin Indsiilling (Litr. I_.)
as 22de s. M. paa, at denne Sag maatte henlegges
til Undersogelse og Paakjendelse under bemeldte Com
mission, med Hensyn til at Verne ansaaes bedre stik
ket til at behandle Sagen, end Sorenskriver. Risi,
de var blandt de EmbeVsmend, hvis Forhold stul
de undesoges (Litr. ll.).
Det i Noten af 21de December 1819 givne
Vink om Tolverens BesiitteligheV havde Hensyn til
en Vexel paa Lst. 59 Sterling, som denne havde
modtaget af Everth, men derpaa tilbageleveret ham.
Om denne Sag var der til bemeldte Dato passent
Felgende: Den 12te December 1818 lod Negiments
qvarteermester Lie, der var kommen til Bodee for at
vere Everths Consulent, afholde i Sorenskriver Rists
Fraverelse ved dennes Fuldmegtig en Notarialfor
retning paa Gillestaal Prestegaart», hvorunder Alex
ander Shirreff, Ver havde lagt syg paa bemeldte
Prestegaart», men Va var nogenledes restituere, for
klarede under Eed, at han var ene nerverende, da
denne Vexel, Vateret Bodoe den 19de August 1818-,
udstedt af Everth paa Lsi. 59 til Last Everth 65
Son i London, blev overlevere Tolver Helliesen, og
at Aarsagerne til Udstevelsen vare: 1. at Helliesen
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uvled sig med, at han det foregaaende Aar havde
bevM Gerss flere Villigheder ved Varers Indfersel,
uden at denne havde give ham, naglet sit Loste?
det Mindste, derfor: i hvilken Henseende Shirreff
forstod Udladelsen saaledes, at Tolderen havde tilladt
Gerss at bringe nfortoldede Varer i Land, og der
hen fortolkede den for Everth, som strax udsiedte
Vexelen ; samt 2. at Tolderen , paa Shirreffs
Sporgsmaal, om han ikke kunde sette nogle as de
medbragte Varer i Land, uden at Tolderen saae
«oie derpaa, da Tolden var saa hei, at det ellers
ikte kunde svan Negning, gav til Svar, at hvor han
saae, at nogen smuglede, var det hans Pligt at an
holde Varene, men at han ikke var ansvarlig for
hvad han ikke saae.
Derhos forklarede Shirreff, at Tolderen siden le
vende Vexelen tilbage til Everth i hans Nerverelse,
fordi den var strevet paa ustemplet Papir, med Be
tydning til Everth, at han kunde faae saadant hos
Fogden.
Den 31te December 1818 tilstrev Lic Amtet, at
der var falden ham ihende blandt Everths Papirer
en saadan Vexel, og under 18de Januar 1819 til
kjendegav han, at Everth, Kinghorne, Newstead og
Davidsen kunde afgive Forklaring om denne Sag,
ligesom Shirreff asgive neiagtigere Forklaring, da
han nu erindrede mere end sidst, med Anmodning om,
at Forhor maatte optages i denne Anledning. Am
tet tilstrev Sorenskriver Rist om at optage dette For
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her, men denne ansaae sig ikke befeiet til at afholde
saadant over en Toldembedsmands Handlinger, for
inden vedkommende Departements Nesolution var en
hvervet, i Folge §. 88 i Forordningen af Iste Febru
ar 1797; hvorhos han invsendte Ven originale Vexel,
som strevet paa ustemplet Papir, til Finantsdeparte
mentet. Ligeledes neglede han Lic at indtage Ve af
ham opgivne Vidnes Forklaringer mod usievnt Mand
under en Notarialforretning. Lic maatte derfor selv
modtage deres Depositione. Disse vare af selgende
Indhold:
Shirreff forklarede, efter Lies Opfordring, at
hans sygelige Tilstand den I2te December f. A. hav
de foranlediget Ufuldkommenhed i hans Depositlon;
at Davidson den 19de August 1818 forfra var tilste
de i Kahytten ombord i Commerce d'Anvers, da den
omhandlede Sag forefalde, os at Anholdelsen af Va
rer fra dette Skib i Mai f. A. gav Anledning til
Samtalen, hvorunder Tolderen yttrede, at Anholdel
sen ikke var steet, nåar ikke Gerss havde viisi sig uer
kjendtlig sor hans Mangel i at opfylde Embedsplig
ter; at Verpaa Davidson forlot) Kahytten, og at
Everth da tilkjendegao, at han stulde betale Tolde
ren godt for at vere ham behjelpelig, samt udsiedte
Vexelen som et übetydelig. Beviis paa hans Erkjendt
lighed for forventende Tjenester ved at erholde Tol
verens Tilladelse til at landsette nogle af de med
bragte Varer uden at blive for neie efteseet. Der
paa stulde Tolderen, efter Shirreffs Forklaring, ha
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ve gjort den betydende Mine, at holde Fingrene for
pinene, med Bemerkning, at han forstod sig ligesaa
godt paa at see igjennem dem, som nogen anden, og
den Begjering, at G"ess intet maatte vide derom;
hvilken Fremgangsmaade Shirreff forstod og fortolke
de for Everth saaledes, at Everth kunde smugle paa
hvad Sted i Nerheden han selv vilde, kun at han
bar sig forsigtig ad. Endvidere forklarede han, at Tol
deren Dagen efter gav dem Forholdsregler ihenseende
til hvad der burde forklares om Anholdelsen af Va
rer fra Skibet Commerce, og at han lovede at stulle
forestille Sagen paa bedste Maade for Departemen
tet; samt endelig at Vexelen blev tilbageleveet, som
ustemplet, paa Skonnerten samme Dag, som denne
kom fra Rest (den 13 September).
Everths Forklaring gik ud paa, at Affairen med
Vexelen var foranlediget af Anholdelsen af Varene
fra Commerce t»'Anves, og at Tolderen derved til
lige klagede over Gess's Uekjendtlighed ; at Tolderen,
ved at modtage Vexelen, som et Beviis paa hvorle
des Everth agtede at belenne hans Tjeneste, bemer
kede, at hans Hunsholdning kostede meget, men hans
Gage var ringe, og at han paalagde Everth den ster
sie Taushet) inspecie med Hensyn til Gerss; at
Everth paa Grund heas lovede ham, ikke at land
sette Varer paa Nyholm, men paa andre Steder,
ved hvilke Leilighede Tolderen kunde vere saa vigi
lant her paa Stedet (Bodee), som han behagede; og
at Tolderen henil soarede, ved at gjere den af Shir
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reff omforklarede Mine, at han ikke havde nogen syn
derlig Pligt at legge Merke til hvad han ikke saae.
Fremdeles forklarede han omtrent det Samme som
Shirreff angaaende Tolverens forhold sidenefter ihen
seende til Forhent om Anholdelsen fra Skibet Com
merce, og om at Tolderen tilbageleveede ham Vexe
len ved hans Ankomst medio September til Vodoe
«red Forsoget, hvorved Tolderen efter hans Sigende
stulde have tilkjendegivet, at Everth kunde faae stemp
le Papir hos Fogden til Vexelen, hvis Belob han
ikke behevede serenv ved Juletider, og inden saadan
Tid kunde forskaffe sig ved at faae den omsat ved en
god Ven i Bergen.
Newstead forklarede kun: 1, at Everth under
Seilladsen paa Forseget til Bodee havde forsikret
ham, at han ikke befrygtede noget ved at landsette
ufortoldede Varer, da han havde gjort Tolderen til
sin Ven, ved at give ham en Vexel paa
59, for
at dekke de Irregulariteter, der maatte indtresse, li
gesom han tilfeiede, at Tolderen upaatvivlelig vilde
erholde mere af ham end af Regjeringen, ei tvivlende
paa, at Tolderen nu saaledes cmsaae deres felles
Interesse; samt 2, at Tolderen havde e» hemmelig
Samtale med Everth og Shirreff ombord i Forseget
ved deres Ankomst til Nyholm, i hvilken Anledning
Everth efter Tolverens Bortgang fortalte ham, at
Samtalen havde veret om, at Vexelen var bleven
udstedt paa «stemplet Papir, og at Tolderen nu var
gaae bort for at hente stemplet Papir hos Fogden.
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Skipper Kinghorne havde heller ikke videre at
forklare, end at nogen Stridighet) fandt Sted mel
lem Everth og Tolderen ved Forsogets Ankomst til
Nyholm, formedelst det nylig anholdte Skibsbred,
hvilket Everth fandt urigtigt, da Tolderen havde mod
taget Betaling for en modsat Fremgangsmaade; at
de derpaa havde veret ene i Kahytten, og at Everth
siden havde fortalt Kinghorne, at Misforsiaaelsen hav
de sin Oprindelse fra, at Vexelen var bleven udstedt
paa ustemplet Papir.
Davidsons Forklaring indeholdt omtrent de
Samme, som Shirreff sidst havde forklare angaaen
de det Passende i Kahytten ombord i Commerce d'
Anvers den 19de August, saalenge den Forste op
holdt sig Ver, og angaaende den Villighet) Tolderen
Dagen ester viisie ihenseende til Forhent om Anhol
delsen fra bemeldte Skib.
Nogle Dage ferend disse Depositioner ved Am
tets Skrivelser af 13de og 22de Febr 1819 bleve over
sendte Finantsdepartementet, indberettede Tolde Hel
liesen, der havde erholdt Kundstab om Notarialfornt
ningen paa Gillestaal, Tildragelsen med bemeldte Vex
el til bemeldte Departement saaledes:
Strax efter Everths Ankomst til Bodee var Tolderen
i Embedsanliggender ombord pda Skibet Commerce,
og segte man der at overtale ham til at see igjennem
Fingre med Everths Smugling, og til den Ende at
paanode ham Vexelen. For at blive Everths Over
heng avit, gjore ham troskyldig og saae mere Lys
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om hans Smuglingsplcmer, modtog Tolveren Vexe
len, fuldelig bekjendt med, at den, som skreven paa
ustemplet Papir, var ugyldig. Men estet nogle Vie
blitte levende han den tilbage, da han betenkte, at
Everth, stolende paa denne Vexel, kunde begaae
Smuglene, han ellers ikke havde vovet; hvorhos
han etlende, at han vilde eftespore ethvert Smug
lene.
Da Gesandtens Note var indleben, meddelte Regje
ringen ved Indberetning af 9de Febr. 1829 den Op
lysning, den var, i Felge Foranserte, i Besiddelse af,
og indsiillede, at det maatte tiltjendegioes Gesandten, at
Hans Majestet enstede, at de af denne paaberaabte
Beviser for Tolderens Bestikkelighet» maatte fremleg
ges, for at denne vedberligen kunde drages til Ansvar.
Som en Folge heraf indgav den brittiste Charge o'Af
faires St. George en Note af 26 Juni 1829, hvor
med fulgte som Bilage den originale Vexel, John
Everths edelige Forklaring, datere London den 16Ve
Juni 1819, og Shirreffs under Eeds Tilbud givne
Forklaring, Vateret Bodee den 6te Septbr. s. A.,
samt et Uddrag af en Skrivelse fra Denowan til Lord
Strangford as 29de Mai 1829. Disse edelige For
klaringer ere temmelig afvigende fra Ve forhen givne;
thi her beretter Everth, at Anledningen til Vexelens
Udsiedelse var, at Tolderen, da han henvendte sig til
denne, for at raadsore sig om hans Fremgangsmaa
de ihenseende til tolomessig Behandling af hans Va
rer, etlende, at det stedse var Brug hos Kjebmend
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i Norge at assinde sig, med Toldossicianterne, ved at
gjere dem Foreringer, og at han nu ventede en Dou
ceur af Everth, for at opgive ham, hvad han havde
at gjere, og sor at vere følelig ihenseende til Udo
velsen af de brugelige- Formaliteter ; i Folge hvilken
Tolverens Erklering Everth, übekjendt med den egent
lige Meniug heas, og stolende paa dennes gode Sin,
delag mod ham, yttrede sig beredvillig til at belonne
ham, og til den Ende udsiedte Vexelen ; samt at alle
de Forholdsregle, Everth siden tog, ved at bjerge og
landsette Vet fra Vragene ved Nesi og Arneen red
dede Gods m. v., stede efter Overenskomst med Tol
deren, og i folge dennes Anviisning. Ihenseende til
Vexelens Tilbageleverelse forklarede han nu, at sam
me stede Ven 29de Septbr., eller 1 a 2 Dage ferend
han blev arrestere, og at Tolderen paatog sig at, staf
fe stemplet Papir.
Shirreffs Forklaring af 6te
Septbr indeholvt en Bekreftelse i et og alt af denne
Everths Forklaring.
Naar disse Forklaringer sammenholdes med de
Forklaringer, de forhen havde afgivet, saa ville de
findes aldeles afvigende fra hinanden ihenseende til
Anledningen til Vexelens Udsiedelse, Tiden for dens
Tilbageleverelse og andre Omsiendighede ; hvortil
Grunden synes at have veret, at man nu ikke fandt
det lengere hensigtsmessigt, at lade det have UdsenVe af, at Everth havde den ulovlige Hensigt med Vexe
lens Udsiedelse, at bestikke Tolderen for at kunne
smugle, en Mistanke, som ogsaa Denowans ovenbe
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rerte Skrivelse til Lord Strangford og St. Georges
Note omhyggeligen soge at afvende, uagtet han selv,
saavelsvm hans Tolk Shirreff i de fongaaenve For
klaringer havde vedkjendt sig denne Hensigt. En an
den Besynderlighet) er Ve ogsaa ved de med Noten
fremkomne Oplysninge; den nemlig, at man fik en
nye Original af den udsiedte Sola-Vexel; thi Ven af
Regimentsqvarteermesie Lic blandt Everths Papirer
forefundne Original var allerede i Finantsdepartemen
tets Verge : og at man saaledes havde 2de Origina
ler, hvor der kun kunde vere een. At den ene stul
de vere Copie af den anden som Original, er ei al
lene stridende mod Vedkommendes Opgivender, men
synes ogsaa af den Aarsag umuligt, at de i Ordsoi
ning ere aldeles forskjellige. De saaledes givne Ex
tracter og Fremsettelsen af denne enkelte Sags Histo
rie er give den UdferligheV, samme have, ikke blot
for ae fremstille Sagen selv, men tillige og fornem
melig for, at det kunde skjennes, hvilken Grad af
Troverdighet) i Almindelighed, der kan tilkomme De
nowans vigtigste Hjemmelsmend: Everth saavelsom
Shirreff.
I sin Indsiilling af 22de September 1829 til
kjendegav Finantsdepartementet, at de af det engelske
Gesandtstab meddelte nermere Oplysninge bestyrkede
det i den Formening, at Tolverens Forhold ihenseen
de til Vexelen var tvetydige ; hvorfor Vet, fer anta
genve, at, om Sag blev anlagt mod Tolde Hellie
sen, denne vilde blive frifunden, nu maatte anse
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flere Formodninger mod ham tilveiebragte, og antage
det rigtigst, at den Commission, der stnlde afsendes
til Bodee, tillige blev overdraget at undesege og
paakjende hans Forhold i dette Pnnkt, og at han,
med Hensyn til oe mod ham gjorte graverende Be
skyldninger, blev suspendere indtil denne Sags Ud
drag; hvilken Indsiillingspuntt, saavelsom Ven om
Forflyttelsen af Sagen om Fancys Forhaling til
Commissionen, blev bifaldt ved Regjeringens Nesolu
tion af sidstnevnte Dato; ifelge hvilken Vet, ligeledes
overensstemmende med Departementets Forslag, blev
indsiillet til Hans Majestet, at tilbyde Engellenderne
Frihed ved Leidebrev til at begive sig til Bodoe, for
at paasee Veres Tarv under Commissionen, hvilket
Tilbud, som foran bemerket, ikke blev benyttet, —
hvorom Commissionen as Finantsdepartementet blev
underrettet ved Skrivelse af 19 Mans 1821 (Litr. l_).
Til Actor i de for Commissionen anlagte Sa
ger blev sirar udnevnt Vaverende Stiftsoverrets-Pro
curator U. Cappelen, og til Helliesens Defensor, i
Marts MaaneV 1821, Vaverende Politiefuldmegtig
D. B. Simonsen, hvilke begge siden fungeede i sam
me Egenskaber i den senere mod Tolver Helliesen an
lagte Sag angaaende hans Embedsforholt» i det He
le, og i Sagen mod Sorenskriver Risi og Lensmand
Lokke.
Under Commissionens og Actors Opreise til
Bodee blev dem fra vedkommende Departement i
November 1829 meddeelt Befalinger, i Folge Hans
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Majestets naadigste Nesolution af 28 October s. A.>
til ufortsvet at udfere de dem ovedragne Forretnin
ger, og posidagligen at indberette, hvorvidt med Sa
gene var fremgaaet, til Foreleggelse sor Hans Ma
jestet. Commissionen og Actor ankom til Bodee den
21de December 1829 ; og holdtes den Isie Session i
Sagen mod Tolderen den 23de, og i Undersegeisen om
Foged Juels m. Fl. Forhold den 31te larmar 1829,
da Ven anvendte Ven siden Ankomsten forud forlebne
Tid til at gjere sig bekjendt med og exerahere de til
Forberedelsene i Sagene forneone Netshandlinge
og evrige Documenter.
Ved Tolde Helliesens Suspension, der vedva
rede indtil Heiesteetsdom faldt i den mod ham an
lagte Sag angaaende Vexelen, blev Lieutenant Wey
bye meddeelt Constitution som Tolde. (See de paa
beaabte Documenter i Litr. I_, I_, IVI og
§. 33.

Den sorsie Sag, der blev paakjendt af Commis
sionen, var den mod Tolde Helliesen anlagte angaa
ende Udklareringen af Fancy og den engelske Vexel.
Ifelge den heiesie Nesolution af 22de September
1829 blev lusiitssagen om det fsrsie Punkt ved Sal
tens Imisdictions Eragtning af 16 Januar 1821
henviist til Commissionen.
I den forsie Retssession paasiod Tiltalte, at
der maatte beserges ham udnevnt en Stiftsoveres
procurator til Defensor, hvilket foranledigede Sagens
Udsettelse til 4de Mai s. A. ; hvorefter Commissio
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nen ansiittede preliminair Undesogelse til 21de s. M.
I fiere Sessione for den demmende Commission
blev derpaa Vidner ferte. Den 4de December 1821
fremlagde Actor sit Indleg;.den 9de Januar 1822
Defensor sit Forsvarsstrift: og, efterat der var under
9de og 14de Februar repliceret og ouplicent, blev
Sagen tilendebragt ved Commissionens Dom af 21de
Mares 1822. De under Sagens Behandling frem
komne Oplysninge angaaende Skibet Fancys Udkla
rering ere, i det Vesentlige, hvad der i §. 19 er an
sen om denne Tildragelse. Ihenseende til Vexelen
havde man egentlig kun at indhente Tiltaltes egen
neiagtigere Forklaring, hvilken gik ud paa den bestem
teste Benegtelse af at have havt Vexelen lengere i
sit Verge, end i det heiesie 1 Times Tid under hans
Ophold i Commerce o'Anves den 19de August 1818,
og paa at igjentage de forhen angivne Aarsage for
at han modtog den, stunt tillegge, at Everth som
Grund for Udsiedelsen havde anfort, at han skyldte
ham Forbindtlighet» sor Tjenester, Tolderen havde
viisi ham Aaret sorud, hvilken Aarsag Tolderen ikke
vilde erkjende. Dog er der tillige fort 2de Vidner,
nemlig Kjobmand lackhelln og Provsi Schytte, hvoraf
den forste forklarede, at Tolderen, ved at komme i
Land fra et af de engelske Skibe i August eller fersi
i September 1818, uolot» sig for ham med, at Everth
og Shirreff dog maatte vere nogle Kjeltringer, da de
havde segt at bestikke ham; og den Sidste, at Tolde
ren fiere Gange har fortalt ham Tildragelsen med
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»

Vexelen ombord i Commerce, samt at han der tilba
geleverede den, ligesom at det, faavidt Vidnet erin
drede, var i August eller September 1818 han forste
Gang fortalte faadant. Tillige blev Foged Juel fert
som Vidne, for at erfare om Tolveren hos ham hav
de sege at erholde stemplet Papir til Vexler; og for
klarede denne, at saavidt han kunde erindre, Vog uden
at turde beedige det, spurgte Tiltalte Vidnet i Slut
ningen afNovember eller December 1818, om det havde
faaet stemplet Pc-pir til Vexler, uden at der blev nogen
videre Samtale derom, da Vidnet gav et neglende
Svar; til hvilken Forklaring Tiltalte eklerede, at
han aldeles ikke kunde erindre at have gjort Fogden
et saadant Sporgsmaal.
Med Hensyn til Udklareringen af Skibet Fancy
paasiod Actor Tiltalte anste med en Mulct af 599
Spd., og i Henseende til Vexelen med at have sit
Embede forbrudt, foruden at udrede samtlige af Sa
gen og hans Suspension flyvende Omkostninger.
I forste Punkt bemerkede han fornemmeligen: 2) at
Tiltalte var überettiget til at negte Udklareringen af
den i Fancy indtagne Ladning Fist, efter engang at
have tilladt dens Indstibning, hvorved Toldvesenet
havde forbundet sig til at udtlarere Skibet; K) at
hans Negtelse maatte ansees som et Slags Arrest,
hvilken Tolderen ikke paa egen Haand var berettiget
til at udfore ; c) at Gerss's Forstrioelser vare af den
Beskaffenhet), at Tiltalte efter Samme, i Folge Lo
vens 1—19—9, ikke kunde erholde Arrest paa hans
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Effecter, og 6) at Tiltalte den 14de September 1819
havde henvendt sig til Amtet for at faae Arrest og
saa i andre Gerss tilherende Effecter, og at det alt
saa var ufornsdent at holde sig til den allerede ind
ladede Fist, samt at han allerede havde gjort Arrest
i Everths Essecter for de Sager, ihenseende til hvilke
Gess's Cautioner vare udsiedte.

Med Hensyn til Vexelen anmerkede Actor, at
Modtagelsen i og for sig allerede var ett lovstridig
Handling af Tolderen; at de af Tiltalte opgivne
Grunde for denne Handling deels syntes segte, deels
modsigende; at fiere Omsiendighede syntes at tale
for, at han havde havt nnimun. 11.<.1an6l og at det
ester Everths og Shirreffs Vidnesbyrt», som Actor
anferte som ikke ugyldige Vidner i en Sag, hvori
ingen Anden havde veret tilstede, var uantagelige, at
Vexelen strax blev eilbageleveet.
Med den Udforlighed og Neiagtighed, der ud
merker saavel Defensors som Actors Indlegge i de
forskjellige bodoeste Netssager, segte Defensor at vise
Tiltaltes Uskyldighet) ihenseende til . begge Klagepunk
ter; og Resultatet af de anstillede Undesegelse for
mente Defensor at vere, at Tolde Helliesen var en
af de ordentligste, driftigste, dueligsie og mest nidkje
re af Norges Toldembedsmend, at den ham paalag
te Suspeusion maatte ansees ugrundet, og at han
aldeles burde frifindes for Justinens Tiltale.
Den i Sagen afsagte Commissionsdom gik ud
paa at frifinde Tolde Helliesen for videre Tiltale i
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Sagen, imod at betale 815 Spd. i Sags-Omkost
ninger, hvilken Sum ansaaes at vilde veret hvad
Omkostningene havde belobet til, om han ikke havde
veret sagsogt for en Commission, hvis Sendelse til
Bodee havde et andet mere vesentlig! Viemeet» end
at behandle og paatjende denne Sag ; hvorhos Actor
tillagdes i Sallarium 499 og Defensor 399 Spd.,
at udredes af det Offentlige. Commissionen fandt Ve
af Actor opgivne Grunde for at selde Tiltalte ihen
seende til Fancys Udtlarering uantagelige, og anferte
ved a), at hverken den provisoriske Toldanordning
eller den evrige Lovgivning give Anledning til at an
tage, at Tilladelse til Indladning stulde belage Told,
vesenet Net til at negle Udklarering og holde sig til
det Indladede, nåar der i Mellemtiden var foregaaet
en saadan Forandring i Eierens Forfatning, at Told
vesenet vilde vere udsat for Tab ved at tilstede Va
iernes Bortserelse ; ved K), at en Ewbedsmant» ikke
kunde vere forbunden til at opfordre andre Authori
teters Bistand til at udrette noget i hans Embede til
det Offentliges Tarv, hvor han i sit eget Embede
havde et nermere og mildere Middel at betjene sig
af; ved o), at vel de 3 af Gerss's Forstrivelser, for
medelst hvilke Tolderen neglede Udtlarering, paa den
Tid ikke vare forfaldne; men at derhos Analogien af
1 — 19—19 og Sagens Omsiendighede syntes at
hjemle Tiltalte Adgang til at soge Sikkerhet» i Gerss's
Effecter for Forstavelsenes Indhold; og ved «Y, at
det ikke var oplyst, at Arresten i Everths Effecter
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havde Hensyn til de Forpltgtelse, for hvilke Gerss's
Cautioner vare udsiedte, og Tiltalte heller ikke pligtig
at holde sig fersi til Everth, samt at man ikke kunde
fordre af Tiltalte som Ikkejurisi en noiagtig Kund
stab om den juridiske Beskaffenhet» af Arrest. Efter
Commissionens Formening maatte Tiltaltes Forhold
i denne Sag betragtes saaledes, at samme vel har
Udseende af misbrugt Embedsmagt, men at han sand
synlige» har gjort dette af Omsorg for Toldvesenets
Tarv, og foranlediget af den Arrest, Stead havde un
der Fiskens Indstibning ladet gjore i Gerss's Eien
dels, paa en Tid, da der paahvilede denne Eidstenevn
te Forstrivelser til Toldtammeret, samt at Tiltalte
havde grunde Anledning til at antage, at den indsti,
bede Fist ikke var indbefattet i Steads Arrest, siden
man fortsatte Indstibningen af samme; ligesom at
Tiltalte rettede sin Feil, efter at have havt den for
nodne Tid til at overveie hvad han havde faaet at vi
de om Bestaffenheden af Steads Arrest, og indhente
Raad hos Amtet. Med Hensyn til det Udseende af
misbrugt Embedsmagt, hans Fremgangsmaade hav
de, fandt imidlertid Commissionen, at han blot kunde
frifindes for videre Tiltale. Betreffende Vexelen fandt
den, at de af Engellenderne, som deelagtige i Assai
ren og enlige Vidner, afgivne Vidnesbyrt» efter Om
siendighedene ligesaali^t kunde gjore noget Udsiag i
Sagen til Tiltaltes Stade, som at Vet kunde vere
hensigtsmessigt at sege nye Oplysninge fra Eng
land ; og at man saaledes kun egentlig havde at hol
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de sig til Tiltaltes egen Forklaring, hvilken ikke, nåar
Engellendernes Udsagn ei tillagdes Troverdighed,
modsagdes af de i Sagen erhvervede Oplysninger.
De af ham anferte Grunde for Modtagelsen af Vexe
len indeholdt efter Commissionens Mening ingen
Usandsynlighed, og hans senere Forhold ved Anhol
delser vidnede om, at han ikke formedelst Vexelen hav
de viist Everth, Shirreff eller Gerss nogen Faveur.
Commissionen antog saaledes, at han havde modtaget,
og for en Stund beholdt Vexelen, for at gjere Everth
troskyldig, og udlokke dennes og Shirreffs Smuglings
planer ihenseende til St. Johns strandede Ladning.
Denne Handling fandt Commissionen vel umoralsk
og en Embedsmand uverdig, men Vog ikke qvalificeret
til Straf, Va han maatte ansees tilstrekkelig siraffe
ved den ham paaferte Suspension, til hvilken der
ikke efter Sagens Udfalt» var nogen virkelig, men knn
en tilsyneladende Nedvendighed, og ved at udrede Sa
gens Omkostninger.
Ved Commissionsdommens Aflesning ektende
Tiltalte sig misforneiet med Dommen, hvilken derpaa,
overensstemmende med Finantsdepartementets Ind
siilling af 26de Juli 1822, paa Grund af, at den saa
betydelig afveeg fra Actors Paasiand, og da Sagen
havde vakt saa megen Opsigt, blev af Vet Offentlige
indanket til Heiesteret til nermere Prevelse. Under
13Ve December 1824 faldt saadan Dom i Heiesteret:
"Tiltalte Henrich Helliesen ber for Tiltale i denne
Sag fri at vere. I Henseende til Omkostninger og
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Sallane ber Commissionens Dom ved Magt at
siande; dog saaledes, at disse samtlige blive at udre
ve af Statscassen." Paa Grund af denne Dom blev
Tolde Helliestns Suspensiou efter Finantsdeparte
mentets Indsiilling hevet ved hoieste Nesolution, og
Comunication derom udferdiget af Departementet den
18de Januar 1825 (see om denne Sag Litr. 5).
§. 34.
Commissionen i Bodee foretog, ved Siden af
sidsinevnte Sags Behandling, Undersegelsen af de i
Commissoriet af 6te October 1829 opregnede 6 Po
ster (§. 31). Denne Undesegelfe begyndte den 31te
Januar, og sluttedes den 15de Mai 1821. De der
under ehvervede Oplysninge ihenseende til Iste Post
om Tildragelsene ved Udkasielsesfonetningen den 24
September 1818, og Everths med Fleres Arrest, samt
deres Behandling i Arresten, ere fremsatte i §. 9 og
19; ihenseende ste Post om Nevene paa Nyholm og
Engellendernes Flngt i §. 14, og ihenseende til 6te
Post om den for Everth og Flere Mede Caution i
§. 17. I 2den og 3die Post om, hvorvidt Engetten
derne havde veret holdte i Fengsel uden Forher etter
Undesegelse i lengere Tid, end Omsienvighedene
gjorde det nodvendige, og at Engellendene stulde ve
re negtet at forsvare sig, samt Forhent ufornedent
stillet i Veroe, blev Sorenskriver Risi afhort. For
uden hvad der i Vet Ven 12te October 1818 paabe
gyndte Forher om Ve Engelstes Forhold ved Udka
fielsen paa Nyholm er ansen, hvilket er fremsat i §.
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12, forklarede Nist, at han modtog Fogdens Neqvi
sition til Forhor, just som han stod ferdig at reise fra
Bodee Thingsied Ven 25de September til Hestthinget
for Gillestaal Thinglaug, 3 nordlandste Mile fra
Bodee ; at han fra Thinget der tog til Skjerstad Thing,
6. Miil fra Gillestaal, hvor han kom den Iste Oc
tober, og at han derfra forst kom til sit Hjem Nat
ten til den 6te October; hvorpaa han bemeldte Dag
udsiedte Indkaldelfen til Forhor, der ikke kunde afhol
des forent) den 12te October, formedelst de mange
vidtadspredt boende Personer, der stulde indkaldes : ja
han frygtede endog ved Berammelsen for, at Forkyn
delsen ikke stulde betimelig ste, og vidste, at Mellem
tiden var optaget til andre Forhore ; hvilket, saavel
som hans Thingreiser, han legitimerede med Thingpro
tocollen og Udstrist deraf. Fremdeles forklarede han,
at han ingensinde havde neglet Everth og de evrige
Engellendere at forsvare sig, men tvetimod tilfort
Protocollen ethvert Andragende, de fremkom med;
at han vel neglede at benytte Shirreff som Tolk ved
Forhent, men af de i Forhore anforte Grunde, og
desuden, som han af Skaansomhed ikke tilforte, fordi
Shirreff var i Everths Emploi, og havde, som For
hore af 24de September og Bde samt 9de October
1818 viisie, deeltaget i Indsmugling af contrabande
Varer med Forsoget; at den af Amtmanden projec
terede Translatiensmaade maatte forekomme Enhver,
der havde Vegreb om et Inqvisitionsforhor, «anven
delig til at udfinde Sandheden; at Styrmand Due,
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som Sorenskriveren havde tilkaldt som Tolk, og om
hvem han vidste, at han havde lert det engelske Sprog
grammatikalsk, var den eneste i Districtet, han turde
betroe sig til, da af de evrige, der forstode begge
Sprog, nemlig Gerss, Alle« og Kock, vare, den forste
indvitlet i Sagen, den anden Everths, og den tredie
Gerss's Handelsbetjent; samt endelig at han strax
havde gjennem Amtet reqvireret en ordentlig bestikket
Tolk, Ver dog ikke ankom forinoen Engellendernes
Flugt, hvilken saaledes gjorde ham det umuligt at
fremme Forherene.
Ihenseende til Commissoriets 4de Posi om, at
den consiitueede Sorenskriver i Lofoden, Aron Arctan
der, havde assordret Shirreff Auctionssallarium for
St. Johns Ladning, naglet denne ikke blev solgt ved
Auction, oplystes ved hans Forklaring og hans Ne
qvisition til Amtet af Iste October, samt Notarialbe
stikkelse af 18de November 1818, at dette vel for
holdt sig saa, ja at han endog vilde havt Shirreff
vg Skipper Havemeyer ilagte en Mulct af 59 Spd.
til Fattcigassen og Ekolecassen for Veree og Nost,
men tittige, at saadant var steet aldeles imot» den vir
kelige Sorenskrivers (Klykkens) Villie, der ved sin Hjem
komst fra Storthinget yttrede megen Misforneielse
derover, samt at intet blev betalt af hvad han af
Ukyndighet) havde krevet (cfr §. 3) (see Litr. ()).
Efterat den Commissionen anbefalede Underse
gelse var sluttet, indsendte den samme i Actform til
Finantsdepartementet ved Skrivelse af 19de Juni 1821,
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hvori den derhos ytende, at den havde tåget det neie
ste Hensyn til Denowans Fremstilling under dens
Forhandlinger; men at den efter neiesie Efteforst
ning ikke havde faaet Oplysning om :
'») at Fogden Juel stulde have overskredet sin Em
bedsmyndighed, eller tilladt sig nogen Mishandling
mod Everth og de evrige Engellenden; at det
derimot» var oplyst,
K) at Fogden strax anmeldte Arresten for Amtman
den og Sorenskriveren, hvilken sidste formedelst
Thingreisene ikke kunde optage Forhor ferend den
12te October;
c) at der ikke var forekommet Commissionen no
gen Omstendighet», hvoraf lod sig slutte, at So
renskriveren havde neglet Engellendene at for
svare sig, uden det stulde vere den, at han neg
lede at benytte de af dem fonstaaede Tolke, for
hvilken Negtelse han har anfort Grunde;
6) at det ikke var oplyst, at constitueet Sorenskri
ver Arctander havde anlagt nogen, Proces mod
Shirreff angaaende det af den Forste fordrede
Anctionssattarium ;
e) at det var oplyst, at Everth havde opbrudt
Statens Pakhuus paa Nyholm, og derfra, samt
fra Gerss's Pakbod bortfort ved sin Flugt endeel
deels anholdte, deels deponerede, deels confistee
de Varer, og
5) at Cautionen sor Everth ingenlunde var denne
aftvunget.
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I Anledning heas indhentede Finantsdepartemen
tet Statssecretair Holsts Betenkning, om hvorvidt der
kunde vere Anledning til at antage, at nogen af Au
thoriteterne paa Bodoe under de siedfundne og siden
paaankede Begivenheder havde viist et utilberligt For
hold, og derved medvirket til det übehagelige Udfald
af Ven bodeeste Sag, saa at der kunde vere Grund
til fra det Offentliges Side at lade dem tiltale.
Statssecretairens Betenkning, Vateret 26de Juli 1821,
gik ud paa:
1) atUdkasielsen og Arresten den 24de September 1818
og Vet derved Passerede maatte antages at ha
ve give den forste Anledning til denne übeha
gelige Assaire, og at Denowans, stjendt i Vet
Vesentlige urigtige. Fremstilling af Ve Mishand
linger, som derunder stulde vere blevne tilfoiede
brittiste Undersaatter, havde foranlediget det engel
ske Ministerium til at tåge sig med saa megen
Varme as Sagen ; og naglet det nu ved de af
Commissionen tilveiebragte Oplysninge maatte
agtes tilstrekkelig oplyst, at Foged Juel ikke har
gjort sig skyldig i nogen saadan Overilelse eller
Misbrug af Embetsmyndighet», som anferes i
Fremstillingen, saa var det dog ikke «sandsynlige,
at Foged Juel ved mere Kolosindighet» og Con
duite kunde have forebygget de ved Udkasielses
forretningen sorefaldne voldsomme Optrin ; lige
som og den paa Everth med Flere lagte Arrest
ikte kunde ansees uunvgaaelig fornesen, da deres
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Forhold neppe bilde have paadraget dem anden
Strås end Pengebeder; hvorhos Fogdens For
hold ved den 26de September 1818 at legge
Beslag paa Forsoget, Verefter Ven 22de October
igjen at heve Vet, og atter samme Dag efter
Tolverens Neqvisition at legge nyt Beslag paa
Skibet, syntes at vere egenmegtigt, og ikke til
strekkelig grunde i Lovene;
2) at Sorenskriver Nists Vegring at benytte Ven
af Everth proponeede Tolk, Alexander Shirreff,
ligeledes har havt megen Indfiydelse paa denne
Sags Udfald; thi hvis Everth og hans medar
resteede Landsment» vare blevne afherte og con
frontende med de fremsiillede norske Vidner, vil
de de neppe ved deres Ankomst til England ha
ve dristet sig til at afiegge saadanne edelige
Vidnesbyrd, som de, der fra Denowans Side
bleve produceede, og som, omendstjondt de efter
de senere tilveiebragte Oplysninge maatte anta
ges urigtige, dog sandsynligviis havde bidraget
til, at den engelske Regjering, sor at forskaffe
dens Undersaatter den dem formentlig tilkom
mende Satissaction, havde gjort saadanne Skridt,
som den siden ikke vilde eller kunde forandre.
De af Sorenskriveren for sin Vegring i Forhe
nt af 12te October 1818 anferte Grunde fore
kom Statssecretairen af liden Betyoenhed, og
derimod vigtigere de, som han for Undesegel
sescommissionen havde opgivet; men selv med
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Hensyn til disse antog han, at det kunde have
veret muligt for Sorenskriveren, at forene de
Bestrebelser, han burde anvende for at udfinde
det Sande, med den Omsorg, han skyldte Ret
tens hurtige Pleie, og det Hensyn, han ifelge
deraf burde tåge paa de Arresieredes Stilling;
og formente Statssecretairen, at den vigtigsie
Hindring for Forhonts Fremme vilde veret
ryddet af Veien, nåar Sorenskriveren havde be
nyttet begge Tolkene, saavel Styrmant» Due, til
hvem han havde Tiltroe, som Shirreff, der af
Everth var proponent.
Endstjendt disse 2de Embedsmends Forhold var
af Ven Beskaffenhet», at Ve maastee ikke ved Domsto
lene vilde blive ansete med nogen Straf, stjenneve
Statssecretairen Vog ikke rettere, end at Vet, med
Hensyn til de mod dem fremforte Beskyldninger, maat
te vere vigtigt, saavel for dem, som for det Offentli
ge, at deres Forhold ved Dom blev paakjendt.
Ihenseende til Tolde Helliesen yttreoe han, at
dennes Fremgangsmaade, den vere foranlediget enten
as egennyttige Hensigte, af Overilelse, eller af over
dreven EmbedsnidkjerheV, havde veret en Hovedaar
sag til Ve mange Übehageligheder og det betydelige
Pengetab, som havde sundet Sted ; og at derfor hans
hele Forhold i denne Sag paa det Strengeste burde
underfoges, ligesom han allerede var sat under Tilta
le for Vexelen og Fancys Udklarering ; famt at, hvis
det ved Undesegelsen stulde vise sig, at han enten ved
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«rigtige Anholdelser, ved Oveherighed mod Depar
tementets Ordre til fammes Ophevelse, eller ved ikke
at drage tilberlig Omsorg for Ve anholdte Varers
Constrvatwn, hnvde handlet mod sine Embedspligter,
han da burde overeenssiemmende med Anordningene
drages til Ansvar.
Med Hensyn til den consiituerede Sorenskriver i
Lofoden antog Statssecretairen, at hans Forhold ikke
havde havt nogen Indfiydelse paa Sagen ; og Erich
Schyttes Opfersel ansaae ha» endnn ikke saaledes un
dersegt, at han derom kunde afgive nogen Mening.
Ved at oversende under 3die August 1821 denne
Statssecretair Holsies Betenkning, forsaavidt den an
gik Sorenstriver Nist og Foged Juel, og det fra
Commissionen Indkomne til lustitsdepartementet,
yttrede Finantsdepartementet den Formening, at til
lige Lensmand Lekke burde drages til Ansvar for sit
Brev til Amtet af 12te (stulde vere 7de) October
1818, angaaende Fogdens Forholdsregler ihenseende
til Engellendenes Behandling i Arresten, da det an
tog, at han havde strevet samme imot» bedre Overbe
visning og af Missorneielse over Fogden (§. 11).
lustitsdepartementet indgik depaa den 4de Sep
tember med Indsiilling, overeenssiemmende med Stats
seceeairens Betenkning og Finantsdepartementets For
mening, om Udferdigelse as Extensionscommissorium
for Commissionen i Bodee, til ydeligere at underse
ge, og derefte paakjende Foged Juels og Sorenstri
ver Rists Forhold i Anledning af Behandlingen mod
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og Begivenheverne med Gerss, Everth og de fiere
Engellendere, saavelsom Lensmant» Ole Lekkes For
hold ved, efter et ham af Alexander Shirreff fore
lagt Concept, at have mod bedre Ovebeviisning, og
af Misfornsielse over Foged Juel, strevet et Brev den
12te (7de) October 1818 til Nordlands Amt, angaa
ende Ve Forholdsregler, ham af Fogden vare givne
ihenseende til Engettendernes Behandling i Arresten
paa Hernes. Denne Indsiilling blev ved Nesolution
af samme Dato bifaldt, og Commissvrium i Over
ensstemmelse dermed udferdiget den 11te September
1821. (See de ansorte Documenter i Litr. K)<
§ 35.
Som Folge heraf udtog den i Sagen ansatts
Actor, Procurator U. Cappelen, Domssievning for
Commissionen den 19 Decbr. 1821 mod Sorenskri
ver Nist og Lensmand Lekke, ikke mod Foged Juel,
der ved Deden var afgaaet den 16de September
nesiforhen. Denne Stevning saavelsom Sagen blev
efter Defensor, Politiefuldmegtig Simonsens Paa
siand afviist af Commissionen ved Kjendelse af 26de
Januar 1822, paa Grund af at det for Sorenskriver
Nists Vedkommende opgivne Genus cause ansaaes
alt for ampelt og utydeligt, forn ikke indeholdende,
hvori hans Vrode stulde besiaae, og af at der i Com
missoriet var give Lensmand Lokkes Vred til Amtet
Datum af 12te October, og i Actionsordren af 2t»en
October, uagtet intet Bred af disse Datis fra Lens
manden til Amtet existeede. Denne Kjendelse foran
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ledigede et nyt Extensionscommissorium af 39te April
1822, hvorved Commissionen, der under 6te October
1829 var beordre til at anstille Undersegelse af Be
handlingen mod og Begivenhedene med Gerss, Everth
m. Fl., endvidere bemyndigedes til, i fornedent Falt»,
ydeligere at undesege og derefter paakjende Soren
striver Ntsis og constitueet Lensmand Lokkes udviisie
Forhold i samme Anledning, og i Serdeleshed til at
tåge under Paakjendelse :
for Sorenskriver Rists Ved
kommende, hans Forhold 1, ved formentlig utilberli
gen at have forhalet Optagelsen af Forhent angaaen
de det Passerede ved Udkasielsen paa Nyholm ; 2, ved
formentlig ulovlige» og uden tilstrekkelig Anledning
at have ladet Everth og de evrige arnsiende Engel
lendere under Forhore vere uasherte, og stillet dette
iberoe, og 3, ved at have ladet nogle Engellendere
vere uasherte, paa Grund af at han ingen Tolk el
ler ingen antagelig Tolk stulde have kunnet erholde,
under folgende iberoe Mede Toldforherer, nemlig For
hent: 2 af 24de September, Bde og 9de October
1818 angaaende Forsogets i Storvaagen udlossede
Ladning; K Forhere af 16de, 17de, 24de og 39te Oc
tober samt 21de Novbr 1818 angaaende Galleasen Os
cars Afseiling uden Toldexpedition ; c Forhere af 4de
Novbr 1818 angaaende Toldseglets Brud paa Forse
get ; cl Forhent af 25de og 28de Januar 1819 angaa
ende endeel smuglet Skibsbred; <- Forhent af 25de
og 28de Januar 1819 angaaende Forsogets i Stor
vaagen oplossede Ladning, og k Forhent af 9de Febr
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1819 om hvorvidt noget maatte vere borttage af La
sten idet i Bodee anholdte Skib Forseget: samt V,
for Lensmand Lokkes Vedkommende, hans Forhold i
Anledning af hans Skrivelse til Amtet af 7de Octo
ber 1818. Da Defensor tillige havde gjordt Excep
tion i Anledning af at de Forhore, formedelst hvilke
Sorenskriver Nist tiltaltes, havde ovesiaaet Faealia
appellationis, som over 3 Aar gamle, saa blev der,
hos under samme Dato udferdiget Opreisninger paa
samtlige foranforte Forhore. Fremdeles blev de
tilkjendeg ivet Commissionen ved lusiiesdepartementets
Skrivelse af 4de Mai 1822, at Nordlands Amt ifel
ge den heiesie Nesolution af 23de Apil f. A., i Oven
eenssiemmelse med hvilken sidsianferte Commissorium
var udstedt, var bemyndiget til at give Actor og De
fensor de Extensionsordres, som maatte ansees forned
ne i Sagen, kun at samme ikke udsiraktes udenfor
den sor Commissionen med almindelige Udtryk bestem
te Virkekreds. (See disse Documenter i Litra 0.)
Under Sagen selv forklarede Sorenskriver Nist,
i Henhold til hvad han havde anfort i Forhent af
12te October 1818 og for Undersegelsescommission?»
(§34), at det var ham umuligt, inden han kom til
bage fra Hesiethingene, at udsiede Indkaldelfen til det
te Forher, da han allerede var i Baaden paa den
Tid, han den 25de Septbr 1818 modtog Fogdens
Anmeldelse om det Passende ved Udkasielstn paa
Nyholm, og han paa Reisene ikke kunde utstyre Ind
kaldelsen, eftesom det var ugjerligt, formedelst See
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reisenes Usikkerhet) paa Ven Aarstid, at calculere, nåar
han fra sin Thingtour kom tilbage til sit Hjem.
Ihenseende til Ven af Amtet forestaaede Translations
maade bemerkede Tiltalte, at samme vilde gjort det
fornodent at fore Undersogelsen paa lest Papir imoo
Bestemmelsen i I—B—3. Ved ste Vidnes Fortla
ting bestyrkedes Sorenskriverens Opgioende, at det
i Indkaldelfen af 6te Octbr givne Varsel til 12te
October kun formedelst heldige Reiser af Stevnevid
nerne var tilsirekkeligt. Med Hensyn til de af Man
gel paa Tolk ikke sluttede Toldforhorer, hvori Everth
og andre Engellenden, der ikke talede Norsk, stnl
de afheres, anferte Tiltalte:
2) ved Forhore, begyndt 24de September, og 2loe
November 1818 sidst behandlet, at han vel efter
Forslag af Reqvinnten as Forhore, Tolde Hel
liesen, havde i fersie Session benyttet John Hen
rik Staw til Tolk ved Afhorelsen af Skipper
Kinghorne; men at han ikke i Sessionen den
21de November turde til Afherelse as Everth be
nytte sig af ham, som siaaende i Gerss's og
Everths Tjeneste, og at derfor Tiltalte, der da
allerede havde henvendt sig til Amtet om en au
thoriseet Tolk, fandt det rigtigsi at udsette For
hent. John Staw har som 4de Vidne i Sa
gen eedeligen forklaret, at han, da Forhent opto
ges, ikke siod i Nogens Tjeneste, men var Dag
leier, og at han vel var kyndig i det engelske
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Sprog, forsaavidt Samtale angik, men hverken
knnde lese eller skrive det;
b) ved Forhore, begyndt den 16de October, og se
nest behandlet den 21de November 1818, bemer
kede Tiltalte, at han, da dette optoges allerede
havde reqvireet Tolk, og ingen kjendte der i Eg
nen (Due var allerede reist), som han kunde be
nytte som Tolk ved dette Forhor. Gerss for
langte vel Shirreff til Tolk under Forhent;
men Tiltalte uosatte Vet indtil en authoriseret
Tolk maatte ankomme;
« og l) ved Forhore, begyndt Ven 4t»e November 1818,
og fortsat den 9de Februar 1819, om Toldseglets
Brud paa Forseget, og Forhore om Borttagelse
as Noget i Lasten paa bemeldte Skib, henholdt
Tiltalte sig til sin Forklaring ved Litr. K;
6) ved Forhere om Skibsbredet af 25de og 28de
Januar 1819 ligesaa; hvorhos han med Hensyn
til, at han havde forkaste den as Forhsres Re
qvirent. Tolde Helliesen, foresiagne Tolk, Ma
tros Hans Mathias Knudsen, henholdt fig til
det Tilforte i Forhore, nemlig at han ikke kun
de bedemme dennes Kundstab i det engelske
Sprog, og at Knudsen var ham aldeles übekjendt.
Som 3die Vidne i Sagen har Knudsen forkla
ret, at hans Ferdighet» i det engelske Sprog,
som han ved et niaarigt Ophold i Engelland og
mellem Engellendere har erhvervet, ikke gik vide
re, end at han, nåar han mundtlig fik et simpelt
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Sporgsmaal paa Norsk, kunde fremsette det paa
Engelsk, og paa Norst igjen fortolke det Svar,
som blev give, forsaavidt saaoant angik almindelige Gjenstande;
.) ved Forhore af 25de og 28de Januar 1819, som

var en Continuation af Forhent Litr. 2 om For
sogets Ladning i Storvaagen, anforte Tiltalte i
alle Dele det samme, som ved Litr. cl, da den
he foresiaaede Tolk var den samme, nemlig
Hans Mathias Knudsen.
I evrigt have de under Sagen ferte Vidner for
klaret, at der paa den Tid Forherene optoges, og
indtil 28de Februar 1819, ikke dem bekjendt var no
gen i Bodee eller Omegn, der forstod baade Norst
og Engelsk saaledes, at de kunde vere Tolk dei, und
tagen Gerss og Shirreff, og at den Forsies Handels
betjent, Kock, og den Sidsies, Alles, kun lide forstod,
Kock det engelske Sprog, og Alles det Norske ; hvor
hos Kjobmand lackhelln har vidnet, at han ingen
kjendte, der kunde veret Tolk i det tyoste Sprog,
som Everth forstod, uden Vet stulde veret lackhelln
selv, der dog ei havde dristet sig til at fungere i den,
ne Egenffab. (See Litr. ().)
I Henseende Klagepuncten mod Lensmand Lok
ke, at han nemlig havde mod bedre Overbeviisning
strevet Brevet til Amtet, etter rettere til Everth, af
7de October 1818 (see § 11), oplysies, at alt hvad
samme indeholdt egentlig var overeenssiemmende med
SandheV (see Ve derom ferte Vidner i Litr.
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og Actor har i sit Actionsindleg af2lde Matts 1823
ikke sundet andet at udsette paa hans Forhold i den
ne Henseende, end at hans Samqvem med den ar
nsiende Everth maatte, om end Tiltalte var suspen
dere som Lensmand, ansees nrigtigt, iser med at skri
ve det efter et ham af Shirreff forelagt Concept, og
at hans Motiv til at stride Brevet, nemlig Uvillie
mod Fogden for hans Suspension, samt at han an
gav sig suspendere fra den hele Lensmandsbesiilling,
uagtet Fogdens Fuldmegtig Bergen havde paalagt
ham fremdeles at beserge Arrestantenes Forflegning,
ikke kunde billiges. Actors Paasiand mod ham gik
saaledes ud paa, at han enten burde erlegge en
Mulct af 59 Spd., eller i det mindste deeltage i Sa
gens Omkostninger, da han i alt Fald kunde ansees
at have foranlediget den mod ham anlagte Action ved
sine egne Forklaringer under Bde og 9de Februar 1821,
hvilke indeholdt, at han tildels bevegedes til at stri
de Brevet af Fortryoelse over Fogden, ag at denne
ikke, som Brevet blandt mere indeholdt, havde givet
ham Ordre til at legge Engellenoene i Jern, noget
som dog senere blev bevidnet af 15de, 16de, 19de og
29de Vidne. (See Litr. 4)
Ihenseende til Sorenskriver Rist anferte Actor,
at han formentlig burde udstedt Indkaldelfen til For
hent af 12te October 1818 under Thingreiserne, da
det i alt Fald havde veret, om disse stulde tåge len
gere Tid ud, end paaregnet, bedre, at Indkaldelfen
var forfeilet, end at udsette de arresterede Engellen
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dere for en forlenget Arrest; at han burde blandt de
mange Deponente indkaldt nogle til hver Session;
at Tiltalte, da Engelendene forkastede Due som Tolk,
burde have uden videre eedfesietham, og anvendt lov
lige Tvangsmidler mod dem, for at faae dem til at
svare; at han, da han modtog Amtets Skrivelse om
den af dette fremsatte Translationsmaade, burde ha
ve adlydt denne, som en Ordre fra hans Oveovrig
het», og at han burde betenkt, forsaavidt Lovens 1—
B—3 stulde sindes at vere imoo denne Modus pro
cedendi, at her var et ualmindeligt Tilfelde, som .re
vede en ualmindelig Fremgangsmaade ; samt at de af
Tiltalte, for ikke at bruge Shirreff som Tolk, anferte
Grunde ikke kunde ansees afgjerende.
Med Hensyn til denne Deel af Sagen paasiod
han derfor Tiltalte anste for Rettens Spilde med
69 Lods Solvs Veder og desuden med en Mulct for
Forherets Udsettelse. Angaaende de evrige Forho
re antog ligeledes Actor, at Tiltalte burde benytte
de forestaaede Tolke, der hoor saadanne vare propo,
neede, og i Almindelighed Gerss etter Shirreff; og at
han derfor deels maatte ansees med Mulcter for Ret
tens Spilde, deels med arbitraire Mulcter for For
horets Forsinkelse. Hans samlede Paastano gik saa
ledes ud paa 4 Gange 69 Lod Solvs Beder og en
Mulct as 299 Spd. til Bodee Sogns Fattigkasse,
og paa, at Sorenskriver Rist, i Forening med Lens
mand Lekke, stulde udrede en efter Commissionens
Skjen passende Andeel af de denne tilstaaede Diet
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penge af sz Spd. daglig og Actors samt Defensors
Dietpenge af 2z Spd. daglig, samt af Samtliges
Skydsudgiste paa Hen- og Tilbage-Neistn, et pas
sende Sallarium til ham som Actor, og de ved den
ne Sag serstildt foranledigede Omkostninger.
Defensors Indleg af 18de April 1823 gik ud
paa en fuldkommen Netferdiggjerelse i åtte Dele af
begge de Tiltaltes Forhold, hvilke han derfor paasiod
aldeles frifundue for Actors Tiltale; hvorhos han n
serverede Sorenskriver Nistes Ret til Denowan for
hans i Fremstillingen af 9de Februar 1829 fremsatte
grove og usandferdige Beskyldninger.
Efterat der var repliceet og dupliceret ved Ind
legge af 26de April og iste Mai 1823, blev der af
Commissionen den 9de Juni f. A. afsage Dom i Sa
gen, hvorved begge de Tiltalte frifandtes aldeles for
lustitiens Tiltale, og samtlige af Sagen fiydende Om
kostninger, hvoriblandt i Sallarium til Actor 499
Spd. og til Defensor 399 Spd., stnlde udreves af
det Offentlige. I Dommens Premisser antoges, at
Sorenskriver Rists Opgivende om Aarsagene, hvor
for Forhent af 12te October 1818 forst blev afholdt
paa bemeldte Dag, deels i det Vesentlige ere bekreft
tede af Ve i Sagen ferte Vidner, deels ere attestende
af ham som offentlig Embedsmand, uden at vere svek
kede ved nogen Oplysning i Sagen ; at Actors An
ke over, at Forhore ei var berammet under Thingrei
serne, er gjendrevet vedben herfor af Tiltalte anferte
Grund, og hans Erindring mod, at alle bleve indkald
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te til een Tid, med Defensors Bemerkning om dell
sedvanlige Praxis i Inqvisieionsforhore, at de mindst
Angjeldende afheres fersi, hvilke Sorenskriveren ikke
kunde forud kjende: at Ver efter Ve afherte Vidnes
Prov ikte vare i Bodee, paa Ven Tid, Forhere op
toges, andre kyndige i det engelske og norske Sprog,
end Gerss, Shirreff og Styrmand Due ; og at lige
som den Sidste allerede forlod Bodee den 14de Oc
ber, saaledes var Gerss af Foged Juel anklaget som
medimpliceret i Voldsomhedene paa Nyholm den 24
de September 1818, og Shirress havde, som Tiltalte
bekjendt, af Hengivenhet» for Everth opholdt sig i
Arresten hos ham lengere Tid ; at saaledes Tiltalte
ikke kunde velge en forsigtigere Fremgangsmaade, end
den han fulgte, nemlig strax at nqviree en anthori
stret Tolk hos Amtet ; at Tiltalte havde Foie til ikke
at bruge Tvangsmidler mod de Tiltalte, sor at fon
maae dem til at afgive Forklaring for Due som Tolk,
da de havde beskyldt denne for Mangel paa Dygtig
hed, og da Tiltalte ikke var istand til at bedemme
denne Beskyldnings Rigtighed; at Lovens I—B—3
gjorde de nodvendige for Tiltalte at forkaste den af
Amtet soressaaede Tolkningsmaade, og at, i Folge
alt dette, Tiltalte havde handle forsvarlige ved at ud
sette Forhore indtil Tolken ankom, hvilken han be
timelig nqvireede. Ihenseende til de evrige Forhe
re bemerkede Commissionen, at det maa antages
som en i Rettergang grunde og ufravigelig Regel,
at en Dommer, der vil betjene sig af andre end en
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auehoriseret Translateur til Tolk, maa dertil benytte
2de sprogkyndige og vidneduelige Mend, Va han el
les ikke kunde have, noget fuldsiendigt sVeviis for
Tolkningens Rigtighed; at Tiltalte ikke kunde betrag
te Gerss som noget verdigt Subject hertil, Va denne
var paa samme Tid beskyldt for Deelagtighed i vold
som Adferd mod Fogden, og han saaledes kun hav
de Shirreff at benytte sig af; at John Staws og
Hans Mathias Knudsens egne Vidnesbyrt» noksom
godtgjore Rigtigheden af at Tiltalte ikke benyttede
dem til Tolke under Forhorene ; og at saaledes Til
talte har handlet forsvarlige i at udsette Forhorene
efter en authoriseret Tolks Ankomst. Tillige anmer
kede Commissionen, at Tiltalte, hvis Forhold, efter
Foranforte, fandtes aldeles lovmessige, ikke kunde an
sees selv at have foranlediget den Action, han blev
underkastet, og at han saaledes ikke kunde paalegges
nogensomhelst Omkostning af Sagen; hvorimot» Com
missionen, efter det samme meddelte Commissorium,
ikke fandt det rigtigt, ligesom derhos ufornodent, at
forbeholde hans Ret til Tiltale mod Denowan.
Med Hensyn til Lensmand Lokke bemerkedes, at
Indholden af hans Skrivelse af 7de October 1818 i
det Vesentlige var overensstemmende med hvad Vid
ne havde forklaret og andre Oplysninge godtgjort i
Sagen; at den intet indeholdt, som han kunde vere
forpligtet at fortie; at han intet sirafverdigt Sam
qvem efter sin Stilling kunde siges at have havt med
de Arnsiende; at Motivene til Brevet, og om han
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strev det efter en ham forelagt Concept, ikke kunde
interessere det Offentlige; og at Commissionen ikke
kunde med Actor antage, at Lensmanden har udviisi
noget sirafvervigt Forhold, eller at han har fortjent
lusiitiens Tiltale. (See Litr. 0). Ifelge Kongelig
Resolntion blev der acqviesceet ved denne Dom. (See
Litr. 0).
§ 36.

Da Finants-Departementet havde bragt i Erfal
ring, at dets i § 16 omhandlede Skrivelse af 15de
Januar 1819 om at antage til Toldklarering hvad
der af den paa Nosi strandede St. Johns Ladning
blev frembragt til Bodoe Toldsied, for der anordnings
messig at behandles, ikke af Tolderen var anvendt
paa den Deel as Ladningen, som ved Forsoget var
bragt til Bodee, saa anmodede det ved Skrivelse af
24de Juni 1821 Commissionen om at undesege,
nåar bemeldte Skrivelse af Bodee Toldkamme var
Vedkommende communiceret, og om med Communi
cationen havde sundet noget Ophold Sted. Tolde
Helliesen blev paa Grund Heras stillet under Forher,
og forklarede, at han havde modtaget ovenanfsne
Skrivelse den 19de Februar 1819, hvilket ogsaa sene
re ved Attest af den consiitueeve Tolver beviisies;
men at han ikke havde communiceret den sor den paa
Rost strandede Ladnings Eier elle hans Commissio
nair, Va han ansaae den at vere Toldkammeret ene
vedkommende, som allene foranlediget ved en Indbe
retning og Forespergsel fra Dets Side, og ikke ved
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nogen Forespergsel fra Eieren eller dennes Commis
fionair; ligesom de, de havde havt Raadighet» eller
Bestyrelse af St. Johns Ladning, derhos ikkun op
holdt sig her i Landet 9 Dage efterat Skrivelsen ind
leb. Han havde ikke sundet sig befeiet til at medde
le Nogen videre af Skrivelsen, end den dei indeholdte
Bestemmelse om Tolden af Ve paa Stranvingssteder
ne afsatte Varer ; og at Vette ikke stede inden Everth
og de evrige Engellenden bortfiygtede, havde sin Grund
i, at Tolderen gjentagende havde anmodet Everth om
neiagtige Fortegnelser over St. Johns Ladning og
hvad der af samme var afsat paa Strandingsstedet,
sor efter Conference med Schyttes Optegnelse at be
regne den af Departementet bestemte Told, uden at
have erholdt disse Fortegnelser af Everth forent» hans
Afreise.. Tolderen forklarede videre, at Departemen
tets Skrivelse ikke var sat i Udevelse, siden den, han
sor Tolden for oe afsatte Varer stulde holde sig til,
var bortflygtet, anderledes, end at han havde lagt Be
slag paa en Deel af St. Johns Ladning, der var
fort til Bodee; at han ievrigt fandt Skrivelsen «an
vendelig paa dett Deel af St. Johns Ladning, der
var frembragt ved Forseget, eftesom denne var for
mentlig ulovlig indstibet, og med samme strevet Smug,
ling paa Veree og i Arneen; og at Skrivelsens Ind
hold allende var opfyldt med Hensyn til hvad der af
St. Johns Ladning blev uvenfor Skonnerten For
seget bragt til Bodee.
Senere bemerkede ogsaa
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Tolveren, at der i Skrivelsen ingen Befaling indehold
tes om at communicere den til Nogen.
Overeenssiemmende med Statssecretair Holsts
Betenkning (§. 34) beordrede Finantsdepartementet
derhos Commissionen, ved Skrivelse af 3t»ie August
1821, til at anstille Undesegelse om, hvorvidt Tolder
Helliesen, enten ved urigtige Anholdelser og Oveherig
hed mod de givne Ordres til sammes Ophevelse, el
ler ved ikke at drage Omsorg for de anholdte Varers
Opbevaring og Conservation, maatte have handlet
mod Embedspligt. Denne Ordre modtog vel Com
missionen allerede den 15de September 1821; men
den kunde ikke paabegynde Undersegelsen ferend den
7de December, da, som den i Indledningen til Under
segelsen anferer, der ikke var opgivet noget individu
elt Factum, for hvilket Tolderen holdtes mistenkt, og
der heller ikke var anviisi den noget Actsiykke til Vei
ledning; hvorfor den selv til den anbefalede alminde
lige Inqvisition havde maattet eftergranste de sied
fundne Begivenheder og forskaffe sig Ve fornedne Ma
teriallen Tolderen gav nu under en 3 Dage varen
de Examination detailleet Forklaring om alle de af
ham bevirkede Anholdelser, vedkommende Gerss, Everth
og de fiere Engellendere, Aarsagene til samme, hvor
de anholdte Varer bleve opbevarede indtil deres Ud
leveelse, de af ham gjorte Indberetninge, de forskjel
lige efter hans Neqvisition iverksatte Arrester m. m.,
om hvilket Alt i det Fongaaenoe er handlet. Iblandt
andet forklarede han, at han havde aabnet Emballa
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gene paa de til hans Bopel hjembragte Varer af
Forsogets Ladning, esteseet og veiet samme, uden at
tilkalde Nogen, og kun i Paasyn af hans Familie.
Tillige afhorte Commissionen i Bodee begge Tolde
roeskarlene samt Erich Schytte og Kjebmand lack
helln, hvis Forklaringer deels angik de dem bekjendte
Anholdelser, deels at Tolderen havde opbevaret de an
holdte Varer, fornemmelig paa det trondhjemste Etab
lissements Pakhuus paa Nyholm og en af Gess's
Brygger, saavelsom de Varer, der paa det Forsie
fandtes angnbne eller udsatte for Rotter, paa sin
Bopel paa Bodee Gaart» ; at alle disse Opbevarings
steder vare forsvarlige, og at Tolderen havde havt
jevnligt Tilsyn med Varene. Tolderoeskarlene for
sikrede tillige, at Tolderen, nogen Tid efter at han
havde bragt endeel Varer til sit Hjem, der paa det
neiesie eftersaae, optellede, veiede og maalte disse Varer.
Endvidere bleve, ihenseende til Anholdelsene i
Storvaagen og af Skibet Oscar i Drsvaag, afher
te, deels i Bodee, deels i Lofooen: Gjestgiver Lorck og
Hustrue, forrige Lensmand Heidahl, Lensmand Re
beck, Ingebreh Erichsen Srsvaag m. Fl., hvoraf de
3de Sidste forklarede, at man strax efter Anholdelsen
i 1819 havde forgjeves gjore Forseg paa, efter Tol
verens Forlangende at bringe Skibet Oscar til Bod
ee, at det derfor blev lagt i Vinterlag i Drsvaag
Havn, hvor det havde ligget indtil det i Hesten 1821
ien sver Storm drev paa Stranden ; og at den Deel
af Ladningen, der ikke blev uoleveet til Everth, blev
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indlagt paa Ingebnth L>rsvaags Pakhuns, den salte
de Fist under hans Tilsyn paa en Pakbod, hvo? han
havde Adgang, og den terre paa en Bod, der blev
tilspigret; hvorhos Lensmand Nobeck og Peder Arne
sen Ven 22de April 1822 forklarede, at de samme Dag
havde besigtet Fisten, og sundet, at den torre Fist
ikke var synligen bedervet, men at den saltede havde
tåget betydelig Skade, samt Lensmanden serskilt, at
han uagtet gjentagne Anmodninger ikke havde faaet
af Tolderen noget til forsvarlige» at kunne belegge
Farleiet, og at han saaledes ikke kunde forebygge, at
det den sidste Vinter drev paa Land. I Undersegel
sescommisionens sidste Mede den 29de Juni 1822 er
klerede Tolde Helliesen, at han i sin Tid havde ind
sendt til Finantsdepartementet nesten alle de Forret
ninger, som ved denne Inqvisitions Begyndelse vare
fremlagte, og tillige indberette alle i det mindste Ho
vedomsiendighede, hvorom for Commissionen var
forklaret ; at han deraf maatte antage, at Departe
mentet intet havde sundet at udsette paa hans For
hold, da samme efter saa lang Tids Forleb intet hav
de havt at erindre desangaaende, hvilken Formening
var bestyrket derved, at der i Departementets Skri
velse af 3die August f. A., der indeholdt Ordre til
denne Undersegelst/ intet specielt Factum eller Tistel
de var opgivet, men kun en almindelig Undersegelst
befalet; og at han endelig felte det Krenkende ved
denne Fremgangsmaade, anmerkende, at Anordninger
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ne havde anviisi de Steder, hoor Anholdelsessagers
Lovlighet» stulle paakjendes.
Efterat Commissionen depaa havde indsendt de
optagne Forhor, blev der under 13de Ottober 1822
udferdiget naadigst Commissorium til den om at un
dersege og paakjende Tolde Helliesens formeentlig
mislige Forhold i selgende Henseender:
1) ved ikke at have communiceret Vedkommende Fi
nantsdepartementets Skrivelse af 15de Januar
1819 til Bodee Toldkammer, angaaende hvorledes
der stulde forholdes med de paa Rest i Skibet
St. John indsirandede Varer, forn i Skibet
Forsoget hensettes til Bodee Toldsted, samt for
at han ikke ifelge denne Skrivelse havde udleveret
de af Skibets Ladning anholdte Varer;
2) ved at han, efter at vedkommende Eiere, John
Everth og Skipper Kinghorne, vare bortreiste,
ved at henfore endeel i Skonnerten Forseget an
holdte Varer til sin Bopel, havde aabnet Em
båtlagene, uden at tilkalde andre Vidner end
hans Familie;
3) ved at have negtet Gerss Eiendomsretten til
22 Piber Num, tilherende bemeldte Gerss, og
angivne til Transit; hvorved han havde foraar
saget, at samme ikke blev antage som Borgen
sor en Fordring paa Gerss: hvilket foranledigede
at denne blev paafert personlig Arrest (§. 19), og
4) ved at han ikke havde ferget for Anskaffelsen af
de fornedne Touge til den af ham anholdte Gal-
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leas Oscar, hvilket foraarsagede, at denne i stormen
de Veir drev ind paa Stranden i Drsvaag, uagtet
han af Lensmand Nebeck, der havde Skibet under
Opsigt, gjentagende derom var bleven anmodet.
I denne saaledes mod Tolde Helliesen anlagte
Sag blev ihenfeende til dens forskjellige Posier med
delt selgende yderligere Oplysninge og Forklaringen
Angaaende isie Posi forklarede Tolderen, at li?
gesom han ikte havde communiceret Skrivelsen af
15de Januar 1819, forsaavidt Forsogets Ladning an
gik, da han ansaae samme paa den «anvendelig, efte
som denne Ladning uden Toldvesenets Tilladelse og
«lovligen var indlosse paa Resi, og der siden var
begaaet Smuglene med samme: saaledes havde han
in lspecie, om det Modsatte havde vent Tilselvet,
ikke havt Anledning til at communicere den for Gerss,
hvis Handelsforbindelse med Everth allerede da var
vphert, eller for Shirreff, der efter Everths Afreise
ikke befattede sig med St. Johns Ladning, og havde
i et senere Forher eklere, at han ikke stod i For
bindelse med Everth, eller til Stead, som han ikke
kunde erkjende som Eier af Ladningen.
Ihenseende til 2den Post forklarede Tolderen, at
de af ham hjembragte Varer ikke blot vare af For
sogets, men og Johanne Cicilias Ladning; at de ble
ve undekasiede Eftersyn af ham, fordi Toldanprdnin
gerne byde saadant; at de alle bleve optegnede ved Ud
leveingsforretningen i Mai 1829, og at det ikke kunde
regnes ham til Forseelse, at han ved det tidligere Es
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tersyn ikke havde tilkaldt Vidner, men forelage de
allene i sin Families Oververelse, siden en saadan Til
kaldeste ingensteds er befalet, og Varene desuden, som
henliggende i Toldvesenets Forvaring, vare under hans
Ansvar. Toldroeskarlene rettede deres forhen afgivne
Forklaring derhen, at det af dem omforklarede Estersyn
paa Bodee Gaard ikke stede kort Tid efter Varenes
Henbringelse dertil, men forst ved Udleveingsforntnin
gen;hvorhos de bevidnede, at de ved denne fandt Em
båtlagene, som ferend Henbringelsen havde veret aab
nede, i samme Stand, som da de henbragtes til Tiltal
tes Bopel. Amtsfuldmegtig Olsen provede, at ved
Udleverlngen samtlige Emballager vare lukkede, undta
gen en Kasse med lernkram, og at der paa Varene,
forsaavidt Ve ikke vare bestavigede af Rotter og See
vand, ikke fandtes, saavidt Vidnet merkede, nogen
Skade eller Formindstelse, uden at Knivene i den
aabne Kasse vare lidt rustede; i hvilken Henseende Toli
deren opgav, at han ikke kunde faae de Sager, denne
Kasse indeholdt, saaledes igjen indpaktede, at Kassen
kunde tillukkes.
Om 3die Posi indeholdt Fuldmegtig Bergens
Vidnesbyrd, at Tolderen ingenlunde havde for ham
opgive, at de 22 Piber Rum vare anholdte af Told
vesenet, og derfor ikke som Caution for Gess's Til
siedeblivelse kunde udleveres til Fogdens Disposition;
men kun, at saadan Udlevenlse ikke fra Toldvesenets
Side kunde tilstedes; hvortil Tolderen for Commissio
nen opgav som Aarsag, at Everth maatte ansees som
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Eier af Forsogets Ladning, og saaledes ogsaa af de
22 Piber Rum, samt at Gerss ikke, ester at Skipper
Kinghornes generelle Angivelse var gjort, havde asgi
ve nogen speciel Angivelse, der banede ham Adgang
til Disposition over denne Rum.
I 4de Post oplystes der, at Tiltalte fersi ved
Skrivelse af 16de August 1819 til Lensmand Heidahl
havde anmodet denne om, at foranstalte Galleasen Os
car udpumpet, Tougverket optaget, terre og henlagt
paa et tert Sted, og at formaae Ingebreth Drsvaag
til derefte ugentlig at pumpe Skibet. Denne Lens
mand havde imidlertid tåge Afsted. Da hans Ef
termand, Lensmand Nobeck, derefte under Ist»e Sepi
tember 1819 havde meldt Tiltalte, at Oscar,, ved at
ligge lang Tid uven Eftesyn, tog Skade, iser paa
Tougene: saa foresiillede Tiltalte Nebeck, hvor übeha
gelige det var ham, at hans Formant» ikke havde ef
terkommet hans Begjering om Udpumpning ; hvorfor
han bad denne at ssrge derfor, og for at Tougverket
blev terre og oplagt; men Nebeck meldte ham, at
ingen vilde paatage sig Pumpningen, da Skibet var
ovemaade lek; hvorimoo Tougverket var vel conser
veret. Den 4de Mai 1829 meldte Ingebreth Drs
vaag Tolderen, at Skibet 2de Gange havde siidt sig
lest, og at det as Mangel paa dygtige Touge var rid
sat for at edelegges og muligens ganske at asdrive;
i hvilken Anledning Tolderen under 7de Juni tilstrev
Amtet om hvad der stulde foranstaltes ; derhos tilfei
ende, at Everth havde, ved at overdrage ham Skibet
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til Sikkerhet) sor den ham udleveede Deel as dets
Ladning, paataget sig at lade Skibet tilse for sin
Regning, og at dets Forringelse eller Undergang saa
ledes maatte blive dennes Sag, men at Tiltalte ikke
destomindre havde, da den af Everth satte Vagt bort
toges, anmodet Ingebreth Drsvaag om at have Til,
syn med det. Amtet anmodede i Svar af 19 Juli
1829, paa hvilken Tid Steads Roclamationer allerede
vare bekjendte, Tolderen om, fremdeles at serge for
Skibets bedste Consevation, indtil Vet af Eierne blev
modtaget. Den 29de s. M. meldte Nebeck Tolderen,
atGalleasen ikke kunde consevens Vinteren over
med det da havende Tougvek, og at der maatte fon
ansialtes i det mindste een god Trosse fra Skibet til
Fastlandet. Herpaa soarede Tolderen under Bde Aug.
1829, at da Sagen om Oscar endnu ikke var afgjort,
maatte der som hidtil paa bedste Maade ferges for dets
Consevation, og at Lensmanden til den Ende bemyn
digedes til at leie en Trosse, eller hvis han ikke kun
de faae en saadan leiet, at han da havde at indberette
om nogen var tiltjebs, ja i Nodsfald uden InVbeett
ning kjebe Ven, nåar Prisen ikke var overdreven, da
den stulde blive betalt ved Sagens Tilendebringelse,
eller, hvis dette ikke snart stede, ved Tolverens For
anstaltning; hvorhos han anmodede Lensmanden om,
at eftesee om Ankettouget endnu var frit for Skam
filinger. Nebeck meldte derpaa den 24de September
1829, at han havde kjebt en Trosse sor 39 Spd.
Denne Anmeldelse sendte Tiltalte til Amtet den 27de
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October 1829, og sorespurgte, med Hensyn til at Oscar,
i Felge den Kongelige Nesolution af Bde August 1829,
stulde udleoeres Blackhall, om han stulde tillegge Ne
beck Ordre at tjebe Trossen, og Hoem der i dette
Fald stulde betale den; da Tiltalte ikke syntes, at Told
cassen, Ver allerede stod i Forstud for mange betyde
lige Omkostninger i Sagen, burde bestride samme, i
det mindste ikke uden Ordre fra vedkommende Sted.
Paa denne Forspergsel sorsikkrede Tiltalte ikke at ha
ve faaet Svar inden han blev suspendere ; og at han
ikke har faaet det til 21de December 1829 sees af
hans Skrivelse til Robeck af samme Dato, hvori han
derhos yttrede, at siden Skib og Ladning stnlde tilbage
leveres de Engelske, fandt han sig ikke befoiet til at
anskaffe det nye Toug og feite sig i flere Omkostnin
ger, som han ikke vidste om han fik godtgjort. Den
consiiuende Tolde attestende under 21de October
1822, at der i hans Embedstit» ikke var kommet no
get Soar fra Amtet, og at han ikke kunde erindre,
om Tiltalte, ved Afieveringen af Embedet, underrettede
ham om Lensmand Nobecks Forlangende ihenseende
til Trossen og den derefte gjorte Forespergsel til
Amtet. Senere attestende han ogsaa, at han kun
havde modtaget, Oscar angaaende. Amtets Skrivelse
af 19de Juli 1829, men intet Document, hvoraf Ski,
bets Tilstand kunde erfares, samt endelig, at Blackhall
omsider havde modtaget Skibet. (Se Litr. L.).
De 2 Noeskarle bevidnede, at de paa 2de Neise i
1819 til Lofoden havde tillige tåget Skibet Oscar i
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Diesyn efter Tolverens Anmodning, og at de ved
Hjemkomsten havde gioet Tolderen Underretning om,
at de fandt det vel forteiet.
Ved Actionsindleg af 26de Juli 1823 segte Ac
tor, Procurator Cappelen, at vise:
1) at Skrivelsen af 15de Januar 1819 burde af
Tolderen have veret communiceret Everth og
Kinghorne under deres Ophold i Landet, Va Ven
modtoges 9 Dage ferend Veres Afreise, elle og
siden Shirreff, Gerss og Stead; samt at Ven an
holdte Ladning derefte burde veret udleveet Ved
kommende: da him Skrivelse maatte antages at
angaae den hele paa Nest strandede Ladning, altl
faa ogsaa Forsogets, eftesom 2) Skrivelsen var
Soar paa den under I9de November 1818 gjorte,
den hele strandede Ladning omfattende Fonsperg
sel af Tiltalte, og l.) det var Departementet af
hans Skrivelse af 19de October 1818 bekjendt,
hvad Mislighede, Tiltalte ansaae at have sun
det Sted ved Forsogets Ladning, og han altsaa
maatte sluttet, at Departementet havde gjort ud
trykkelig Undtagelse for denne Ladning, som det
ikte paa den Tid havde Kunostab om at vere
anholdt, hvis Skrivelsen ikke stulde angaae sam
me. Actor anferte derhos endeel Grunde, hvor
for denne Ladning ikke burde ansees confistabel,
bemerkende tillige, at om end dette efter Lovgiv
ningen var Tilselvet, burde Tolderen have adlydt
Tolldepartementets Bestemmelse, og formente, at
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Tiltalte for dette sit Forhold maatte ansees med
en Mulct paa Grund af Lovens I—l—6.
2) Actor antog, at de anholdte Varer, ifelge §. 113
i Forordningen af Isie Februar 1797 og §. 241
i den provisoriske Anordning, burde forblevet
morte i Toldvesenets Verge, og at Vet ikke er
Toldofficiantens Pligt at forelage Eftersyn paa
den Maade, som Tiltalte havde forelage, ved at
maale og veie dem m. m. ; at Hensigten med
hiin Bestemmelse, at betrygge Eieren, ikke opnaa
edes, nåar Toldossicianten paa egen Haand aab
ner Emballagerne, udtager Varene m. v., og
at om end saadant Eftersyn i dette Tistelde an
saaes nedvendigt, som Actor ikke antog, saa bur
de dog Tolderen have tilkaldt Vidner, da Eieren,
Everth, var bortreist, og da Tiltalte dertil var
saa meget mere opfordret, forn han stod i et
spendt Forhold til denne. Ogsaa i dette Punkt
paasiod han derfor Mulct anvendt paa Tolderen.
Den samme Paasiand nedlagdes i
Idie Posi, ihenseende til hvilken Actor bemerkede, at
om end Tolderen ikke havde neglet Gerss Eien
domsretten over de 22 Piber Num, saa havde
han dog neglet ham den — med Hensyn til den
Gerss overhengende Arrest— saare vigtige Dispo
sitionsret; hvilket han ikke burde, da han havde
hans specielle Angivelse, vel asgivet forinden Ge
neral-Angivelsen, men som Tolderen dog enten
burde have antage som tilstrekkelig, eller faaet
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fornyet af Gerss; og at denne Adferd saaledes
kunde ansees som Aarsag i Gerss's vel kortvarende, men for ham som Kjobmand ydersi kren
kende Arrest.
4) Ihenseende til Skibet Oscar ankede Actor for
nemmelig paa, at Tiltalte ikke havde gjort Erin
dring til Amtet, da han ikke fik Svar paa sin
Foresporgsel, fornemmelig esterar Blackhall den
29de December 1829 havde eklere, at han ikke
vilde befatte sig med dette Skib; samt paa, at
han ikke havde ved Afievenlsen af Embede til
den consiituenoe Tolde meddelt denne de Brevska
ber, han var i Besiddelse af om Oscars Forfat
ning, og i Serdeleshed Rebecks Skrivelser af
29de Juni og 2den December 1829. Ogfaa, her
for paasiodes Mulct : og gik Actors samlede Paa
siand ud paa, at Tiltalte maatte tilpligtes at
udrede en Mulct af 599 Spd. til Bodee Sogns
Fattigcasse, at erstatte Statscassen samtlige de
Udgifter, der vare den forvoldte ved de af ham
foretagne eller efterladte Handlinger, og udreve
samtlige Sagens Omkostninger, hvorunder en
passende Andeel af Skyds- og Dietudgifte til
Commissionen, Defensor og Actor, samt Salla
rium til den Sidste.
I Indleg af 23de August 1823 segte Defensor,
Politiefuldmegtig Simonsen, punceviis at gjendrive
Actors Indleg, og paastod Tiltalte aldeles frifunden.
Dets Indhold forbigaaes her, for ikke at foranledige
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overfiodige Igjentagelser, da Eommissionens paafel
gende Dom tog den af Defensor nedlagte Paasiano
til Folge.
I denne den 3die October 1823 afsagte Dom
bemerkedes :
1) ihenseende til Tiltaltes Forhold med Finantsde
partementets Skrivelse af 15de Januar 1819, at
denne ester dens Udvisende ikkun stulde tjene til
Svar paa hvad der forhaanden lod sig besvare
af Tiltaltes Indberetning og Forespergsel as 19de
November 1818: i hvilken Tiltalte havde med
delt, at endeel af oe strandede Varer vare an
komne til Bodee i Forseget, men at samme uden
Anmeldelse vare indladede deri, efterat Sklbet
havde forelage en ulovlig Lossen i Storvaagen,
og uden at vere forinden lovligen indtlareret ; at
Vedkommende ved den ulovlige Indladen kunde
besvige Tolden, og at det ved de optagne Forhe
re var beviist, at de siden virkelig havde gjort
saadant; og at han saaledes ansaae den fra Nest
i Forseget bragte Ladning confistabel. Naar det
nu i Departementets Skrivelse hedde, at Tiltal
te stulde foranledige de angaaende det Bjegede
i St. Johns paa Rest sirandede Ladning optag
ne Forhere indsendte til Departementet, da det
forinden ikke kunde meddele nogen nermere Be
stemmelse desangaaende, og der i Skrivelsen intet
udtrytkelig nevnes om Skibet Forseget og dets
fra Resi bragte Ladning, og Tiltaltes Indberet-
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ning af 19de November 1818 ikke lader formo
de andre Forhere optagne i Anledning af det
Bjergede af St. Johns Ladning, end de, som
havde sundet Sted betreffende den Toldsvig, som
var forevet ved de as sammes Varer, der havde
veret indladede i Forseget: saa syntes, efter Com
missionens Skjen, intet naturligere, end den Slut
ning, at Departementet i den ovencitenoe Pas
sus af dets Skrivelse havde siglet til hvad Til
talte havde indberette om den Deel af St. Johns
Ladning, som Forseget havde bragt sta Nesi, og
om hvilken altsaa Tiltalte fersi kunde vente ner
mere Bestemmelse, esterat Ve i Anledning af sam
me optagne Forhere vare indkomne. Commis
sionen bemerkede derhos, at de Vink, Tiltalte
havde givet i sin Indbeetning af 19de November
1818 om, at han agtede at lade Ladningen oplos
se, at der var begaaet Smugling af samme ved
Weree, og selv i Bodee efter at paa Skibet var
anbragt Toldsegl, og at han ansaae Ladningen
confistabel, var alt for vigtige til, at Ve jo for
drede et udtrykkeligt og speielt Tilkjendegioende,
hvis Departementet vilde, at Tiltalte ei stulde
legge noget Baand paa denne Ladning, eller det
ikke bifaldt hans Ide om og Forehavende med
den, da det ikke var at vente, at Tiltalte vilde
anse denne Deel af St. Johns Ladning hen
sort til Bodee, for anordningsmessig at behand
les, og antage Departementets Forholdsordre,
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ihenseende til de af St. John bjergede Varer,
hvormed dette maatte vere Tistelde, ogsaa at
vere given med Hensyn til Forsogets Ladning.
2) Angaaende Tiltaltes Forhold med de i hans Bo
pel opbevarede Varer, anferte Commissionen,
at Varenes Flytning var forneden, da det Pak
huus, hvori de opbevandes, var hjemsegt af
Notte, hvilke ikke var Tilfeldet met» hans Bo
pel ; at det vel ikke var forneoent, at Tiltalte fo
retog sig Eftersyn i sin Bopel as de didbragte
Varer ; men at det derhos tjente til Tiltaltes
Undstyldning, at Emballagerne allerede forud
havde veret aabuede ved Varenes Oplosning,
og at det ikke hverken var paaklaget eller beviisi,
at der ved den paaankede Aabning af Emballa
gerne er foregaaet nogen Forandring ved disse
eller ved Indpatningen as selve Varene, eller at
dei de sidste er foraarsaget nogen Formindstelse
eller Forringelse, hvoraf Felgen havde veret, at
Varene ikke kunde udleveres igjen saaledes som
han ved Udlosningen havde tåget dem i Toldve
senets Forvaring; samt at, forsaavidt Tiltalte
ikke tilkaldte Vidner, saadant ikke er lovbefale,
men kun vilde veret en Forsigtighed af ham.
3) Angaaende Negtelstn af at udlevee de 22 Piber
Num, anferte Commissionen, at han ikke havde
neglet Gerss Eiendomsret; men kun paa Fuld
megtig Bergens Forespergsel eklere, at hans
Forlangende om deres Udlevering til Fogdens
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Disposition ikke kunde indvilges, hvilket han var
fuldkommen berettiget til at eklere efter Forordt
ningen af Iste Februar 1797 §. 163, 179 og 171,
da Gerss ikke havde gjort speciel Angivelse efter
at Kinghorne havde afgivet sin Geneal-Angivel
se; og Gerss maatte saaledes tilskrive sig selv
hvad der forefalde, i det han ikke havde banet
sig Adgang til deres Disposition ester Toldanordi
ningerne ved at gjere forommeldte Angivelse.
4) At de i Sagen oplyste Omstend igheder fuldsiendigen vise, at Tiltalte havde havt beheng Om
sorg for Skibet Oscar, saalenge han var ved
Embedet; at Skibet forst drev paa Land 3 Fjen
dingaar efter at Tiltalte var suspendere ; at deti
te blev foraarsaget ved et overordentlige Uveir;
samt at Tiltalte den 29de December 1829, ved
at opfordre Blackhall til at modtage Galleasen,
havde tilkjendegive ham, at Landtengene vare
saa forraadnede, at der til dens Consevation
nedvendigen behevedes et nyt Landtoug.
Efter disse Premisser kjendte Commissionen for
Net: at Tolde Helliesen burde for lusiitiens Tiltai
le i denne Sag aldeles fri at vere, og at samtlige
Sagens Omkostninger, hvoriblandt i Sallane til Aci
tor 399 Spd., og til Defensor 225 Spd., burde udrei
des af det Offentlige.
Med denne Doms Afsigelse var Commissionens
Arbeider sluttede, og Vens Medlemmer vendte derefte,
ligesom Actor og Defensor, tilbage til deres Embede.
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Overeenssiemmende med lusiitsdepartementets og
Regjeingsadvocatens Betenkninger, indstilleve Fi
nantsdepartementet den 24de August 1824, at der stul
de acqviescees ved den faldne Dom ; men ved naa
digst Nesolution af 11te September f. A., grundet
paa Regjeringens Indsiilling af 27de August nesi for
hen, besluttedes, at Dommen stulde til nermere Pre
velse indankes for Heiesteret.
Under lite Juli 1826 faldt Heiesierets-Dom, saa
lydende: "Commissionens Dom ber som velgrundet
ved Magt at stande." (See ved denne §. Bilagene
N. og 3.).
§. 37
Med Hensyn til den af Erich Schytte udsiedte
Attest, datere Resi den 13de August 1818, ifelge
hvilken han stulde have tilladt Gjestgiver Lorck at ut>
fere 18 Piber Num til Storvaagen (see §. 6)/ an
modede Finantsdepartementet ved Skrivelse af 17de
Mai 1821 Commissionen, om at anstille Undersegelst,
da Tolde Helliesen til Departementet (see Skrivel
se af 29de Juli 1819) havde yttret, at denne Attest
ikke stulde af Schytte have veret udstedt forent» un
der hans Ophold, paa Hjemreisen fra Rost, i Storvaa
gen i Aaret 1818, og i den Hensigt, at hjelpe Lorck
til Nette med de 9 Piber Num, som hos denne af
Tolderen bleve antrufne. Ved Unoesegelstscommis
sionen tilstod Schytte, at han havde strevet den der
fremlagte Attest i Storvaagen; men opgav derhos,
at han forut» paa Nest havde udstedt en lige Passee
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seddel eller Attest, i Anledning af at han ikke kunde
faae den hemmelig indstibede Rum ud af Lorcks Fan
tei, og derfor maatte lade sig neie med at modtage
en Caution, datere 11te August 1818, af Alles for Fel
gene af Nummens Udferstl; hvorpaa han, da han
under sit Ophold i Storvaagen, af den fraverende
Lorcks Handelssuldmegtig Meller erfarede, at denne
Passerseddel var forkommen, sirax erklerede sig vil
lig til at udsiede en ny Passerseddel, som han ligele
des dalende Resi, og efter Hukommelsen gav den Da
tum af I3de August 1818. At den Tolderen i Stor
vaagen foreviisie Passerseddel var udstedt i Storvaai
gen viiste ogsaa Deponentenes Forklaring ; men Han
delssuldmegtig Mellers vaklende Forklaringer gjorde
det iser tviolsomt, om der virkelig havde veret ud
stedt nogen Passerseddel paa Nest. Der blev saale
des paa Grnnd af Finantsdepartementets Skrivelse
af 39te Inli 1822 anlagt Sag mod Erich Schytte
ved hans Vernehing. Aarsagen, hvorfor denne ik
ke kom under Commissionens Paakjendelse, var fon
nemmelig, at det ansaaes fornodent at indhente Han
delsbetjent Allees Vidnesbyrd, hvilket amoges at ville
medtage saa megen Tid, at Commissionen da muli,
gens kunde vere ferdig med dens Arbeider. Den
under 29de December 1822 irettesette lusiitssag blev
ogsaa udsat paa übestemt Tid, sor at erholde hiint
Vidnesbyrd ; men paa Grund af Justisdepartemen
tets Skrivelse af 28de Februar 1823, hvori antoges,
at man havde for faa Oplysninge om Allee, til
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med Nytte at kunne opsege ham og inohente hans
Forklaring, blev Sagen atter fremmet uden denne.
Actor, Foged Holmsen, paasiod Tiltalte anste for Falsk
med 19 Aars offentlige Arbeide ; men hans Defensor,
Examinatus juris Olsen, paasiod ham frifunden ; hvil
ket Tiltalte ogsaa blev ved Saltens lurisdictions Dom
af iste Mans 1824, der antog , at han vel havde
udstedt den paaankede Attest i Storvaagen, men at
han forud ogsaa havde udferdiget en lignende paa
Resi, og at hiin Attests Udsiedelse ikke var noget Be
dragene for at hjelpe Lorck, men kun en Stadfestelse
paa den Tilladelse, Tiltalte forhen havde som Toldop
synsmand paa Resi givet til Nummens Udferelse
derfra til Storvaagen. Da denne Dom, der ikke
blev paaanke, afsagdes, var Schytte over 89 Aar
gammel, og er senere ved Deden afgaaet. (See Bit
laget Litr. k).
§. 38.
Ifelge af Finantsdepartementet meddelte, hermed
selgende Fortegnelser over samtlige Udgifter i den saa
kaldte Bodee-Sag, er der paa Grund af Overens
komsien af 22de Juni 1821 udstedt Fribreve ihenseende
Toldafgifte for
-5. 15,599 Stel.
og udbealt
2,599
Tilsammen - - -k. 18,999 Stel.
Endvidere er, til Besiridelse af Omkostninger ved
Commissionsagerne m. m., af Statscassen anviist:
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af Statscassen.....
as Saltens Fogedcasse
og af Bodee Toldcasse

26,849 Spd. 54» si.
736 — 12 2,318 — 79 -

Tilsammen - - 29,895 Spd. 16z si.
Som i§. 2 bemerket, er Statscassenved Agers
huus Stiftsoverrets Dom af 19de Januar 1826
tilpligtet at erstatte Tolde Helliesen 1163 Spd. 75 si.
sor de af Everth bortforte confisteede Varer af Com
merce d'Anvers's Ladning ; hvilken Sag er appellere
til Hoiesieret, men endnu ikke der paatjendt.
Under 3die April 1821 indgav Tolde Helliesen
underdanigst Ansegning om, at Vet maatte blive Fi
nantsdepartementet paalagt at afsige Decision i Ve 3
Anholdelstssager
1) angaaende Skibet Oscar med Ladning,
2) angaaende Forsogets i Storvaagen oplossede Lad
ning, og
3) angaaende sidsimeldte Skibs paa Nesi indtagne
Ladning ; elle og at det, som han foretrak, maat
te tillades ham at indsievne samme til Paakjen
kjendelse ved Trondhjems Stiftsoverret. Efter
at have indhentet Amtets Betenkning, indstillede
Finantsdepartementet under 24de August s. A.,
at Vet Ansegte ikke maatte bevilges, da de om
handlede Anholdelser ved det allende Passerede
maatte ansees afgjorte; hvilke blev bifaldt. I
Indstillingen anfores, at om Decisioner vare blev
ne assagte i Sagerne No. 1 og 2, vilde de tom-
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met til at gaae ud paa , ihenseende til No. 1 :
2) sdobbelte Udferstlsafgister af de i Galleastn
Oscar indladede, til Fortoldning angivne og «an
givne Varer, d) sdobbelte Afgifter af Skibet, c)
1Z Spd. for hver Lest af Skibets Dregtighed,
og 6) alle af dets ulovlige Bortsetting og den
derefte stedte Anholdelse fiydende Omkostninger,
hvoriblandt et passende Sallarium til Regjerings
advocaten for at gjennemgaae Sagen; og ihen
seende No. 2: 2) Confistation af den i Stor,
Vaagen ulovlig oplossede Ladning, K) Forpligtel,
se for Everth og Stead til, en for begge og beg
ge for en, at betale en Sum, liig Verdien af
den blandt Varene befundne Genever, samt c)
at Lorck og Kinghorne tilpligtedes in solidum at
udrede samtlige Sagens Omkostninger, og derunder et passende Sallarium til Regjeringsadvo
katen.
Departementet bemerkede derhos, at da disse 2t»e
Anholdelser netop vare de, som Overenskomsten med
Denowan angik, saa ansaae det denne este Hans
Majestets naadigste Villie bevirkede Afgjerelse for en
Ophevelse af disse Anholdelser, grunde paa den
Ret, som den provisoriske Toldanordning af 7de De
cember 1818 endog tilsiaaer Tolldepartementet til, i
visse Tistelde ikke at anvende de Bestemmelser, som
Taldanordningen for Overtredelser indeholde, i hvilket
Tistelde Toldvesenets Betjente ikke tunne gjore Paa
siand paa de dem ellers tilkommende Andete af an
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holdte Varer, af Varers Verdie etter af Beder. I
Henseende til den under No. 3 anferte Anholdelse
af Forsogets fra Nest bragte Ladning, antog Depar
tementet samme afgjort ved dets Skvivelse af 15de
Januar 1819, som maatte ansees at angaae denne
Ladning, da man ved at tillade Ndfersel eller Fortold
ning as Varer, der ikte vare anholdte, vilde have gi
ve en overfledig Bestemmelse.
Efterat Tolde Helliesen i den sidsie mod ham
anlagte Sag var ved Heiesieetsdom aldeles frifun
den, har han indgivet en fornye Ansegning angaa
ende hine 3de Anholdelser, og underdanigst begjert
for dem at blive udbetalt as Statscassen 25,749 Spd.
55si. Han paabeaabe sig den 132te § i Forordningen
af Iste Februar 1797 som den gjeldende Lov, da han
bevirkede Anholdelsene. Hvis Resolutionen stulde bli
ve afslaaende, anholdt han i Skrivelse til Finantsde
partementet om, at det maatte tilmeldes hans Aovocat i
Christiania, Va han i dette Tistelde agtede paa lovlig
Maade at indtale sine Fordringer. I Anledning af
Ansogningen har Finantsdepartementet, i Henhold til
dets Indsiilling af 24de August 1821, i et Foredrag
aflste December 1826 anfort, at om end Forordningen
af iste Februar 1797, der ved provisorisk Anordning
as 7de December 1818 blev sat noas Kraft, omtrent
paa den Tid Indbeetningen om Anholdelsene indlob
fra Bodee Toldkamme, og forent» det var muligt at
decidere samme, knnde anvendes i dette Tistelde, saa
kunde denne Omstendighet» formentlig ikke komme
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i BetraaMng, efterdi Varernes Eiere have henvendt
sig til Hans Majestet om sammes Frigivelse, og det
saaledes ikke kunde siges, at Paaankning af Anholdel
sene er forfetM Departementet indMede derfor
denne sidste Ansegning til Mag, hvilket blev bifaldt
ved NegjeinMs Nesolution af sidstnevnte Dato.
Denne Nesolution er. meddeelt Tolde Helliesen gjen
nem hans Sagforer den 13de December 1826. (See
Litx. l_).

Indsiilling til Odelsthinget
fra
den til at gjennemgaae Regjeringens Proto
coller nedsatte Committee.

linde 17de Februar v. A. modtog undertegnede Com
mittee fra Odelsthingets Presidentstab den af Stor,
thingets Archivarius, ifolge sidstasholdte ordentlige
Storthings Bestutning af 4de August 1824, forfatte,
de Beretning om den saataldte Bodoeste Sag tillige
med 14 Pakker Bilage.
Efterat have tåget denne vidtloftige og indviklede
Sag under muligst neiagtige Overveielse, giver Com
mitteen sig herved den A3re, at ledsage Documenter
nes Tilbagestndelst med folgende Betenkning og Ind
siilling:
Det var den 21de Juni 1821 — medens Folkets
Representanter vare forsamlede, og efterat det paa
Bodee i 1819 i Anledning af nogle Engelstmends
Smuglene :c. Fonfaldne ei allene var bekjendt, saa
at sige, over hele Norges Land, men kommen under
relig Undersegelst til Paatjendelse as Landets Dom
stole — at en Overenskomst blev, efter Hans Maje
stets naadigste Nesolution, paa diplomatisk Maade
siuttet med en Engelstmand, ved Navn Francis Gar
den Denowan, som Mandatarius for de sormeentli
gen fornermede engelske Kjobmend, til Sagens ende
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lige Afgjerelse; i Felge hvilken ei alene samtlige for
medelst Toldovertredelser m. v. confisteeoe eller un
der Beslag lagte Varer stulde eilbagelevens, men en
Skadeserstatning af 18999 -t Sterling «bredes af
den Norske Statscasse, deels contant, deels ved Toldfrihed i visse Aar for en bestemt Sum, foruden de
Summer, der medgik til de, med Hensyn til denne
Afgjentsesmaade, tilsyneladende forgjeves asholdte
Undesegelstr; hvilke Summer findes opgivne til et
Belob af 29,895 Spd. 16. si.
Denne Negjeringshandling kunde ikke andet end
tiltrekke sig almindelig Opmerksomhed, baade forme
delst et saa heist uventet Udfald af de paa Bodee sted
fundne Tildragelser, og formedelst den Maade, paa
hvilken Sagen bragtes til Ende, just medens den, ef
ter Regjeringens Foranstaltning, stod under retlig Un
dersegelst og Paakjendelse. Denne Begivenhet» kom
derfor allerede paa det da forsamlede 3die ordentlige
Seonhtng under Veneilaeion, ligesom Tildragelsene
paa Bodee ogsaa vare nevnte i den Tale, ved hvil
ken Hans Majestet lod Storthinget aabne (see 3die
ordentlige Storchmgs Forhandlinger for Matts MaaNed Pag. 73, og for Juli Maaned Pag. 69 — 65,
samt Februar Maaned Pag. 45); men Storthingets
Pluralitet besluttede da, paa Grund af, at det ingen
offictel Kundstab endda havde om Sagens Afgjsrelse,
at ingen videre Behandling deraf paa den Tid stul
de finde Sted, medmindre nogen Meddelelse fra Re
gjeringen stulde blive det da forsamlede Storthing
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forelagt. Saaledes hensiod Sagen — en Gjenstand
for de strengeste Domme in Publico — indtil det 4de
ordentlige Storthing i Aaret 1824 sammentraadte.
Representanten Provsi Schytte — en Mand, der
maatte betragtes som, saa at sige, Dienvidne i denne
Sag — fremkom da under 3Me Mans med en Frem
stilling as Sagens sande Sammenheng, ledsaget af
selgende Forsiags-Puncte :
"1. At Storthingets Presidentstab maatte bemyn
diges til, overeenssiemmende med Grundlovens 75de
§. Litr. Z, at begjere Storthinget meddelt den ved
Statssecretair, nu Statsraad Holst med Francis De
nowan, som Befuldmegtiget for Everth 6c Son, Da
vid Stead m. Fl., i Aaret 1821 sluttede Overens
komst, tilligemed de Actstytker, hvorpaa Conventionen
er grunde, saasom: Denowans Klager, det engelske
Cabinets Neclamatione, og vor udenlandste Ministers
Svar paa Samme, tilligemed det Norske Statsraads
Afdeling i Stockholm og Statsraad Holsts Forestil
ling i Sagen, alt forsaavidt de ikke indeholdes i de
til Storthinget nu afgivne Protocolle.
2. At den til at gjennemgaae Statsraadets Pro
tocolle udnevnte Committee stal anmodes om at
undersege og meddele Storthinget de Oplysninge,
hvilke saavel disse Protocolle, som Regjerings-De
partementenes Forhandlingsprotocoller og Copiebe
ger indeholde angaaende denne Sag, samt alle ved
kommende Embedsmends, Minisires og Statsraades,
saavel den i Norge verende Norste Regjerings Med
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lemmes, som de i Stockholm Venndes Forhold i
denne!. Sag.
3. At en Committe udnevnes til at gjennem
gaae de saaledes indkommende, tilligemed de ved ner
verende Forslag meddelte og fulgte Oplysninge, samt
gjore Indsiilling om, hvad Storthinget i Anledning
af denne Sag bor beslutte, hvorunder fornemmelig
ber tåges Hensyn til:
Z) om Hans Majestet er gjort opmerksom paa
Sagens sande Sammenheng og Omsiendigheder,
samt de Sagens Gjenstand vedkommende Lands
lovenes Forskrifter, efter hvilke Hans Majestet
edelig har forpligtet sig at regjere, og derfor ikke
kan antages, nåar Hoisamme var gjort opmerk
som paa deres Bno, at ville have afveget fra,
medmindre oplyste trengende Noovendigheve
gjorde de umuligt at overholde dem;
K) om Hans Majestet er gjort opmerksom paa,
at de til Rigets bestemte Udgifter as Storthinget
anviste Toldindtrader ikke grnndlovmessigen kan
disponeres tvetimod Etorthingets Bestemmelse,
uden dettes Samtykke;
c) om Hans Majestet er gjort opmerksom paa, at
Tractater og Conventioner, hvorved PengeuVgifte
paabyrdes Nationen, ikke grundlovmessig kun
ne invgaaes, medmindre Storthinget, som det
allene tilkommer at denten Skatter og Byr
ders Paaleg, har til saadan Bestutning givet
Samtykke;
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6) om Nogen af vedkommende Hans Maststets Mi
nistre eller Raad har tilraadet, eller ikke prote
stere imod en saadan Overenskomst som den
afsiuttede ;
V) om Regjeringens Departementer have handlet
overeenssiemmende med Grundloven ved deres
udgivne Ordres, Nesolutione paa indkomne An
dragender, Forestillinger og Foranstaltninger i Sa,
gen, hvorunder den kostbare Commissions Sen
delse til Nordlandene, lusiitsactions Anleg mod
«skyldige Embedsmend, Tolde Helliestns Su
spension, formeentlig uden gyldig Grund, Stats
secretair Holsts og Obestlieutenant Meidells be
kostelige Missione;
1) Vestaffenheden af Ven Garantie, som Ven engel
ske Regjering, ifelge hvad der ommeldes i den
Kongelige Nesolution af Bde August 1829, stal
have stillet, for at bevirke Ve anholdte Varers Ud
levering, og hvorvidt Erstatning for Ven Norske
Statscasst paa Grund deraf stulde kunne fordres."
Dette Andragende blev af Valgcommitteen tilsendt Ven af Odelsthinget udnevnte Committee for
Statsraadsprotocollernes Gjennemsyn, hvilken under
7de April nesiefter afgav en sorelebig Indsiilling, der
gik nd paa, at bemyndige Storthiuges Presidentstab
til at anmode den Norske Regjering om, at erholde
endeel til Sagens Oplysning nodvendige, og i Ind
siillingen specificerede Documenter. Storthinget bi
faldt enstemmige» denne Indsiilling under 19de April
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(fe 4de ordentlige Storrhings Forhandlinger, April
Pag. 31—37). Forst under 25de Juni modtog Stor
thinget fra Statssecretariatet Svar paa dette Forlan
gende tilligemed nogle af de forlangte Documenter.
Committeen afgav under 28de f. M. Betenkning og
Indsiilling i Anledning af denne Meddelelse, hvori den
oplyste, hvilke Documenter der vare modtagne, og hvil
ke der favnedes, og undegav det Storthinges Ve
demmelse, om Sagen, paa Grund af den i Statsse
cretariatets Skrivelse ommeldte Kongl. Nesolution af
4de Juni, i hvis Folge de evrige saakaldte diploma
tiske Documenter vilde vorde meddelte, stulde stilles
i Veroe, indtil de ommeldte fulvsiendigere Oplysnin
ge erholdtes, samt indstillede tillige, for det Tistelde,
at de manglende Documenter ei saa betimeligen stul
de indlobe, at Sagen paa det da forsamlede Stor
thing kunde afgjores, at dens Afgjerelse da maatte
forbeholdes neste Storthing.
I Anledning Heras besluttede Storthinget under
Iste lulii enstemmige», at Sagen stulde i Commit
teen stilles i Beroe, indtil de manglende Oplysninge
indkom, og (mod 14 Semmer) at videre Beslutning
i Anledning af Committeens Indsiilling ikke da for
Tiden stulde tåges (see 4de ordentlige Storth. Forhl.,
Juli Pag. 6—11).
Under Bde Juli modtoges endvidere 16 Documen
ter, henherende til den bodeeste Sag, og bleve under
f. D. Committeen tilstillede (see Forhandlingene for
Juli Pag. 192). Committeen fremkom da, under 15de
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Juli med, sin Continuationsindstilling, ledsaget af:l,
en Designation over de af Committeen modtagne Do
cumenter,. samt Extract as Statsraadets Protocoller
for 1821, 1822 og 1823, forsaavidt denne Sag ved
kom; 2, Extract af Finantsdepartementets lounral
over de til Samme indlebne Andragender i Aarene
1817 — 1821, Vegivenhederne ved Bodee Toldsied
betreffende ; 3, Extract af bemeldte Finantsdeparte
mentets Journal, som viser hvad der med enhver af
de paa Extracten No. 2 anforte Andragender er fore
lage; 4, Extract af hvad der ved lustits- og PolitieDepanementet er passtret betreffende den bodeeste
Sag fra 1818 til 1823: Committeen indsiillede derfor
til Storthinget, at tåge under Overveielse og Beslut
ning, hvad der videre i denne Sag, og paa Grund
af Forslagets 3die Punct, stulde blive at forelage.
Storthinget besluttede da enstemmige» under
21de Juli, at stude Sagen med samtlige dens Docu
menter til Odelsthinget (see Forhandlingene Pag. 422
— 432).
Til Odelsthinget indgav Committeen under 31te
Juli sin endelige Indsiilling, der foranledigede Odels
thingets Beslutning af 3die, og Storthingets af 4de
August, i hvis Folge Sagens endelige Undersegelst og
Behandling udsattes til neste Storthing, og Storhin
gets Archivar blev paalagt, imidlertid at forfatte en
fnldstendig historiss og factist. Fremstilling af Samme
M. v. (ste Forhandlingerne for August Pag. 293 til
211, samt Pag. 127 og 128). Og saaledes er denne
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Sag nu kommen under nerverende Storthings Odels
things Behandling.
Efterat have gjennemgaaet den ved Storthingets
Archivar af Sagens Documenter uodragne Beretning,
og confeeret dermed de vesentligste Bilage, har Com
mitteen troet til Opfyldelst af det den paalagte Hverv,
i Serdeleshed forsaavidt samme indeholdes i 3die Posi
af Herr Provst Schyttes ovennevnte Proposition —
der antages at vere den egentlige Opgave for Odels
thingets Overveielse og Beslutning — at kunne paa
den bedste og mindst vidtleftige Maade sette Odels
thinget istand til at overskue Sagen, og beoomme de
under bemeldte Post sta Litr. a— k berorte Hoved
puncter, samt derefte fatte Beslutning, nåar den hen
leder Opmerksomheden paa selgende 3de Puncter :
1) Hvad der havde tildraget sig, og var Regleringen
betjendt, angaaende denne Sag, til den Tid, da
Overenskomsten af 21de Juni fandt Sted;
2) Hvad der fandtes oplyst som Grund for, at Sagen paa saadan Maade, som steet er, maatte afgjons;
3) Hvad saavel den Norske Regjering i Christiania,
som det hos Kongen i Stockholm verende Nor
ske Statsraad, har forelage med Hensyn til Overenskomsten og Sagens endelige Afgjerelse.
I Henseende til den ferste Punct give Sagens
Documenter, overensstemmende med Archivarens Be
retning med Bilage, selgende vestntlige Oplysninge:
s. En Mand, ved Navn Carl Johan Gerss, ssdt
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i Vasa i Finland, der i Efteaaret 1814 var^ ankom
men til Bodee for at etablere sig der som Handels
mand, havde under 7de April 1815 erholdt Tittadel
se til at handle der mod en af Amtet bestemt aarlig
Afgist (59 Spd.). Tillige blev det ham tilladt at be
boe og benytte nogle Etaten tilherende Bygninger
paa en nerliggende Holme, Nyholm talde —hvilken
Holme Staten havde tilkjebt sig af det trondhjemste
Handelsetablisstment. Ogsaa fik han senere Tilladel
st til at opfore Pakhuse paa samme Holme — Alt
under Betingelse af, at fraflytte de forommeldte
Bygninger og borttage Pakhusene, nåar det maatte
fornodiges. Denne Mand, der i Aaret 1815 havde
afiagt Trostabseed, og var bleven tilsiaaet en Norst
Borgers Rettigheder i Henseende til Varers Ind- og
Udforsel, maatte man ved Rettens Middel tvinge til
at opfylde Betingelsen om at fraflytte Ryeholm. I
denne Anledning anmerkes selgende Omsiendigheder :
Uagtet Gerss paa sit Andragende til Armedepane
mentet, om at kjebe Husene paa Nyholm, havde mod
taget Sammes afsiaaende Svar af 9de August 1817;
og uagtet han fra Finantsdepartementet under 26de
September f. A. gjennem Nordlands Amt var bleven
opsagt til at fraflytte og ryddiggjere Nyholm til iste
Juli 1818, undlod Gerss ikke destomindre at efterkom
me sin Pligt. Desaarsag begyndtes Udkastelstsforret
ning den Iste Juli 1818, men blev, deels fordi Gerss,
efter Fogdens Anmeldelse, ikke havde nogen Voelig
at tilflytte, deels senere formedelst Amtets Begunsti
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gelst udsat, faaat den ferst endelig blev iverksat den
24de September 1818. Men her medte Retten vol
delig Modstand, idet en Engelsmand, som i nogen
Tid havde logene hos Gerss — den i nerverende
Sag omhandlede John Everth — etlende, at han
ikke ansaae sig forpligtet til at fraflytte det ham af
Gerss teiede Verelse uden Gerss's Anmodning, og
derpaa, da Fogden begyndte Forretningen, kom beveb
net med en Pistol, i Spidstn for 7 forsiorstedelen be
vebnede Mend, satte Fogden Pistolen for Brystet, og
trnede med at sette Magt mod Magt, saa at Fogden
saae sig nodsaget til at asbryde Forretningen, og at
sende Bud efter endeel af ven i Nerheden verende
Thingalmne, ved hvis Hjelp han omsider fik Over
nragten og arnsiende de Skyldige. (See Beretnin
gen Pag. 1 —9, samt Afstrift af den Kongelige Nor
ske Regjerings Indsiilling af29de Juli 1819 i Litr. N).
b. Samme Aar 1818, den 26de Mai, var an
komme» fra London til Bodoe et Skib, Commerce
V'Anvers, Skipper Thomas Davidson, hvilket, efter
Skipperens ved Gerss, som Tolk, gjorte Anmeldelse,
alene var indlsbet til Bodee for at afievere nogle
Breve til Gerss, og havde intet andet der at lodse,
men var bestemt til at gaae paa Hvalfistefangst. Tol
deren satte alligevel to Mand Vagt ombord ; men den
Ene berused'e man, og den Anden indsperredes i Ka
hytten, og Natten imellem den 27de og 28de Mai
udovedes Smuglene ved Hjelp af en Gerss tilhoren
de Jagt, Anne Vagge kalvet; hvilket Smuglene af
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Tolveren opdagedes den 28de Mai, og bleve de an
holdte Varer oplagte under Toldvesenets Laas og
Segl. Tolderen, som ikke lengere fandt det raa»e
ligt at sette Vagten ombord, postende den nu paa
Nyholm, hvor den kunde have saavel Skibet som
Gerss's Pakhust under Opsyn. Denne Vagt blev
jaget sta Holmen ved Gerss's Folk med den Trudstl,
at hvis de ikke gik, stulde de blive afpryglede, og
Gerss selv etlende Tolderen den selgende Aften i
den anordnede Vagts Oververelse, at han havde la
det sine Pistoler, saa at, hvis nogen Toldvagt kom
paa Holmen, stulde han styde den, ligesom de ei hel
ler maatte opholde sig paa nogen af hans Farleier.
Efterat Forhore i disse Henseender vare asholdte,
overlod Gerss Sagen til Finantsdepartementets Kjen
delse, hvilken, afgioen under 31te October 1818, gik—
i Overensstemmelse med Regjeringsadvocatens ind
hentede Betenkning — ud paa: Varenes Confista
tion med en Mulkt for ulovlig Lossen af 43Z Spd. —
af Varenes Verdie at udredes as Gerss som
Medhjelper, tilligemed en Mulkt af 49 Spd. for sit
Forhold mod Vagten, samt Sagens Omkostninger.
(Beretningen §. 2).
c. Natten til den 29de Juni 1818 strandede et
fra London kommende Skib, St. John kaldet, Skip
per Havemyer, paa Den Nest, 11 Mile fra Bodee
(efter Vidnesbyrd alene af2de af Skibets Mandstab).
Med dette Skib kom den ovennevnte, og i denne Sag
saa merkverdige John Everth, der sorsi angav sig
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sem blot Passage er med Skibet, og envis Alexan
.der Shirreff som dets Supercargo, men siden ge
rerede sig som Eier af Ladningen.
Uagtet der om
Tildragelsene paa Resi i de 2; Maaneder, som de
Engelske opholdte sig der, ikte haves saadanne juridi
ste Bevise, som om de evrige Tildragelser denn,e
Sag vedkommende, da intet Forher desangaaende er
bleve optaget, og uagtet Finantsdepartementet des:
aarsag i Januar 1819 nsolveede, at den Deel af
St. Johns Ladning, som siden fertes til Bodee, kun
de as vedkommende Eier eller CommiGonair angives
til Fortoldning eller Udferstl: saa maa det dog af
fiere oplyste Omstendigheder, s. Ex. Uovereensstenu
melse mellem Skipperens under Seeprotesien stem
lagte Connosstment, og den as Erich Schytte, paa
Tolderens Vegne, afgivne Fortegnelse, af 28de Sep
tember 1818, over de ved hans Ankomst bjergede og
senen opbjergede Varer, og den Omstendighet», at nog
le med Num og Sirup fyldte Tonder bleve bortfor
te, medens E. Schytte efter Indbydelse spiste med
Everth, og at Schytte og Lensmanden bleve forfulg
te af 2de bemandede Baade, da de vilde opsege det
Opsmuglede iblandt Skjerene m. m. (ste §. 3) —
ansees utvivlsomt, at der ogsaa i Henseende til denne
Stranding er handlet i samme Aand som den, der
characterisere de mere beviste Tildragelser.
Dette blive saameget mere indlystnde, nåar Til
dragelsen med Briggen St. Johns Stranding sam
menholdes med
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6. en dermed samtidig Begivenhet), nemlig at en
Gerss tilherende Skonnert, Forseget kalde, Skipper
Kinghorne, ankom til Bodee den 7de August 1818,
feilede, uden at ankre der, efter Everths Ordre, til
Nesi, og derfra til Storvaagen, hvor Ladningen, be
siaaende af hollandsk Kornbrendeviin, The og Tobak,
blev ved Nattetider udlosstt og oplagt paa Gjestgi
ver Lorcks Pakhuus; om hvilket Skib og Ladning
Everth forklarede, at det var bestemt til Feroene,
men Skipper Kinghorne, at det var kommet med
Ballast til Norge, og havde udkasiet Ballasten ved
Ankomsten til Nest. Da dette Skib, efterat have,
efter Everths Ordre, imot» Toldanordningen, udlosstt
sin tildeels contrabande Ladning, og indtaget paa
Rosi endeel af den strandede Vrig St. Johns Lad
ning, underveis fra Nest til Bodee, med Everth selv
ombord, anlob Veroe og Arneen, og paa begge
Steder, Toldvesenet nafvidende, udlosstde af dets in
dehavende Varer: saa synes det klart, at Smugling
i det Hele har veret Planen og Hensigten; hvilket
endydermere bestyrkes, nåar stes hen til den Maade,
hvorpaa den af Tolderen henstndte Erich Schytte be
handledes, ei alene i Anledning af de ovenommeldte
med Sirup og Num fyldte Egetender, men ved As
stilingen af Skonnerten Forsoget og det andet Skib
Johanne Cicilia, hvilke stulde oversen de strandede
Varer fra Rest til Bodee — hvorved man lod baa
de Lodstrne og Erich Schytte tilbage, idet man liste
de sig bort — saavelsom til de herover i Forhorene
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afgivne Vidnesbyrd, samt til den Omstendighet), at
Toldseglet ikke blev respecteet. (See Beretningen §.
4 — 5, 8 og 16 med de deri paaberaabte Docu
menter).
0. I Forbindelse hermed siaaer fremdeles den
factiste Omstendighet,, at Gerss fra Storvaagen lod,
uanmeldt for Toldvesenet, 25 Sekke Skibsbred fere
paa Baad til Bodee, hvilke 25 Sekke bleve af Tol
deren under 11te September 1818 anholdte, just da
de oplosstdes af Baaden paa Gerss's Pakhuus paa
Nyholm, og siden ved Finantsdepartementets Deci
sion af 3die December 1819 confisteede. (See Be
retningen §.6 og 16).
t. Galeasen Oscar, hvilket Skib Gerss havde
kjebt as en russisk Skipper, og give bemeldte Navn,
afstilede i October Maaned 1818 fra Bodee uden
Toldtlarering, og uden at erlegge den ved Forord
ningen af 13de Mans 1812 paabudne Naturalisa
tions-Asgist af 12z pCt. af Skibets Verdie, indeha
vende en Ladning saltet og ter Fist, Nogn og Tran.
De nermere Omsiendigheder ved denne Tildragelse,
nemlig at Vet af Skipperen, ved Skibets senere til
feldige Anholdelse, meddelte Opgivende, saavel af
Reisens Bestemmelse, som af Ladningen, ikke siemmeVe med hvad Gerss selv havde opgioet; at Skipperen
rev et Par Blade ud af sin Skibsjournal; at Mand
stabets Navne vare forstjelligen opgivne, og at deels
Gerss deels Everth var foregiven at vere Eier ; samt
den Omstendighet), at man ved Bortsettingen lokktde
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3 norske Seefolk ombord, som man vilde bonfore,og
som maatte besne sig ved at springe overbord :c., vise
noksom, at der er handlet med Tilsidesettelse af Ag
telsen baade for Landets Love, Embedsmend og Gjesi
venstab. (See Beretningen §. 7).
8. Under 22de Februar 1819 fandt Tolderen paa
Bodee sig befeiet til, efter flere Gange forgjeves at
have affordret Everth (som under 22de November
1818 var lesladt igjen af Arresten) Caution for de
mulige Boder og Omkostninger, der kunde foraarsa
ges ved de af ham her i Landet sorovede Smuglene,
at reqvirere Fogdens Assistence,, til at saae Everth
heftet paa Person, hvis han ikke Mede Borgen for
sig. I denne Anledning indfandt Fogdens authorise
rede Fuldmegtig sig den 25de Februar 1819 hos be
meldte Everth, som da var ombord paa Skibet Com
merce d'Anvers, for at fuldfore Tolverens Neqvisi
tion, men medte voldsomme Hindringer i Udferelstn
af sin Forretning, idet Skipperen Thomas Davidson
sagde til Administrator, der i en Vaad med 2de Mend
nennede sig Skibet, at i Fald Nogen vilde tale med
Everth, forn var i Kahytten, stulle de tomme op
paa Dekket, hvilket Administrator gjorde, og anmo
dede de medhavende Mend,at gjere Vet samme; men
idet disse gjorde Mine til at ville gaae op, befalede
Skipperen dem at gaae tilaage, og kaldte sirar paa
sine Matroser, af hvilte den Ene tom med en Dxe.
Skipperen tog Administrator i Chenillen, for at trekte
ham til Kahytten,og da denne dertil var uvillig, sagde
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han, at enten stulde han gaae i Kahytten eller sirar
begive sig i Baaden, da det i England ei var Brug,
at Folk stod paa Dekket sor at tales ved — Admi
nistrator saae sig nedsaget til at velge det Sidste.
(See Beretningen §. 14).
ti. Den paafelgende 28de Februar 1819 om Ef,
termiddagen street» Everth tilligemed Skipper David
son og Mandstabet paa Commerce d'Anvers til aaben
bare voldsomme Foretagender. Efterat have ved List
svekket Mandstabets Styrke paa Nyholm, nemlig
derved, at Everth sendte Bud til Lensmanden, og an
modede ham om at vitte komme ombord for at lese
et Brev, han foregav at have modtaget af Fogden,
og, efterat Lensmanden med sine 2de medhavende
Mend vare indsperrede i Kahytten og bagbundne,
atter sendte Bud, i Lensmandens Navn, efter 4 Mend,
under Foregivende, at de behevedes til at underskri
ve et Documeut, hvilke 4 Mend bleve ligeledes be
handlede, saavelsom 2 Andre, der kom for at under
fege hvad der var foregaaet med de Dvrige — an
greb Engelendene Vagten paa Nyholm, afvebnede
og indsperrede den, og derefte opbrektede et der
siaaende og Staten tilherende Pakhuus, og borttog
af dette og af et Gerss tilherende Pakhuus 19 Pi
ber Rum, 4^ Fad Tobak, 3 Fade Sirup af de der
oplagre og anholdte VaNr, samt Seilene til Skibet
Forseget, som fra Toldvesenets Side var lagt under
Arrest — hvilket Skib de ogsaa bortsette — tillige
med 28 Baller Mannfacturvarer, som Everth paa
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Transit havde oplagt paa Gess's Pakhuus, eg un
der 23de Februar siitte Tolderen til Sikkerhet», samt
nogle Staten tilherende Gevebrer. Med alt dette,
samt med hvad der, rrden at vere udklareret, var ind
ladet i Commerce d'Anves, nemlig 399 Tender Tran,
262^ Tender Rogn, 299 Voger Terfist og endeel
Hvalfangsiredstaber af Gersss Transitoplag, asstilede
de om Natten, og sendte de Fangne (11 i Tallet) paa en
gammel Baad tilbage, da de havde naaet rum See.
Paa Toldeens Indberetning om det Ferefaldne,
og om de Foranstaltninger han i den Anledning hav
de truffet i Henseende til Beslag paa Everths tilbage
verende Eiendomme m. m., tilkjendegav Finantsde
partementet ham sit Bifald med det Foransialtede,
samt udsiedte under 6te April 1819 Circulaire til
Toldsiedene om at anholde disse Skibe, saafremt de
stutte antreffes, og arrestere Mandstabene.
I Anledning as dette begangne Revene paa Ny
holm indsiillede lustitsdepartementet til Ven Norske
Regjering, under 19de April 1819, at det VesangaaenVe modtagne Forher maatte forelegges Hans Maje
stet med Tilfoiende, at Nordlands Amt er anmodet
om at sorge for, at Ve Skyldige kunne blive dragne
til Ansvar ved Domstolene, hvilken Foranstaltning/
blev under 15de Mai ved Kongelig Nesolution bifaldt ;
og under 11te Mai indstilledes, hvorvidt det maatte
anstes nodvendigt, at der gjennem det udenlandste Mi
nisterium stulde ste nogen Forestilling om, at enten
Everth alene, eller saavel han som hans Eiendomme
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vorde udleveede. (I Anledning af denne Indsiilling
blev ved Kongelig Nesolution af 31te Mai besluttet,
at den stulde henlegges). (See herom Beretningen
§. 14).
Naar disse factiste Omsiendigheder sammenleg
ges og overveies, da maatte det vel synes utroligt,
at disse fremmede Handlende og Skippere, efter e
have begaaet saadanne Gjerninger i et fredelige Land,
stulde fremkomme med Fordringer paa Godtgjerelst,
og at en saadan, ikke blot Nationen og dens Styre
re, men al Folkene forhaanende Fremgangsmaahe
stnlde komme til at ende sig med en Overenskomst,
der ster ud som en Fredstractat, kjobt for 189W Lst.
Sterling. Og dog er dette steet. Saasnart Everth
var kommen tilbage til London, bleve Ve Effecter,
han havde efteladt sig i Bodee, Gjenstand for Ne
clamationer; og forsaavidt det i denne Henseende
Passende maa antages at indeholde Oplysninge
om hvad der kunde give Sagen det Udfald, den fik,
stal Committeen nu, til Udvikling af den 2t» e n P u n c t,
anfere det Vesentligste deraf.
Den forste Note, som i denne Henseende blev
indgioen af den davennde engelske Minister i Stock
holm, Lord Strangford, er datere 25de Mai 1819,
og gaaer ud paa, at de af Everth i Bodee esterladte
Varer, som tilherende forskjellige Eiere, der ikke sto
de i Forbindelse med Everth, og som derfor ikke bur
de lide for hans Opfersel, maatte blive tagne under
Bevaring og øvrighedens Beskyttelse. Denne Note
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blev, ifelge Hans Viajesiets naadigste Befaling af
31te Mai, oversendt Regjeringen, for at denne kunde
foranstalte det Fornedne til Varenes sitkre Beva
ring. I denne Anledning tilkjendegav Finantsdepar
tementet ved Skrivelse af 17de Juli Nordlands Amt,
at Ven antog den engelske Ministers Forlangende ef
fectueret ved de af Tolderen asholdte Arrestforretnin
ger; hvilket i Regjeringens underdanigste Indsiilling
as 29de nesiefter indberettedes Hs. Majestet.
Men ferend dette Svar paa Ministerens sersie
Note var indleben, fremkom han under Iste Juli f.
A. med en ny Note til Udenrigsministeen, Grev Lars
v. Engestrem, assattet i en ganske anden Tone end
den forste. Da denne Note er heistmerkverdig, som
et Vidnesbyrd om den Aand, i hvilken Venne Sag er
bleven behandlet paa Ven ministerielle Vei, stal Ven
her blive ordlydende meddeelt. Den er as saadant
Indhold:
"Undertegnede Hans Brittiste Majestets overor
dentlige Gesandt og befuldmegtigede Minister vil van
skelig kunne overtyde sig om, at en saa retferdig og
liberal Regjering, som den Svenske og Norske er,
kan bifalde den besynderlige Adferd, som Dvrigheden
i Bodee Kjebsted i Norge nyligen har viisi. Em
bedsmendene sammesteds, stedse besjelede af den sam
me Forfolgelsesaand, som have ledet alle Veres For
holdsregler imod Handelshuset Everth 6c Comp., som
sor kort siden har nedsat sig paa Nyholm, have i de
offentlige Blade ladet indrykte et Slags Proclama
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tion, som bestemt forbyder alle dem, som skylde Everths
Etablissement noget, at betale de Summer, de have
at udrede; ligesom ogsaa et formelige Forbud imot»
Opfyldelstn af de Contracter, man maatte have ind
gaae med Everth 6. Comps. Handelshuus em at
levere indenlandste Producter.
Hvor uordentlig end Hr. Everths Opforsel ved
hans Afreise sta Norge kan have veret, er Underteg
nede dog langt fra at troe, at denne kan retferdiggje
re den Fremgangsmaade, Embedsmendene i Bodee
nu bruge imod Handelsetablisstmentet paa Nyholm.
Saadan Fremgangsmaade strider ligemeget imod Fol
keretten og Landets Love. Indtil Befalinger, som
vist ikke vitte udeblive, indlebe fra hans Hos i Hen
seende til denne Sag, indstrenker Undertegnede sig
sor Dieblikket til, formeligen at protestere imod den
omtalte Fremgangsmaade, og til at anmode VetSvenstNorste Hof om at sianvst Virkningen af Samme, Va
Undertegnede nere Ven Ovebeviisning, at saadan
Fremgangsmaade er bleven brugt aldeles uden Ven
Svenske Regjerings Vidende.
Undertegnet <5.c."
Med Hensyn til Sagens Vidtlostighed, og for
at undgaae Gjentagelser, vil Committeen tillade sig,
sirar ved de vigtigste Omsiendigheder at tilseie sine
Bemerkninger, og stal saaledes i Anledning af denne
Note tåge sig den Frihed at gjore Odelsthinget op
merksomt paa, at Ver blandt Sagens Docnmenter
intet offieielt Actstykke sindes, som viser, hvorpaa
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Ministeren grunder hvad han her anferer mod øvrig
heden og Cmbedsmendene; derimot» stes det af hans
Note, at han har hendt til Hr. Everths uordentlige
Forhold ved sin Afreise fra Norge. Det er derfor at
formode, at han har stredet til denne Forholdsregel
alene efter hvad den ved sit uordentlige Forhold ham
bekjendte Everth og Consorter have forebragt, ude»
at oppebie hvad Regjering og Embedsmend derom
havde at meddele til Sagens Oplysning. Denne
Formodning bestyrkes derved, at Noten indeholder
aabenbare Urigtigheder, hvilke den Brittiste Minister
sitkerligen ikte vilde have debitere, dersom nogen
Meddelelse om Sagens Sammenheng havde sundet
Sted fra Norst Side. Det er nemlig noksom be
kjendt, at et Handelsetablisstment under Navn Everth
«5. Comp. aldrig har exisieret paa Bodee; og ligesaa
beviisligt er det, at ingensomhelst Proclamation i of
fentlige Blade af norske' Embedsmend har veret ind
rykket, som forbed at betale Summer til Handelshu
set Everth cx Comp. Da John Everth, der, som
det synes, for at drive Gjet med Ovrighed og Love i
et sremmedt, venstabeligt Land — udgav sig snart for
Passageer, snart for Eier baade af Skibe og Ladnin
ger, samt den paa Nyholm logerende Gerss snart for
Factor, snart for Associe af et Handelshnns under
Firma Everth A Comp.; da denne Person, efter en
Nekte af ulovlige Handlinger, havde som Nansmand
forladt Landet, saaledes som forhen er oplyst, gjordes
der Bestag paa hans paa Bodee tilbageblevne Eien
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domme, og Amtmanden over Nordlands Amt tilstrev
Fogdene om at bekjendegjen, at Enhver, som var
bemeldte Everth Varer etter Penge skyldig,
ikke skulde betale ham Samme, men depo
nere dem paa et af Amtet bestemmende Sted,
indtil Afgjerelse maatte finde Sted i Hen
seende til EverthsSager forToldovertre,
Velser, forsaavidt saadant kunde skee over
eenssiemmende med Lovene. Dette, saavel
som den Foranstaltning af den Kongelige Norske Ne
gjerings Departement for Finants-, Handels- og
Told-Vesenet, at udsiede Circulaire til alle Rigets
Toldsieder om at anholde Skibene og arrestere Mand
stabene, saafremt de stutte antreffes, er noget gan
ste Andet, end den i Ministerens Note omtalte
Av isp r oc la mat ion mod at betale Gjeld til et
etablere Handelshuus; og kan vel allemindsi kal
des Forsolgelses -Aand mod Handelshuset
Everth <5c Comp. Den lovformelige Stevning,
som den af øvrigheden beskikkede Actor i Sagen
Mod Gerss, Everth m. Fl. udferdigede, kan man vel
ikke antage her at vere ment.
I Anledning af denne Note afgav den Kongeli
ge Norste Regjering, efter Hans. Majestets Befaling,
under 29de Juli 1819 en udfsrlig Beretning om
Gerss's Etablissement paa. Nyholm, det
ved Udkastelstsforretning.n sammesteds, de°af Everth
begaaede forskjellige Tolvovertredelstr, haus Indbrud
paa Nyholm og Flugt fra Norge, og de i denne Au
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ledning trnfne Foranstaltninger, med Tilseiende, «t
det naadigst Befalede i Anledning Lord Strangfords
forste Note om Ve efteladte Varers sikkre Bevaring
ansaaes iverksat ved Ve af Amtmanden og Tolderen
gjorte Forfoininger, og at efter disse den mod Ret
tens Betjent Udevede Vold og de fiere begangne
Smuglene vilde paa lovbefalet Maade, og efter Ri
gets gjeldende Anordninger, blive afgjort, hvorved da
ogsaa de for Everth mulige» talende Grunde vilde
til rette Tid og Sted blive tagne i Betragtning.
Ifslge Hans Majestets Befaling blev denne
Indberetning gjennem den uvenlandste Minister med
deelt Lord Strangford. Den fra Amtet senere i dets
Skrivelse til Finantsdepartementet af 29de August
1819 erholdte Oplysning, angaaende Circulairstrivelst
til Fogderne (der ingen Folge havde havt), blev un
der 19de October nesiefter afgiven i en underdanigst
Indberetning til Hans Majestet, med Indsiilling om,
at Samme maatte communiceres den Storbrittaniste
Minister; hvilket Sidste Hans Majestet befalede ved
naadigst Nesolution af 15de November f. A. (See
Beretningen §. 13, Bilag Litr. l_.). Saaledes blev
da Sagen i dens rette Sammenheng bekjendt for
Ministeren, samt det Urigtige i Sammes anden No
te oplyst.
Imidlertid havde en Kjebmand fra London, Da
vid Stead, indfundet sig i Bodee, og en Mand ved
Navn Francis Garden Denowan i Christiania, for
at paastynde Reclamationernes Udferelse. Stead an,
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kom til Bodee i Juli 1819, medhaveude en under
Eed afgiven Declaration as Everth, dateet London
den 13de luui 1819, en Fuldmagt fra Samme af
Iste Juli, og en Tilstaaelse af Gerss, datere 17de
Februar 1819. Denowan meldte sig i Christiania
ved Skrivelse af 7de August 1819 til Finantsdepar
tementet, at vere ankommen fra Stockholm, som Ve
fuldmegtiget til, for adskillige Brittiste Undesaatte
at beserge endeel i Bodee anholdte, dem, tilherende
Varer nclamerede og.tttbageleverede. Ifelge den af
David Stead medbragte Declaration af John Everth
stulde Stead eve og alene vere Eier af det paa Nosi
strandede Skib Et. Johns Ladning , over hvilken
Shirressvar Supercargo, og hvad denne, samt Everth
og Gerss, havde forelage og afstuttet i Henseende til
de Varer, hvoraf den bestod, alene vere steet paa
Steads Vegne, Skibet Sammonjus *) Ladning vere
endeel af St. Johns Ladning, og den fra Archangel
ved Skibet Commerce d'Anvers til Bodee indforte
Ladning Rug vere Stead alene tilherende; ligesom
ogsaa Denowan opgav David Stead for Eier baade
as ovennevnte Effecter, og af Skibet Forsogets fra
Antwerpen bragte Ladning, i den Deduction han paa
hans Vegne indgav. (See herom Beretningen §.
19). Resultatet af de saaledes i Steads Navn gjor
te Reclamatione erfares af Lord Etrangfords 3die
Note af 11te September 1819 og de samme ledsagen
'") Om dette Skib, som Gerss tilhorende, er meldt i §.
i^ i Beretningen.
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de. og paaberaabte Bilag. Den er addnsstret til den
da fungerende Chef for det udenlandste Ministerium,
Grev Wetterstedt, og saalydende:
"Undertegnede Hans Brittiste Majestets over
ordentlige Gesandt og befuldmegtigede Minister har
erholdt sit Hofs udtrykkelige Befaling til at gjenlage
sin Anmodning til Hans Majestet Kongen af Sven
rig og Norges Ministerium, om uopholdeligen at er
holde samtlige Hr. Stead, Hans Brittiste Majestets
Undesaat, tilherende Varer og Effecter tilbageleven
de, hvilte ere af den Norske Regjering lagte under
Besiag paa Grund af den Sag, bemeldte Regjering
har anlagt imod Hr. Everth, ligeledes Hans Briti
ske Majestets Undesaat. Undertegnede tager sig der
for den Frihed at tilstille Hans Excellence, Greve af
Wetterstedt, Hofcantzler, og for Tiden Chef for De
partementet for de udenlandste. Sager, hosfelgende
Documenter, som han vover at anbefale til Hans
Excellences serdeles Opmerksomhed, nemlig :
Imo. Species facti eller Hr. Steads Beretning
om Sagen.
. 2do. Fortegnelse over de Tab, bemeldte Stead
har lidt formedelst de norske Embedsmends Frem
gangsmaade.
3tio. Liste paa de Contracter om Leveance af
Fist, som Hr. Stead har indgaaet, og hvis Opfyldel
se den Norske Regjering har forhindret.
4to. Afstrift af den Brevvexling, som har havt
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Sted mellem Hr. Denowan, som Hr. Steads Man
datarius, og det Kongelige Norste Finantsdepartement.
Efter at have gjennemlesi disse Documenter,
vil Hans Excellence indsee, hvor serdeles ureferoig
Anholdelsen er af Ve Varer og Effecter, som den
Norste Regjering har bemegtiget sig alene fordi de
have veret indladede i Skibe, som tilherte en anden
Person, hvem bemeldte Regjering nu for Retten for
selger. Stead har aldeles intet at gjere med denne
Person, og det Paastud, hvoraf den Norste Regje
ring betjener sig, for at godtgjore Lovligheden i, at
Steads Eiendomme ere lagte under Beslag, er alde
les stridende mod Folkerettens Principe, og vistnok
lidet overeenssiemmende med det Forhold Hoffet i Lon
don siedst enste at siaae i til Norge. Det er saaledes
paa Grund af sin Regjerings udtrykkelige og bestem
te Befalinger, at Undertegnede nu forlanger Udleve
ring under tilstrekkelig Caution, hvis den Norste Re
gjering endelig paastaaer saadant, af alle Hr. Stead
tilherende Effecter, paa hvilke de Norste Embedsmend
have gjort Beslag, saaledes som disse findes specifice
rede i den af Hr. Denowan unde 7de August 1819
til det Norste Finantsdepartement indgione Neclama
tion. Da denne Sags Vigtighed i holeste Grad har
vakt den Brittiste Regjerings Opmerksomhet», smigrer
Undertegnede sig med, at Hans Excellence vil lade ud
ferdige Ve fornedne Befalinger saasnart muligt, for
at undgaae Ven Uleilighed med Frem- og Tilbagesen,
delse fra Stockholm til Christiania, etter omvendt,
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som Visst Steders Afstand medferer. Undertegnede
benytter denne Leilighed :c."
I Anledning af dette Fremstridt i Sagens di
plomatiske Behandling, tillader Committeen sig at an
merke: As den ovenfor ommeldte udferlige Beretning
om Sagens hele Sammenheng fra den Kongelige
Norste Regjering, datere 29de Juli 1819, havde
den siorbritaniste Gesandt havt Anledning til at kjen
de Sagen ogsaa fra en anden Side, saaledes nemlig
som den af Landets Regjering og competente edsvor
ne Embedsmend var fremstillet; og da den paabe
raabte udtrykkelige Befaling fra Hoffet i London, ef
ter hvilken ovensiaaende Note blev udferdiget, maa
vere given forinden hoistbemeldte Hof kunde have
faaet denne Underretning om Sagens Beskaffenhet):
saa synes det klart, at enten maa Befalingen have
indeholdt, at Tilbagelevenlstn af de under Beslag lag
te Varer eller Effecter, som Steads Eiendom, stulde
ufravigeligen og under alle Omstendigheter ste, hvor
retserdigt end Beslaget maatte befindes at have ve
ret, og hvad end Landes Love i saadanne Tistelde
foreskrev, eller Gesandten maa i Hr. Denowans Be
retning have sundet tilstrekkelig Grund til ikke at an
ste det fornedent, at gjere sit Hof opmerksomt paa
hvad den Norste Regjering derimot) havde indberet
te om Sagen og dens Vaverende Stilling. Det
Forste vil sikkeligen Enhver, der kjender noget til
Culturens og Folkerettens Standpunkt i England, og
de Maximer, Hoffet i London vil vedkjende sig, fin
c?
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de aldeles uantageligt, som et despotist, en oplyst og
liberal Regjering uverdigt Magtsprog. Hvad Ge
sandtens Yttring om "Paastud", som den Norste Re
gjering stuld- have brugt, og som erkleres aldeles
stridende mod Folkerettens Principe, da formener
Committeen, med Hensyn til at ingen serdeles Grun
de for denne Paasiand ere anferte, at den blotte Re
cit af Sagens factiste Omstendighede, og Gjennem
lesningen af Regjeringens omtalte Beretning af29de
Juli 1819, saavelsom af Correspondencen mellem Fi
nantsdepartementet og Hr. Denowan, vil afgive til
strekkelig Oplysning i denne Henseende. Alene disse
factiste Omstendighede: at Handelshuset Everth <K
Comp. intet Etablissement havde paa Bodee; at Da
vid Steads Navn aldrig er blevet nevnt under Ve
mangehaande Tildragelser fra Juni Maaned 1818
indtil 28de Februar 1819, men at derimot» deels Gerss,
deels John Everth udgave sig for Eiere saavel af ved
kommende Skibe som Ladninger ; samt at Ve begangne
Smngleie, Uordener og Voldsomheder siode under
retlig Behandling for Landets Domstole, hvilket Alt
oplystes i forbemeldte Regjerings - Indsiilling : alene
Visst factiste Omstendighede synes at maatte vekke
Opmerksomhed, og gjore det umuligt, at en privat og
i Sagen interessere Mands Declaration stulde gjel
de mere end Regjeringens officielle Indberetning til
Hans Majestet Kongen, og at en Sag af denne Na
tur stulde, blot paa en saadan Declaration, komme til
at exponere Hoffenes gode Forstaaelst. De vilde

291

vere beklagelige, hvis Saaoane stulde vere grunde
i Folkerettens Principer.
Med Hensyn til de i Noten nevnte Vilage, da
indeholde det Forsinevnte (formeentligen det af
Hr. Denowan under Bde September 1819 paa Hr.
Steads Vegne i Stockholm udserdigede Memorial
for Mr. David Stead) Species facti, saaledes som
Reclamanten David Stead angiver Samme, og er
af folgende vesentlige Indhold:
"Stead indlod sig forst i Aaret 1818 i den Spe
culation, at begynde en Tuskhandel med de russiske
Provindser ved det hvide Hav, for at kunne omsette
russiske Varer, Korn, Mccl o. s. v., med tor og sal
tet Fist i det nordlige Norge, og realisere Fisken ved
at conerahere Leverance af Samme i Landene ved
Middelhavet til bestemte Tider og Priser ; og lod han
til den Ende udfere fra Antwerpen en udsegt Lad
ning med Skibet Forseget, og en almindelig Ladning
fra London med Skibet St. John; Shirreff var Su
pecargo paa det sivstnevnte Skib, og Everth kun
Passager med til Bodoe, hvor han vilde besege sit
Huses der havende Etablissement.
Begge Skibe
stulde anlebe Bodee for der at modtage Instruxer,
som Steads Venner i Archangel og Onega stulde til
stille Everth <3c Sons Faceor i Bodee. Da St.
John strandede paa Nesi, og Forsoget formedelst et
tre Maanedes Ophold i Lerwick paa Schelant» forst
sildig kom til Nordlandene, og der oeeltog i at over
fore af de strandede Varer til Bodee, saa kom beg
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ge Skibes Ladninger, saavelsom den fra Archangel
paa Skibet Commerce o'Anves didbragte Ladning
Rug, paa en Maa3e under det engelske Handelshuus
Everth «5. Sons Bestyrelse, uven Steads Vidende el
ler Samtykke, formedelst en Rekke af uforudstelige
Tistelde, hvoriblandt at Steads Fuldmegtig, Shir
reff, forfalde til en umaadelig Drikfeldighed, og siden
faldt ien Feber, der bragte ham ner Doden. Det
af Shirreff fragtede Skib Commeces Nugladning
kom derimot» aldrig i Everths Hender, men, efterat
Gerss havde separere sig fra Everth 6. Son, i den
nes Besiddelse. Senere kom samtlige disse Varer i
Ovrighedens Hender paa Bodee formedelst Tvistig
heder mellem denne og Everth, samt Everths Huus,
og Ovrigheden forbod Enhver at opfylde Contracter
og Forpligtelstr tit Everths Huus, enten dette maat
te have handle paa egne Vegne eller som Commis
sionair.
I Henhold hertil gjorde Stead, overeenssiem
mende med de i Noten under No. 2 og 3 nevnte
Documenter, selgende Paastand mod Regjeringen,
nemlig :
I)at erholde Lst. 23994 12 si. 3Z 6. Sterling for
hans Eiendomme og den simple Handelsfordel,
han kunde havt, og
2) Lst. 13996 3 si. 8 cl., som Belebet af de af ham
indgangne Contracter om Indkjob af Fist m. m.,
hvorfra han blev forhindret ved Dvrighedens
Forbud; hvorhos Stead forbeholdtes adskillige
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andre Fordringer, som ere anforte i den summa
riste Extract over hans Tilkommende.
Disse Paastande grundes paa nysnevnte af
Stead i London den Iste Juni 1819 beedigede sum
mariske Extract med 4 Facturaer som Bilage, og
paa hans Fortegnelse over hans i Nordlandene af
sluttede Contracter om Leveance as Fist. (See Be
retningen §. 29, hvor Ven speificendh Beregning for
hine Summer findes anfort).
I denne summariske Extract gjorde Hr. Stead
derhos folgende Forbeholdenhede:
1. Negnstab af Tolderen for de Schytte paa Nesi
til Sikkerhet» for Tolden levende 39 Piber Rum ;
2. Neclamation as Galeasen Oscar og Sammes
Ladning, ansiaaet til 7999 Lsi., foruden Skades
erstatning i denne Anledning, med Tilfeiende, at
Gerss havde kjedt Oscar for hans Regning ;
3. Net til Erstatning for det mulige Ansvar, han
kunde blive idemt med Hensyn til Befragtnin
gen af Forfeget og Commerce d'Anvers ;
4. og for de Pengemultter, han maatte blive idomt
for Misligholdelstn af de indgangne Contracter
om Leveance af Fist, og
5. Neclamation for Tab ved mulige nye Anholdel
ser i Norge sor Fremtiden.
Det maa vel forekomme Enhver hoisi besyndeligt og vistnok udenfor Folkerettens Principe, at den
Omstendighet», at de afstibede Ladninger, formedelst en
Rekke afnsorudseelige Tistelde, kom under Handelshu
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set Everth <K Sons Bestyrelse, og, in specie, at den
befuldmegtigede Supercargo forfaldt til Drikfeldig
hed og siden faldt i en Feber, stulde belage den Nor
ste Regjering Ne til at haandheve Landets Love
mod disse Bestyrere, nåar de behagede at ovetrede
Samme; eller at dette stulde give Stead Net til, at
holde sig til den norste Statscasse for Erstatningen,
isiedetfor til de^-Handelshuus, der uden hans Viden
de og Samtykke havde overlage sig Bestyrelsen as
hans Affairer, og sat hans Eiendom paa Spil ved
ulovlige Handlinger i fremmedt Land, forsaavidt hans
drikseldige Supercargo ikte selv havde veret Skyld
dei. Hvad Sikkerhet» stulde der gives ved Fremme
des Anmasselse, dersom saadanne Principe stulde
ansees gjeldende? Det er vansteligt at sige, hvad
man mest maa forbauses over, enten den fordrede
Erstatnings Storrelse og Beegningsmaade, elle de
Grunde, paa hvilke den fordres.
Merkeligt er det, at Stead hverken i de med
bragte Documenter anferes, eller i sin Correspondence
i Bodee angaves som Eier af Forsogets fra Antwer
pen bragte Ladning, uagtet han til samme Tid op
gaves til Regjeringen af den engelste Minister og as
Denowan som Saadan, og selv havde den iste Juni
1819 i sin i London beedigede Forklaring genre sig
som Eier, og som den der havde sendt denne Ladning
fra Antwerpen : Noget, som da stod i Strid med den
af Everth ved Klagen af 7de October 1818 fremlag
te Correspondence fra Everths Huns til Kinghorne
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af 19de Matts og Bde Mai 1818. (See Beretnin
gen §. 19 og Bilag Litr. (^.).
Det maa tillige anmerkes, at den i Gesandtens
Note Nevnte Hr. Denowan, ester hvis under 7de
August 1819 indgivne Neclamation Tilbageleverelse»
stulde ste, ikke -^- ifolge den mellem Finantsdeparte
mentet og ham forud siedsundne Correspondence — hav
de legitimere sin Competence til at handle i denne
Sag ved andet end ved en Fuldmagt, udstedt af en
vis Hr. Peter Free, Associe af Huset Down Thorn
ton 6. Comp., Banquiers i London, der ligesaalidt
som Hr. David Stead nogensinde var omtalt som
Part i Sagen: saa at Hr. Steads Mandatarius
syues at have veret en endnu mere tvivlsom Person,
end den som Eier uventet fremkommende David Stead
selv.
Det er ikke let at indsee, hvorledes Nogen ved
disse Documenters Gjennemlesning stulde kuune over
tydes om, at Anholdelsene vare nretferdige, og at
den Norste Regjering maatte have at gjore med
Stead, eller Denowan, eller Peter Free og Huset
Down Thornton 6. Comp., isiedetfor med John
Everth, Gerss m. Fl.
Denne Note med Bilage stes ikke at have ve
re tilstille den Kongelige Norste Regjering til Er
klering, uagtet Noten selv inoeholder en haard Be
skyldning mod den, og Bilagene vel kunde kreve dens
Betenkning. Derimod findes den at vere bleven
fremlagt i et combineet Statsraad, holdt paa Stock-
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Holms Slot den 25de October 1819, hvor da ved
naadigst Nesolution blev besluttet:
"at de Effecter, der vare anholdte paa Vodee og
tilhorte David Stead, stulde, under den af den
siorbritaniste Minister i sit Hofs Navn tilbud
ne Borgen, udleveres til den, som dertil maatte
blive opgiven ;"
hvilken Nesolution den 6te November s. A.
blev fra Statssecretariatet meddeelt Finantsdepar
tementet.
Det sees af Resolutionens Ord, at det har ve
ret den af den siorbritaniste Minister i sit Hofs Navn
tilbudne Borgen, der har bevirket, at man, uden
Hensyn til Sagens evrige Omstendighede, tilstod
Udlevenlstn til den, som maatte blive opgivet til at
modtage Effecterne. Og under saadant Garantie synes
de helle lkke at der i Udleverlngen var noget til
Hinder for Sagens endelige retlige Afgjorelst at
befrygte.
I Anledning af denne Nesolution indgik Regje
ringen den 6te December f. A. med underdanigst Fo
restilling, grunde paa Finantsdepartementets Deduc
tion as 3die s. M., til Hans Majestet, hvori forkla
redes hvad der med enhver af de Effecter, der recla
meredes efter den af Lord Strangford attestende
Steads Liste, var foregaaet i Nordlandene, og tilkjende
gaves, at Ingen havde meldt sig som Vefuldmegtiget
af den brittiste Minister til at modtage Varene.
Regjeringen udbad sig derfor i denne Forestilling at
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blive underrettet om, hvo den brittiste Befuldmegti
gede maatte vere, og indstillede derhos de fornedne
Bestemmelser for Udleverlngen til Fuldbyrdelst af den
Kongelige Nesolution mod den bestemte Garan
tie. (See Beretningen §. 21). Det maa her be
merkes, at der ikke stes at vere give Ordre til Ut>
leverelstn ifelge denne Nesolutio» ; hvilket formentli
gen har veret en Felge af, at den Befuldmegtigede
hverken var opgiven eller meldte sig: ligesom det og
sees at have veret Anledningen til nysnevnte Ind
siilling til Hans Majestet.
Da Denowan i Stockholm fik Underretning om
denne Indsiilling, tilstrev han Finantsdepartementet
under 13de December, for at vist Urigtigheden af en
saadm Udsettelst i Hans Majestets Befaling, idet
den brittiste Befuldmegtigede ikke havde at melde sig
i ChriZiania, men i Bodee, hvor Varene stulde ud
leveres, og at denne allerede for lang Tid siden har
meldt sg for Amtmanden sammesteds — uden at De
nowan dog opgav, hvem denne Person var, men knn
henviste til sine egne, Ministerens og Steads Skri
velser. Dette Brev blev henlagt.
Inidlenid var der i Bodee indtruffen en ny
Begiveihed, som gav den siorbritaniste Minister An
ledning til, i en Note til Udenrigsministeen, at be
sten sig over Tolde Helliesen.
Nogle Dage fer
sin Areise fra Bodee havde nemlig Hr. Stead la
det vt> Lensmanden afholoe en Forbuds- og Arrest
sorntling i den fraverende Kjebmand Gess's Eien
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domme, paa Grund af at han, ifelge den fer omtalte
Gerss's Tilsiaaelst af 17de Februar 1819 til Everth,
havde at fordre hos Gerss sor af Everth overladt
Num, Rug og andre Stead tilherende Varer, 17236
Voger Nundfist, ligesom han opgav at have en Vexel
paa ham> stor Lst. 5999. Dette foranledigede Tolde
ren til at henvende sig til Amtet med Begjering om,
<tt en Forbuds- eller Bestagsforretning maatte afhol
des i saamange af Gerss's Eiendomme, som Velobet
af dennes Cautioner til Toldvesenet udgjorde — om
trent 2659 Spd. — og, ester hans Formening, forst
i den Fist, som da af Gess's Beholdning var ind
stibet i et for Stead til Bodee under ste Septem
ber 1819 ankommet Skib, Fancy kaldet, Skipper
Mitchell, fra Aberdeen, bestemt til Middelhavet; og i
den Henseende at forbyde Indsttbningens Tilendebrin
gelse, samt at negte Udtlarering af Skibet, Krindcn
Ladningen igjen var udlosstt. (KL. Tolden» tilbed
at ville selv betale Omkostningene ved Udlomingen,
og da strax at klarere Skibet). Forst efter Lmtman
dens Raad, og Va han, efter senere erholdt Hundstab
om Steads Arrestforretning, formente, at samme
vilde blive kjendt ugyldig, og saaledes ikke kmde hin
dre ham i at sege Toldvesenets Tilgodehavelde hos
Gerss, besluttede han sig til at udklaree Skikt Fan
cy og dets Ladning. (See Beretningen §. 19).
Denne Tildragelse foranledigede en Not fra
Lord Strangford, datere 21de December 181», til
Grev Engestrem, hvori han udledede Tolverens Veg
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ring fra "hans Opoftelstr for Vet i Aarhundnde i
Bergen etablende Monopol , System, hvis stadelige
Indflydelse endnu legger sciamange Hindringe i Veien
for Norges Fremstridt i Cultur og Lykte", og gav
Vink om, at han havde ihende jnridiste Beviser for
Tolverens notoriske Bestikkelighet) (hvorved sigtedes
til en Vexel paa Lst. 59, som Everth i 1818 havde
udstedt i Faveur af Tolde Helliesen, og i hvilken An
ledning ogsaa denne blev tiltalt under den samme
Commissionsag, som blev anlagt mod ham i Anled
ning Fancys Udtlarering). (See Beretningen §. 19
og 33).
Hvad angaae den Grund for Tolver Hilliestns
Handlemaade, som denne Ministerens Note indeholder,
at den stulde hidrere fra et i Vergen etablere Mono
pol-System, da har Committeen ikke sundet Noget i
den hele Sag, der kunde tjene til at bekrefte denne
Ministerens Mening ; hvorimod det forekommer Com
mitteen, at de af Everth, Gerss og Fl. begangne
Tollovertredelser og Voldsomheder indehelde tilstrek
kelig Grund for Toldeens Handlemaade — selv for
den Uvillie, som synes at udtrykke sig i hans Adferd
i Henseende til Skibet Fancys Udtlarering, saavelsom
den senere forlangte Arrest paa Hr. Steads Per
son/ (§. 19).
Mere om T olderens Forhold nedenfor, nåar det
paabeaabte Veviis for hans Bestikkelighet) frem
kommer.
Den ser omtalte Indsiilling fra. Regjeringen as
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6te December 1819 (i Anledning af hvilken Hans
Majestet under 27de s. M. behagede at befale, at de af
den Norste Regjering givne Oplysninge stulde tilstilles
Udenrigsministeen, for at meddeles den storbritaniste
Minister ved Hans Majestets Hof) foranledigede en
naadigst Nesolution af Bde Januar 1829, hvori Dun
das Blackhall opgives som den Befuldmegtigede til
at modtage de i Steads Navn nclamerede Varer
mod den Garantie, som maatte eragtes
for ned en; i hvilken Anledning Hans Majestet hav
de besluttet, at Regjeringen, til Opfyldelsen af den
naadigste Nesolution af 25de October 1819, stulde
udnevne Amtmand Berg eller hvilken Anden, der
maatte befindes beqvemmee, for med Blackhall at
afgjore denne Sag; hvorhos den norste Befuldmeg
tigede stulde gives sorneden Insiruction. (See Be
retningen §. 21>.
Regjeringen udnevnte Verpaa Amtmand Berg
(hvem Lord Strangfort» i en Skrivelse til Grev En
gestrom havde benevnt: 'Mggi.il-ui «clgir, .5. im
p.rliai", en oplyst og upartisk Embedsmand) til at
forestaae den befalede Udlevering; og ved Finantsde
partementets Skrivelse af 26de Januar 1829 blev
der give ham Insirax, der gik ud paa:
2. At de fra Nesi med Forseget bragte Varer
kunde, ude Hinder fra Toldvesenets Side, paa
Grund as Departementets Skrivelse af 15de
Januar 1819 udleveres mod Erleggelse af de
befalede Toldafgifte.
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d At Udleverlngen af de 9 Piber og 9 Fade Num,
samt 11 Baller forskjellige Varer ikke maatte
henstaae efter de af Departementet forlangte Op
lysninge (nemlig Forherernes Indstndelse, see
Beretningen §. 16).
c At i Henseende til Forsogets i Loftden oplossede
Ladning havde Vedkommende ikke, inden den i
Forordningen af 23de Mai 1812 §. 59 bestemte
Tid, indanke Sagen for Overretten, og at De
partementet saaledes var berettiget til at afsige
Decision derom, som maatte gaae ud paa, at
Varene stulde confisteres og Beder med Om
kostninger tilsvares; men for at undgaae Sagens
Afgjorelse ved Decision af Departementet, hvis
Upartiskhet) den siorbritaniste Gesandt syntes at
betvivle, tillodes det af serdeles Kongelig Naa
de de Vedkommende, at indsievne Sagen til Over
retten, nåar de inden 4 Maaneder forkyndte den
udtagne Stevning for Bodoe Toldkamme. De
under dette Litr. omhandlede Varer kunde derfor
udleveres mod Garantie, som maatte bestaae i
saadan Sitkerheds Stilleste, som ved Toldanord
ningene er befalet, nåar Varer formedelst Toll
overtredelser ere anholdte, og de udleveres for
inden Ansvaret ved endelig Dom eller Decision
er afgjort.
<l At for Udleverlngen as de 1599 Tender Nug
ikke fra Toldvesenets Side vilde mede nogen
Hindring; 0K
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e. at i Henseende til Galeasen Oscar og dens tilbageholdte Ladning, betreffende hvilken Departe
mentets Decision kunde afsiges, der vilde gaae
ud paa betydelige Beder, vilde Hans Majestet
at der stulde forholdes paa samme Maade, som
med Forsogets fra Antwerpen bragte Ladning,
ved at tillade Indankning inden 4 Maaneder.
Med Hensyn til samtlige Puncter blev det der
hos Amtmand Berg tilkjendegivet, til lagttagelse ved
Sagens Afgjorelst med Blackhall, at Udleveingen
stulde strekte sig til Effecterne, forsaavidt de enten
var i det Offentliges Verge, eller private Besiddee
maatte samtykke m. v.
Regjeringen indberettede derefte, under 29de Ja,
nuar 1829, i Overensstemmelse med Finantsdeparte
mentets Indsiilling af s. Dato., hvorledes Hans Kon
gelige Majestets Befaling var bragt til Udforelst;
hvilken Indberetning blev, ifolge naadigst Nesolution
af 27de Februar 1829, henlagt.
Amtmand Berg modtog de ham meddelte Or
dres den ste Mans 1829, og underrettede Blackhall
Dagen efter derom. Denne eklende fonlobig, at
han ikke fandt sig befoiet til at siille Garantie for
Varenes Udleverelse, og ikke kunde beqvemme sig til
at lade saamange Varer af St. Johns og Commer
ces Ladninger in Diposito, som kunde dekke Mulk
ter og Omkostninger ved Forsogets i Storvaagen op
lossede Ladning og Galeasen Oscars Afstiling uden
Toldklanring. Under 3die April opgav Amtmanden
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ham det Forhold, hvorefter Garantiens Sternlfe
maatte beregnes; hvorhos han tilkjendegav ham, at
om han ikke kunde strax stille saadan Sikkerhet», var
Amtet villigt til at overlade ham negle af Varene
mod at de Ovrige forbleve til Sikkerhet». Herpaa
svarede Blackhall under ste f. M., at han ikke kunde
indlade sig paa nogen Sikkerheds Stilleste, da den i
Departementets Skrivelse omhandlede Forsogets til
Bodee br" te Ladning, de 9 Piber, 9 Fade og 11
Baller, samt de 1599 Tender Rug,, efter den dei
givne Ordre, stulde udleveres übetinget; og forsaa
vidt denne Ordre angaaer Forsogets til Storvaagen
bragte Ladning, var den aldeles stridende mod den
Instruction og Underretning, der fra Stockholm var
ham meddeelt; hvorfor han maatte frafalde disse 2
Punkters Udleverelse paa de opgivne Vilkaar, indtil
han maatte faae forandrede Insiructione.
Amt
manden tilstod nu Blackhall Udlevering af de Varer,
der ikke henherte til Forsogets i Storvaagen oplosse
de Ladning og Oscars Ladning, og anmodede Tolde
ren om at udlevee Samme mod et nermere bestem
mende Garantie. Tolde Helliesen modsatte sig ei
alene i Skrivelse til Amtet af 25de f. M., men og
saa under den derpaa asholdte Forretning, de om
handlede Varers Udlevering, paabeaabende sig, at
Forsogets til Bodee bragte Ladning var anholdt for
medelst gjentagne Smuglene paa Veree, Arneen og
Bodee m. v., og at Anholdelsen ikte knnde tilintet
gjeres uden ved Dom eller Decision, samt at de 9
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Piber, 9 Fade Rnm, 11 Balle og 1599 Tende
Rug af ham vare belagte med Arrest, deels paa det
Offentliges, deels paa hans egne Vegne, som Eiere af
det confisterede, af Everth bortforte Partie Tobak og
Num. Ikkedestomindre blev en Notarialudleverings
forretnlng, forbunden med en Taxationsforretning, af
holdt, begyndt den Iste Mai og sluttet den 39de.
(Varene taxendes til 7977 Spd. 21 Skill.).
Uagtet den asholdte Forretning bleve Vog de
taxerede Varer, med Uudtagelse af 2 Kasser og 2
Baller Kledesvarer, samt en Foustage Sukkercandis,
ikke virteligen udleveede, men forbleve paa de sam
me Steder som hidtil, da Amtmanden forlangte Vlack
halls skriftlige Forsikring om at vere ansvarlig til
den Forringelse etter Tilintetgjorelse, som de Varer
han ved Udleveingen stulde lade blive in Deposito,
kunde under deres Henliggen udfettes for, hvilket
Blackhall ikke vilde indlade sig paa. (See Beretnin
gen §. 22).
Committeen har meddeelt denne Deel af Sagens
diplomatiske Behandling saa omstendeligen, deels for
di den synes at have forandret Sagens Stilling,
deels fordi den viser, i hvad Tilstand den brittiste Char
gés d'Assaires St. George, der kom i Lord Strang
fords Sted, forefandt Samme. Ifelge den Konge
lige Nesolution as 25de October 1819 stulde de om
handlede Esteters Udlevering ste under den asden
siorbritaniste Minister i sit Hofs Navntil
bndne Borgen; hvilket formentlig maa vere saa
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ledes at forstaae, at den siorbritaniste Minister i sit
Hofs Navn indestod den norste Sptscasst for hvad
den ved endelig Dom retmessige l maatte tilkomme,
mod at Udleveingen af de anholdte Varer indrem
medes Vedkommende, uden at oppebie Sagens ende
lige Udfalt». Derimot» hedder det i den senere Kon
gelige Nesolution af Bde Januar 1829, at Dundas
Blackhall stulde modtage de i Steads Navn ncla
merede Varer, mod den Garantie, som maat
te eragtesforneden; hvilket synes at tilkjende
give en anden Art af Sikkerhet», end den af Mini
steren i sit Hoss Navn tilbudne Borgen; og sees
det, at Regjeringen, efter denne Nesolution, har i
Insiructionen til Amtmand Berg antage, at den,
hvad Sikkerheden angik, nu havde at holde sig til An
gjeldende selv, og itte til den brittiste Ministers Bor
gen i sit Hofs Navn. Men da der af Documente
ne ikte sees ad vere foregaaet noget, hvorved den til
budne Borgen var bleven tilbagekaldt eller paa nogen
Maade anderledes modificeret : saa kan det ikke stjon
nes, hvad der har forandret Resolutionen af 25de
October 1819, eller foranlediget Regjeringen til, som
det synes, at renoncere paa det engelske Hoss Borgen,
og soge Sikkerhet) hos Angjeldende efter Toldanort»,
ningene.
At Steads Commissionair, Dundas Blackhall,
ikte vilde indlade sig paa at siille Sikkerhet), paabe
raabende sig andre Insiructione fra Stockholm, sy
nes at tilkjendegive, at det fremdeles af Vedkommen
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de antoges, at vere under den brittiste Regjerings
Garantie Udleverelstn stulde ste. Imidlertid sees
det af disse Foranstaltninger fra Regjeringens Side,
saavelsom af Amtmandens maastee vel vidt drevne
Forekommenhed i at beordre Udlevering for en Deel
mod et ner mere bestemmende Garantie, at An
gjeldende medte fra Norst Side en EstergivenheV,
som John Everths, Gess's og Fleres udvisie For
hold ingenlunde kunde have Fordring paa; ligesom
det og fortjener at bemerkes, at Hr. Dundas Black
hall under disse übehagelige Begivenheder var, efter
Finantsdepartementets Indsiilling af ste November
1819, bleven meddeelt Borgerstab, under Dispensa
tion fra Loven af Bde Juli 1818.
Saaledes stod Udleveingssagen, da den brittiste
Charge d'Affains St. George overtog Gesandtstabs
forretningerne.
Den fersie Note, som fremkom fra den brittiste
Charge o'Affaires St. George, blev foranlediget der
ved, at den Norste Regjering havde under 9de Fe
bruar 1829 andraget paa, at de i den siorbritaniste
Ministers ovenfor omhandlede Note af 21de Decem
ber 1819 paabeaabte Beviser for Tolverens Bestik
kelighet) maatte fremlegges, for at denne vedberligen
kunde drages til Ansvar ; hvorefter den brittiste Char
ge d'Assaires blev under 29de Mai 1829 gjennem
Udenrigsministeen anmodet derom. Under 29de Mai
afgav St. George et forelebigt Svar, og under 26de
Juni 1829 fremkom den egentlige Note, denne Sag
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betreffende, ledsaget af: 1) den originale Vexel; 2)
John Everths edelige Forklaring, datere tLondon 16de
Juni 1819; 3) Shirreffs under Eeds Tilbud afgivne
Forklaring, Vateret Bodee den 6te September s. A. ;
4) et Uddrag af et Brev fra Denowan til Lord
Strangford af 29de Mai 1829.
I Henseende til denne Sag (hvorom det Udfen
lige kan leses i Beretningen §. 32) maa Committeen
bemerke : Det kan ikte negles, at den Omstendighet»,
at Tolde Helliesen modtog en Vexel paa 59 Lst.
Sterling af John Everth, taster en ufordeelagtig
Skygge paa him elles, som Vet synes, aarvaagne og
nidkjere Embedsmands Characteer; thi at forelage
en saadan Handling alene for — som han selv til
Finantsdepartementet har opgivet — at gjere Everth
fikke, og derved lettere opdage hans Smuglene, fo
rekommer Committeen mindre sandsynlige.
Men
endstjendt Committeen ligesaalidt kan undstylde denne
Handling af Tolderen, som den kan billige den hen
delige Uvillie, som characteristre adskillige af hans
senere Handlinger, in specie den angaaende Skibet
Fancys Udklarering — Ver gav Anledning til at Af
fairen om Vexelen blev relevent — ihvorvel denne
Uvillie kan forklares som en Virkning af de af Everth,
Gerss og Flere begangne Uordener og Voldsomheder,
og af de ham derved voldte Fortredelighede, saa
synes det dog, at denne Sag geaader Neclamanter
ne til endnu sierre Tvetydighet». Det blotte Fac
tum, at give Tolderen 59 Lst. Sterling, er vel i
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de Flestes Sine e ikke forkastelige Beviis for Ved
kommendes Hensigt at smugle og bestige Tolden.
Men leser man den under 12te December 1818 paa
Gillestaal Prestegaart) asholdte Notarialforntning,
tilligemed de af Everth, Kinghorne, Newstead og Da
vidson afgivne Depositione, Va synes Vet, at denne
Hensigt er aldeles in confesso. Sammenholder man
nu hermed de ovennevnte, af Hr. Denowan produce
rede Forklaringer, der ere aldeles afvigende i Hen
seende til Anledningen til Vexelens Udsiedelse, Tiden
for Vens Tilbageleverelse og andre Omstendighede;
legger man Merke til den Besynderlighet», at der
nu fremkom en ny Original af den udsiedte So la -Vexel (thi den af Everths Consulent, Negiments
qvartermesie Lic, produceede Original var allerede
i Finantsdepartementets Verge), saa at man nu
havde 2de Originaler, hvor Ver kun kunde vere een,
samt at disse tyende Documenter ere i Ordfeiningen
aldeles forskjellige, hvilket, foruden Vedkommendes
Opgivende, viser, at Vet Ene ikke kunde vere Copie
af Vet Andet: Va maa Vet vel klarligen kunne stjon
nes, hvilken Grad af Troverdighet) i Alm ind elig
hed, der kan tilkomme Denowans Hjemmelsmend
Newstead, Kinghorne, Shirreff, Davidson og Everth,
og man maa vel forundre sig over, at Denowan
har troet, ved det ommeldte Brev til Lord Strang
ford, at knnne afvenoe fra Vedkommende Udseendet
af Ven ulovlige Hensigt med Vexelens Udsiedelse, at
ville bestikke Tolderen, for at kunne smugle; ligesom
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man maa beklage den Lettroenhed hos Ven brittiste
Charge d'Affaires St. George, at have, ved i si»
ovennevnte Note at paabeaabe sig dette Brev, kun
net antage det for afgjort, at Vexelens Udsiedelse
ikke var steet i nogen ulovlig Hensigi, men blot for
at faae Tolderen til ikte at nole med at opfylde,
hvad der ligefrem var hans Skyldighet». (See Be
ningen §. 32 og St. Georges Note Litr. N.).
Men Hr. St. George indgav Vesuden, under
sit Ophold i Christiania, iselge Finantsdepartemen
tets Indsiilling af Bde August 1829, flere forskjellige
Noter, hvori han paastyndte Udleveingen af Steads
Effecter (hvilte Noter ikte findes blandt Documen
terne). Hans Fordringer gik ikke alene ud paa Ud
leverlngen, men ogsaa paa, at Varene burde udleve
res i god Stand, og Skadeserstatning gives Stead,
hvilken han formente kunde bestemmes ved Vold
gifts-Kjendelse og forelegges Hans Majestet. For
uden de forud nclamerede Effecter fordrede han tilli
ge udleveet, som Steads Eiendom, Briggen St.
John (som forhen var erkjendt kun at vere sr ag
tet af Stead) og 499 Tender Nug, uoenfor de fer
reclameede 1599 Tender; hvilke 499 Tender han
opgav at vere blevne fralokkede Everth, for at gives
Fogden som Sikkerhet» for Everths og hans See
folks Befrielse — isiedetfor at de dog vare Mede
Kjobmand lackhelln til Sikkerhet) sor den Caution,
denne for Everth indgik. Varene fordredes udleve
rede til Blackhall en 6_p6l, va Ven brittiste Regje-'
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ring vilde serge for, at de tilsidst kom de rette Eiere
tilgode.
Paa samme Tid, som disse Note bleve indgivne,
indleb gjennem Udenrigsministeen en Protest sta Ven
da i London sig opholdende Carl Johan Gerss, ind
leveret ved dennes Broder Capitaine Gerss, imod al
Erstatnings Udbetaling til Everth s. Son eller Da
vid Stead :c. ; hvorfor Capitaine Gerss anmodede
om Sagens Henstand indtil hans Broders Hjem
komst, da han muligens kunde meddele saadanne
Oplysninge om denne Ersiatningssag, som for Re
gjeringen kunde blive af serdeles Vigtighed.
I Anledning af ovennevnte Charge o'Assaires
Noter og Gess's Protest, indgav Finantsdepartemen
tet under 8 August 1829 eu Indsiilling til Hans Ma
jestet Kongen, hvilken under samme Dato blev fore
draget Hoisamme i Statsraadet i Christiania, og
gik ud paa, at Departementet, som ukjendt med de
politiske Synspunkter, hvorpaa den brittiste Char
ge d'Assaires syntes at stette sine Paastande, maatte,
i Henhold til de forhen af Regjeringen indgivne Be
tenkninger og Indsiillinge angaaende de som Steads
Eiendom opgione Effecter, fremdeles vere af den
Formening, at det vilde vere rigtigt ei at foregribe
de Udsiag, som Domstolene vilde give, da Rettens
Vei under de forvillede Omsieudighede, der vare
indlobne, vel var langsom, men Saadant ikke alene
kunde tilregnes Stedets Fraliggenhed, men ogsaa de,
res mislige Forhold, hvem Effecterne af deres Eie
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re vare betroede. Ligeledes gjordes opmerksom paa
Bestaffenheden med den Foregelse, som Reclamatio
nen nu havde faaet, forsaavidt de 499 Tender Rug
angik (om Skibet St. John kunde Departementet
for Tiden ei yttre sig omstendeligen, da Documenter
ne desangaaende vare i Nordlandene, men anmerke
de dog, at det forhen var ekjendt ikke at tilhere
Stead), saavelsom og paa den forandrede Betydning
as den tilbudne Garantie, at Samme nemlig alene
stulde vere Betryggelse for Ansvar i Henseende til,
at Effecterne stulde komme i de rette Eieres Hen
der, men ikke sor den Norste Statscassts Net mod
Overtrederne.
Ved Foredraget af denne Indsiilling, af Bde Au
gust 1829, behagede det Hans Kongelige Majestet at
bestemme :
"at Heisamme, for at give Hans Siorbritani
ste Majestet et fornyet Beviis paa, hvor gjerne
han gaacr Heisammes Dnster imede, vilde i
Henhold til den Kongelige Nesolution af 25de
October 1819, at de af den vaverende brittiste
Gesandt Lord. Strangford, som Ven brittiste Un
desaat David Steads Eiendom reclamende
Effecter stulle, uagtet Ve fiere begangne Overtre
delser mod Toldanordningerne endnu ikke lovli
gen vare afgjorte, og ei hetter den ved Anordnin
gene bestemte Sikkerhet» paa Stede var stillet,
samtlige, mod den as den brittiste Regjering giv
ne Garantie, strax til den brittiste Regjerings

312

Befuldmegtigede, en 6ep6t, udlevees, forsaa
vidt Effecterne enten vare i det Offentliges Ver
ge, eller Private, i hvis Besiddelse de maatte
vere, i Udleveingen maatte samtykke, samt for
saavidt Private ikke i nogen as Effecterne maat
te have gjort formelig Arrest, Forbud eller Be
slag, som lovligen blev forfulgt; dog at, uagtet
Udleverlngen, Anholdelsenes Lovlighet» anoronings
messig blev paakjendt. (See Beretningen §. 23).
Men Sagen synes ved denne Tid at have faaet,
saa at sige, en Tilvere fra det engelske Ministeriums
Side. Hidindtil havde — som af det Fongaaenoe
erfares — Talen alene veret om David Stead og
hans Reclamationer, som Eier af de anholdte Va
rer, yg som den, der Intet havde med John Everths
Overtredelse at gjere.
Men under 9de Februar
1829 havde Denowan indgive til Ven Vaverende
Minister i Stockholm, Lord Strangford, en Fremstil
ling af Everth <5c Sons Sag, Ver gaaer ud paa at
vise de store Opofrelstr, Handelshuset Everth 6. Son
havde gjort til Landets Gavn, at stifte et Handels
etablisstment i Bodee, hvorledes disse Bestrebelser
lennedes med Forfelgelser af et Partie, besjelet af Kjob
staden Bergens Aand (at forbeholde denne Stad al
Fordel af Nordlandenes rige Fiskerier), og tilsidst
aldeles tilintetgjordes ved den tyranniske Adferd, man
viisie mod Everth og hans Seefolk. I Invledningen
lovedes 9 andre Fremstillinger, men disse Fortsettel
ser udebleve. De i bemeldte Hr. Denowans Frem
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stilling gjorte Beskyldninger ere i de Hele en Gjen
tagelse af Everths fremforte Vesteringer (vide Beret
ningen §. li), med endeel Tilsetninger og forsterkede
Udtryk, og grunde sig nesten udelukkende paa Everths
Klager til Amtet af ste og 12te October 1818, og
Skipper Kinghornes, Newsieads, samt Everths Tje
ner, William Mackphesons i England sidst i Aaret
1819 afgivne edelige Forklaringer. I Anledning af
denne Hr. Denowans Fremstilling indgav den britti
ste Charge d'Affaires en Note til Hr. von Schult
zenheim, Vateret Christiania Ven 24de Juli 1829, led
saget af bemeldte Fremstilling. I denne Note omta
les ikke Hr. Stead og de fra ham gjorte Reclama
tioner, hvorom hidtil alene havde veret handlet fra
det brittiste Gesandtstabs Side, men derimod Hr.
Everths gnlndede Paastand om Skadeslssholdelst.
Med Hensyn til denne St. Georges Note an
gaaende den Evenhsse Sag, og den dermed fulgte
Denowans Fremstilling af samme, afgav Finantsde
partementet under 22de Slembe 1829 en fuld
siendig Deduction (ste Bilag
li.) til Oplysning
i Henseende til det af Denowa. Anferte og Ve af
ham gjorte Beskyldninger mod Ven norste Regjering
og Finantsdepartementet, tilligemed Indsiilling om
de Foranstaltninger, som ansaaes forno^ med Hen
syn til Begivenhedene i Nordlandene .^ Oerss,
Everth og de fiere Engelenvee, udenfor Ve» Hans
Majestet under Bde August befalede Udlevein.af de
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Stead formentlige» tilherende Effecter. Indsiillin
gen gik ud paa:
2. at en Commission stulde afstndes til Nordlan
dene til at undersege de forskjellige paaklagede
Poster, med Paaleg, jevnligen at afgive Rap
porter til vedkommende Departement, for at de
videre Foranstaltninger derefte kunde foies;
b. at denne Commission tillige overdrages at un
dersege og paademme den Sag, som var bleven
befalet anlagt mod Tolde Helliesen, for at have
forhale Udclareringen af Skibet Fancy;
o. at den samme Commission erholder Befaling til
at undersege og paakjende Tolde Helliesens For
hold med Hensyn til de modtagne 59 Lst. Ster
ling;
6. at Tolde Helliesen suspenderes fra de ham an
betroede Embede indtil sidsinevntc Sags Udsalt»;
e. at Hans Majestet naadigst vwe lade det britti
ste Gesandtstab tilkjent»e»ve, at Heisamme til
byder Ve Engelender for hvilke det maatte en
stes, Frihed ved /eidebrev til at begive sig til
Nordlandene, o> der opholde sig, saalenge Com
missionens Foretninger vedvare, uden at Ve un
der saadan' deres Ophold stulle, paa Grund af
det forl> Passerede, vorde af Vet Offentlige an
tastede sa Vet saaledes vil staae dem frit for, selv
ae j-asee Veres Tarv; hvilke Leidebreve Hans
gjestets Gesandt i London bemyndiges til i
Majestets Navn at udferdige;
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5) at Hans Majestet gjennem det udenlandste Departement vilde naadigst behage at lade Vet brit
tiste Gesandtstab ved Heisammes Hof meddele
Indholden af nerverende underdanigste Indsiilling.
Ved Regjeringens Nesolution af 22de Septem
ber 1829 blev efter Indsiillingen afgjort i Henseende
». 1,. c. cl., og gjort underdanigst Forestilling til Hans
Majestet i Henseende til e og k (cfr. Fitz - Geralds
Note af 4de Januar 1821). Overensstemmende
med denne Departementets Indsiilling blev, ifelge
heieste Nesolution af f. D., Commissorium under 6te
October udstedt til Sorenskriver Caspar Peter Ha
gerup og Auditeur Aas (i hvis Sted indtraadte ef
ter Commissorialbefaling af 17de f. M. daverende
Stiftsoverretsprocurator Heidenreich), om at begive
sig til Bodee for der, og hvad andet Sted i Nord
landene det maatte findes passende, at anstille Under
segelstr til Oplysning om 1., «. (See Beretningen
§. 31).
Af det her Anferte om hvad der foregik i den
Tit», St. George som Charge d'Affaires foresiod det
engelske Gesandtstab, sees saaledes:
1. at det ikke var Foranstaltningene fra den norste Regjerings Side, men de Blackhall fra Stock
holm meddelte Insiructioners Forskjellighet» fra
den Gesandtstabet meddelte Kongelige Nesolu
tion af Bde Januar, ifelge hvilken Estetene
stulde udleveres mod saadan Garantie, som
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maatte eagles fornoden, Ver lagde Hindringer
i Veien for Udleveringens Fuldbyrdelse ;
2 at et Skib, St. John, som fer af Neclaman
terne var erkjende at vere blot fragtet as Stead
(hvilket John Everth havde solgt), og 499 Ten
der Nug, som bemeldte Everth havde stillet en
privat Mand til Sikkerhet» for en indgaaet Cau
tion, vare komne med i Beregningen over Steads
Eiendomme, uden at det vakte nogen Opmerk
somhed hos den brittiste Gesandt, til at svekke
Denowans ludflydelse, og til at staffe den Nor
ste Regjerings Forestillinger Tiltroe, saa at Sa
gen kunde blive retferdige» provet;
3) At John Everths uordentlige Forhold, hvis For
folgelst for Domstolene for var bleven erkjendt
som en fra de diplomatiske Underhandlinger an
gaaende Steads Eiendomme aldeles forskjellig
Sag, nu var bleven forvandlet til ministerielle
Paastande om Skaveslosholvelst for Everth 6.
Son, og at Sagen nu fik Navn as Everth 6c
Steads Sag; saa at, istevetfor at sulvende Ven
forst anhengiggjerte Sag, blev nu en nye For
dring gjort til Gjenstand for Underhandling, uag
tet Everths Sag var det brittiste Gesandstab
betjendt allerede i Aaret 1818, altsaa lenge for
Stead fremkom (See Veret. §. 11); hvorhos
maa bemerkes, at den Omstendighet», at Han
delshuset Everth se. Son aldrig i Sagen er fo
rekommet som Eier af noget Etablifement paa
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Bodee, saavelsom hvad den norste Regjering
: havde indbeettet om Sagen, in lpocio i sin
Indsiilling af 29de Juli 1819— ikke er kommet
i nogen Betragtning, medens Denowans lest
Pttring om den bergenske Cabale, og Angivende
om, at bemeldte Handelshuus, for at befordre
Norges Vel, havde gjort Opoffrelse, synes at
vere anste som udenfor Tvivl;
4) at, uagtet denne hoist besynderlige og paafalden
de Fremgangsmaade, og uagtet de Vestylduin
ger mod den Norste Regjering, som det brittiste
Gesandtstab tillod sig, behandledes Sagen dog
med Eftergivenhed fra den Norste Regjerings
Side, og endte med Ve ovenmeldte Kongelige Ne
solutioner af Bde August og af 22de September.
Ifolge forsinevnte Kongelige Nesolution, hvoref
ter Effecterne stulde udleveres en clepot — et Ud
tryk, som formeentlig udtrytker det samme, som Re
solutionen af
manden i Nordlandene Udleverlngen, hvormed begynd
tes den 3t»ie November 1829 (See Beretningen §. 24).
Og saaledes stod Sagene, da Ministeren Viscount
Fitz - Gerald tiltraadte Gesandtstabsforretningerne.
Men forent» endnu nogen Indberetning ankom
angaaende Udforelstn af den Kongelige Nesolution af
Bde August 1829, indgik Udenrigsministeen Grev
v. Engestrem , under 28de October 1829, med en un
derdanigst Forestilling til Hs. Majestet om, at der
maatte anvendes passende Forholdsregle til, uden Op
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hold at bringe den bodeeste Sag til Endstab paa
en ikke blot sor Ve interesserede Parter, men for beg
ge Regjeringer tilfredsstillende Maade.
Da denne Forestilling forekommer Committeen
serdeles merkverdig, og kan betragtes som Begyn
delstn til en nye Periode i Sagens Gang, stal den
her vorde meddeelt in _xten_o. Den er saalydende:
"Da Hr. cl_ Fitz-Geald til forskjellige Tider
har henvendt sig til Deres Majestets Ministeri
um, i Anledning af DHr. Everths og Steads
Sag, som allerede har veret Gjenstand for et
stort Antal officielle Meddelelser fra den engelske
Missions Side, og da denne vigtige Sag anta
ge alt mere og mere en alvorlig Charactee, er
det min Pligt at give Deres Majestet et rig
tigt Uddrag af de Samtaler, jeg om denne
Sag har havt med den siorbritaniste Minister.
Hr. Fitz-Geald paastaae i Almindelighed en
ioinefaldende («clgtgnl) Fyldestgjerelse for den
Mishandling, Hr. Everth har lidt, og Skadesles
holdelst for de Tab, DHr. Everth og Stead ha
ve lidt, og holder sig fornemmelig til, at Deres
Majestets ved fiere Leilighede gjentagne Befalin
ger om Udleverlngen af Steads Eiendomme ikke
ere blevne iverksatte. Han anferer desuden, at
om end denne Befaling nu blev efterleve, vilde
den kun have en tilsynelatande Virkning, fordi
den kun gaacr ud paa Tilbageleveringen af de
Sager, som endnu ere tilbage i Magazinene,
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og han paastaae at vere underrettet om, at
e» stor Deel af disse Eiendomme i Mettemtiden
er paa en bedragerisk Maade staffet tilside, ja
endog aabenlyst bortstjaalne lige under de Norste
Embedsmends Dine.
Hr. c!s Fitz-Gerald har derefte gjert den Be
merkning, at denne Sag, som de Medlemmer af
Oppositionen, der have mest Indfiydelse, og hvil
ke han har nevnt ved Navn for mig, nu ere be
kjendte med, vilde useilbarligen blive i deres Hen
der et frygteligt Vaaben imod Ministeriet, saa
fremt dette ikke kunde bevise, at have anvendt
alt muligt for at beskytte sine Medborgeres pen
sonlige Sikkerhet», faavelsom den engelske Han
delsinteresse i Almindelighed. Enhver veed, at
nesiefte Lovenes Overholdelse og Netferdighe
dens neiagtige Haandhevelse, er det netop den
ne Handelsinteresse, som under afvexlende Skik
kelser udgjer det engelske Parlaments ferste Syns
punct. Hvis nu til denne Handelsinteresse kom
en ved personlig Fornermelse opvakt Hevnelist,
er det rimelige, at denne Sag kunde, nåar den
kom for Parlamentet, foranledige en meget uhel
dig Sagenes Vending. Uden at ville nogen
sinde antage Muligheden af, at Parlamentet kun
de tåge en saa streng Nesolution, som i 1739
imod Spåmen; des Vestemthed dengang viser
imidlertid den energiske Iver, en stor Forsamling
kan anbringe ved politiske Anliggenders Afgje-
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reste, nåar disse fsrsi undergives dets Behand
ling.
Det er idetmindsie tilladt at antage, at i ner
verende Fald vilde det Dnste, Parlamentet til
kjendegav, have sterkere IndfiyVelse end ellers
paa Ministeriet. Dettes Stilling er saa van
skelig, at det ster sig nedsaget til, for at holde
sig oppe, at give efter i alle Sager, som ikke
siaae i umiddelbar Forbindelse med de vigtige
Qvesiioner, som nu discuteres, og Ministeriet
knnde saaledes blive tvunget til at gribe til For
holdsregler, som det uden saadanne Omstendig
hede 'kke efter egen Drivt havde villet betjene
sig af.
Videre Udsettelse af denne Sags Afgjerelse
vilde saaledes tunne paa en überegnelig Maade
stade Norges Handelsinteresse og Sefart.
I fiere Aar har den Norste Regjering anset
Standsningen af Trelasthandelen som Hoved
kilden til den aftagne Handelsrerelse, hvorover
Man saa lydelig beklager sig, og som endnu i
nerverende Dieblik lammer Statens Kreste.
Alt bebuder, at de ester Deres Majestets Befa
ling gjorte Forseg hos det engelske Ministerium
vilde over vore Forventninger krones med Held,
et nyt Marked stulde aabne sig for Sveriges
og Norges Udferstl, dersom Sagen udsattes ind
til O.vceftione af mere presserende Bestassenhe
der vare afgjone. Denne Hosi ere Discussio
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onene paany begyndte; men det er meget at be
frygte, at den altid voxende Fortrydelst imod
den norste Regjering, i Anledning af den om
handlede Sag, vil aldeles forandre Majorete
ten af Parlaments - Medlemmenes gunstige
Mening i saa Henseende, og bereve Norge, og
Sverrig tillige, en ustatteeligFordeel. Alt hvad
man kunde haabe, vilde vere, at Parlamentets
Beslutninger ikke kom til at strekte sig til Sver
rig; men jeg kjender altforvel Deres Majestets
Tenkemaade til, ikke at kunne forudsee, med
hvilken Uvillie Deres Majestet vilde fee, at det
ene Hoisammes Folk var bereve en Fordel,
hvoraf det andet kunde komme i Besiddelse.
Ved den Consiitution, som forenede Norge med
Sverrig, og ved det derpaa folgende Forbund
imellem det Svenske og Norste Folk, er Gjen
sidighet» i Forpligtelstr og politisk Interesse paa
det hoitideligsie fasisat, og Normendene ville
vist aldrig tuune beklage fig over, at Sverrig
har staaet Haanden af dem.
Udfaldet af denne Sag, hvis den ikke snart
afgjeres, maa have betydelig Indfiydelse paa
begge de forenede Nationes Interesse ; og man
formaae ikte lengere at lade den udelukkende
vere Regjeringene umiddelbar bekjendt. Det
er min Pligt at afverge de ulykkelige Felger,
som kunde komme as en alt for sior Sikkerhet»
elle alt for hendelig Ligegyldighed fra den ene
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Kant. Den Everthste Sag, i sin Oprindelse en
Nessag, hvilket Deres Majestet har erkjende
den for, og henherende med Hensyn til de Be
givenheter den omfatter under Domstolens Ne
sort, kommer, formedelst fine Folger, ind i Poli
tikens Enemerker. Ifelge Deres Majestets
heie Tiltroe er Bestyrelsen af de ndvortes An
liggender mig anbetroet, og paa Grund af min
Stillings Beskaffenhet) er Norges Interesse mig
ligesaa kjer som Soerrigs, og dette er et Til
felde, hvori Man ikke ber afmaale si» Nid
kjerhed efter Sterrelsen af den LenniNg, Man
nyder. Jeg ber derfor underdanigst ansen for
Deres Majestet, hvilke Felger jeg troer at kun
ne forudste deraf, og Deres Majestet vil bedre end
jeg kunne bedemme Vigtigheden af de Bemerknin
ger jeg har havt den 3Ere at fremsette. Det stal
altid vere langt fra mig, at bedreve Deres Maje
stets faderlige Hjerte ved at fremstille Gjenstan
dene fra den nwrkeste Side; men uagtet denne
Tanke aldrig opsiaae hos mig, kan jeg «kte
«ndlade at underrette Deres Majestet om de Fa,
rer, Norges Handel og Seefart ere udsatte for:
og Deres Majestet vilde tillade mig at eklere,
at mit eneste Haab er Deres Majestets ret
ferdige Characteer, den Heiagtelst, den brittiste
Regjering har give Hoisamme saa mange Prover
paa, og jeg vove at tilfoie : Kongen af Englands
bekjendteVenstab for Deres MajesietsPeson.
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Jeg indsiiller saaledes til Deres Majestet,
om det ikke maatte ansees fornedent, at anvende
passende Forholdsregler for at forkorte Forma
litetene, som, nåar de neiagtigen stulle selges,
vilde forsinke i det Uendelige den endelige Afgje,
relse af en Sag, som det er os saa magtpaa
liggende uden Henstand at see tilendebragt ,
ikke alene til de i Sagen directe interesserede
Parters, men ogsaa til begge Regjeringers Tik
fredshed, hvis stadige Venstab ikke burde et
Dieblik trues med at lide Skaar, formedelst en
Gjenstand af en saa underordnet Beskaffenhet)."
Da dette er det sersie Actsiykke, som synes at
have foranlediget den Vending i Sagen, at den kom
til Afgjerelse i Stockholm ved Underhandlinger,
uden Hensyn til den foregaaende Kongelige Nesolu
tion angaaende Udlevering mod Garantie eller en <__p6l,
og angaaende Undesegelstr i Henseende til den
Evethste Sag, saa anste Committeen det hensigt
messigt, at tilseie nogle Anmerkninger desangaaende.
Det maa for det forsie bemerkes, at der er aldeles
intet blandt Sagens Documenter, som oplystr hvad
der har give Anledning til, at Udenrigsministeen
fremkom med denne Forestilling, paa en Tid, da Hs.
Majestets under Bde August og 22de September
nestforhen tagne Beslutninger vare under Udferelse,
uden at noget Andragende om Mislighed i Sammes
Efterlevelse var indlebet.
Udenrigsministeen har
heller ikke selv i dette Document angive nogen sen
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egen Omstendighet», der siden heibemeldts Kongelige
Nesolutione- stulde have tildraget sig, som Anledning
til at give Sagen en anden Vending. Derimot» an
sees den Vaverende bnttiste Gesandts, Hr. Ve FitzGeralds Ytringer, i forskjellige S a m taler, om "Paa
stand paa eclatant Fyldelsigjerelse for den Mishand
ling, Hr. Everth har lidt, og Skaveslesholdelse for
Ve Tab, Everth og Stead have lidt; om at Hs.
Majestets ved sien Leiligheder gjentagne Befalinger
om Udleveingen af Steads Eiendomme ikke vare
blevne iverksatte; om at saadan Befalings Efterle
velse nu kun vilde have en tilsyneladenoe Virkning,
Va han paasiod at vere underrettet om, at en stor
Deel af Eiendommene i Mellemtiden var paa en be
dragersk Maade- staffet tilside, ja endog aabenlyst
bonsijaalne lige under de norste Embedsmends
Oine; samt endelig om, at Sagen var bekjendt forde
Medlemmer afOppositionen i det engelske Parlament,
Ver havde meest Indflydelse, og kunde saaledes blive
af farlige Felger". Men da Hovevindholden af dette
Uddrag af Samtalene synes at vere af den Bestaf
fenhed, at man, for at kunne indlade sig derpaa, fsrst
maatte oppebie Udfalde af de trufne, og ikke paaklage
de Foranstaltninger, saafremt ikte Neferdighedens
Fordringer og den billige Agtelse for en i Magt un
derordnet Etats Regjering og Love stulde tilsideset
tes, og saafremt den eclat^nte Satisfaction ikke
stulde antages at bestaae alene i en underhaan
den accovderet Pengesum, istedetsor Sagens
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Fremstilling i dens rette Lys og en deraf
selgende Afgjerelse; da de fremdeles af Re
gjeringens indsendte, og det engelske Gesandtstab com
municerede Indberetmnger , var oplyst, at Vet ikke
var fra Ven norste Regjerings, men fra Ve engelske
Commissionaires Side, at Vanskeligheder og Hin
dringer for Udforelsen af Hs. Majestets Befalinger
angaaende Udleveingen vare foranledigede, samt at
den Evetthste Sag, som forst under 24 Juli 1829
var anhengiggjort fra det engelske Gesandtstabs
Side, strax var af den norste Regjering bleven be
handlet med streng Referdighed; og da endeligen
det foregivne Kjenvstab til Sagen hos Nogle blandt
Oppositionens Medlemmer, just og alene formedelst
den Eensidighed, som hidtil havde sundet Sted, maat,
te anstes farligt, medens derimot» Tillid til Vet en
gelske Parlaments og den engelske Regjerings Ret,
ferdighet» fuldkommen maatte opveie Frygten for,
at Hr. Denowan stulde ogsaa de gjelds mere end et
venstabeligt Lands Konge, Regjering, Love og Em
bedsmend: saa. kan Committeen ikke stjenne rettere>
end at det vilde have. veret ensteligere for Hs. Ma
jestet som Norges Konge, og for de Norste Folk, at
Udenrigsministeen havde anvendt sine Talenter til at
gjere d e n n y e b r i t t i st e M i n ist e r bekjendt med
Sagen fra dens anden Eide, og til at oplyst ham om
Nodvendigheden og .Eemmeligheden as at oppebie
Udfaldet af havd Hs. Majestet Kongen havde befa
let, og den Norste Regjering iverksat, i Henseende
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til Estetenes Udleverelse, end ved denne sin Henven
delse til Hs. Majestet at foranledige en nye Be
handling af Sagen, midt under Udfenlsen af de Kon
gelige Nesolutioner, og uden at noget fra Reclaman
ternes Side senere var opstaaet ; og der synes saale
des at vere mere Grund til at beklage, end til at
glede sig ved den paapegede Undtagelse for dette
Tistelde i Henseende til Beregningen for Ministerens
Nidkjerhed.
Imidlertid sees det ikke, at Hs. Majestet er
bleven as sit Norste Statsraad gjort opmerksom paa,
at det, med Hensyn tll Udleveringssagen, vilde ved
den as Hs. Majestet allerede trufne Foranstaltning
vise sig, om der var nogen yoeligere Grund til
Klage fra Reclamanternes Side, og at der, hvad
den Evethste nyligen fra det engelske Gesandtstab
anhengiggjorte Sag angaaer, ikke kunde tåges Be
slutning, forinden nermere Undesegelser, overeens
siemmende med Regjeringens Indsiilling af 22de
September, vare foranstaltede iverksatte. Derimot)
erfares det, at Hs. Majestet, i Anledning af for
anserte Udenrigsminisieens Forestilling, ved naadigst
Nesolution af f. D. (nemlig 28de October 1829.) til
kjendegav, at Heisamme ikke uden Utilfredshet) hav
de erfare de nye Omstendighede, der, ifelge Uden
rigsminisieens Beretning, stulde vere indtrusne, for
at give denne nok som übehagelige Sag en endnu al
vorligere Characteer; hvorfor Hs. Majestet deels be
falede Regjeringen, nden ringeste Forhaling at give
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Sorenskriver Hagerup og Stiftsoverntsprocurator
Heidenreich (der — som soranfett — vare udnevnte,
ifelge Nesolution af 22 September, til Commissarier
for i Nordlandene at anstille Undesegelstr m. v. i
Henseende til de af Denowan, i hans med Hr. St.
Georges Note af 24de Juli 1829 fremkomne Deduc
tion, paaklagede, formentlig nretferdige Forhold af
endeel af de der ansatte Embedsmend) de bestemteste
Ordres til, uden Tidsspilde at tilendebringe deres
Forretning, og eftehaanden indberette, hvorvidt de
vare avancereoe med Sagen ; deels gjentog sine for
lengst afgivne Befalinger angaaende Udleveringen
af Steads Effecter, forsaavidt Samme ikke allerede
maatte vere iverksatte.
Paa Grund af denne naadigste Nesolution an
drog Finantsdepartementet, ved Forestilling til Re
gjeringen as 19de November, paa at der, foruden at
tillegge Commissionen Ordres til uforlovet at paa
begynde og uden Ophold at fortsette dens Fornt,
ninger, og Amtmand Verg til posidagligen at ind
berette hvad der var foranstaltet til Eftelevelftn af
Hs. Majestets Ordres om Effecternes Udlevering,
maatte uopholdeligen sendes til Bodee en driftig og
paalidelig Mand, for at undersege, om den befalede
Udlevering af Steads Effecter fuldeligen var iverk
sat, og i modsat Fald paasee dens uforlovede Fuld
ferelse, samt derpaa strax vende tilbage til Christiania,
for at afgive Beretning om denne Sag. Finants
departemen tet indsiillede tillige, at der til Hs. Majei
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siet maatte ste underdanigst Indbeetnittg om, at
uagtet Regjeringen allerede havde, efter underdanigst
Pligt, med al Iver foranstaltet alt hvad der overeens
siemmende med Hoisammes Befalinger og Lovenes
Medfer havde kunnet iverksettes, saa havde den dog
paa Grund af den sidsifatdne Nesolution fattet foran
serte Beslutninger, sor end ydermere at legge for
Dagen, at det var Regjeringen heist magtpaaliggen
de, uden mindste Ophold at bonrydde alle muelige
Hindringer fra den bodeeste Sags hastigste og enste
ligsie Tilendebringelse.
Denne Forestilling blev i alle Dele bifaldt af
Regjeringen, hvis Indberetning ifelge Kongelig Ne
solution af 2den December 1829 blev meddeelt den
engelske Minister. Og blev strax i Overensstem
melse hermed daverende Oberst og Corpschef G. G.
Meidell overdrage det LErinde, at reise til Bodee,
for at forsikkre sig om, og, hvis det gjordes forno
dent, at foranstalte Steads Esteters Udleverelst.
Meidell ankom til Bodee den 22de December, og
fandt da Udleverelsen nesten tilendebragt.
Under 18de Januar 1821 indgav Meidell sin Rap
port om det ham ovedragne Hvervs Udferelse, og
bemerkede deri de Mangler, der ved Udleverlngen
vare opgivne, hvilke grundede sig deels i, at Everth
havde faaet udleveet, deels bortfort nogle af Varene
fsee §. 14 og 15 i Veret.), deels i, at nogle af Va
rene vare bedervede af Notte, eller mbsvundne.
Denne Rapport blev, ligesom en eldre Indberetning
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fra Amtmand Verg, ifelge Kongl. Nesolntion af ste
Februar 1821 meddeelt den engelske Minister (see
Beret. §. 25. samt §. 24.).
Naar man efter det saaledes Passerede, og be
kjendt med den Aand, som har udtalt sig i alle Re
gjeringens Foranstaltninger, saavelsom i Hs. Maje
stets Nesolutioner, erfarer, at under 4 Januar 1821,
altsaa atter paa en Tid, da de nys omhandlede For
anstaltninger ikte endda kunde vere udferte, eller Un
derretning derom indleben — indkom den engelske
Minister med en Note til Udenngsminisieren, hvori
han opfordrer denne til, at afgive categorist Svar i
Henseende til Opgjorelstn af Bodee-Sagen, anseen
de, at flere brittiste Ministre eftehinanden have gjort
frugteslest Forestillinger desangaaende, at en lengere
Udsettelse vilde have Felger, ikke blot for Norge, men
for den hele skandinaviske Halvse, og at Bodee ikke
vilde blive glemt, dersom man i England kom til at
handle om Privilegiene for Nordens Handel, med
Tilfoiende, at den Commission, som >var forestaaet
for Hr Majestet, at Heistsamme stulde udnevne,
ikte kunde ansees stikket til at paastynde Sagens
Gang, eller til at bevirke en retserdig Afgjerelse, og
at han ingenlunde vilde raade de Engelske, som al
lerede havde lidt ssaameget, og hvis Credit aldeles
var edelagt, at underkaste sig en Nettergangsmaade
af hvilken, efter alt hvad der var passere at dem,
me, den Klagende ikke kunde haabe en upartist Af
gjerelse, og som med Hepsyn til Erstatningen ikte
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kunde vere virksom :
nåar man erfarer dette, og
sammenholder dermed hvad der forhen er ansett om
Regjeringens Foranstaltninger overensstemmende med
de det brittiste Gcsandstab meddelte Kongelige Re
solutione, og om Aarsagerne til Hindringerne for
deres Udforelst: da kan Committeen ikke skjenne ret
tere, end at denne Ministerens Fremgangsmaade har
alt Udseende af Vilkaarlighed, og at der var Grund
til, for Kongens, Regjeringens og Landets 3Ens
Skyld, at enste Sagen fremlagt for den brittiste
Regjering og Parlament. Committeen kan ikke ten
ke sig, at Englands oplyste Parlament og opheiede
Regjering stulde bifalde, at Man paa den ene Side
troer alt hvad der foregives, uagtet Vedkommendes
egne Modsigelstr, sinder beviislig og uimodsagt Vold,
Indbrud og Ran undstyldeligt, og, med Everths ud
siedte Vexel ihende, dog ingen Mistanke nere om
haus Forhold, medens Man paa den anden Side,
uden at ansore Grunde derfor, eklere en af Hs.
Majestet udnevnt Commission for ikke at vere stik
ket til at paastynde Sagens Gang, eller tit at bevirke
en reser dig Afgjorelse, og Nettergangsmaaden for
at vere saadan, at de Klagende ikte kunde haabe en
upartisk Afgjorelse.
Til sorelebigt Svar paa ovenommeldte Note til
kjendegav Udenrigsministeen den 9de Januar, at
Hs. Majestet havde befalet, at Sagen stulde uden
Ophold foredrages i Statsraadet, at Heisamme
vilde anvende ethvert Middel sor at bilegge denne
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übehagelige Sag, og at det vilde vere Kongen, da
han paa den ene Side ikke kunde gjere Indgreb
paa den Norste Grundlov, kjen paa den anden
Side at overbevise sig om, at vedkommende Par
ters Fordringer vare saadanne, at de kunde lade sig
forene med Heisammes consiitutionelle Forpligtelse.
Den 13de Januar 1821 blev derpaa holdt et
combinent Norst-Svenst Statsraad, hvori Udenrigs
minisieen fremlagde den brittiste Ministers sidste No
te, det derpaa, efter naadigst Befaling, afgivne Svar,
og Udenrigsministerens underdanigst Forestilling om
den bodeeste Sag. I denne Forestilling fremsettes
de Opgivende, fom den brittiste Minister i mundtli
ge Conference havde anfort, hvoriblandt, foruden de
Foranserte, at den givne Tilladelse for de Engelske
til, med Leidebrev at indfinde sig i Norge for den ud
nevnte Commission, vanskelig kunde benyttes, da de
Vidner, man stulde medfere, vare Seefolk, som nu
efter 2 Aars Forlob vare adspredte i alle Verdens
Dele ; at man, ved i den strengeste Vintertid at kaste
brittiste Undersaatter i et underjordisk og usundt
Fengsel, belegge dem med Jern, og lade dem vere
udsatte for enhver Art af Mangel, saa at tyende
Personer vare dede af den Mishandling, der blev
tilseie dem, og Alt dette ikke formedelst Forbrydelstr,
men alene formedelst Toldovetredelstr, saavelsom
ved at angribe Eiendomssikkeheden, ei alene havde
fremkaldt de siore Forseelser, hvori Everth siden kan
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have gjort sig skyldig, men ogsaa paa det Dmmesie
saare Handelsinteressen, i England den vigtigsie af
alle — ; at Sagen allerede var overgivet til e Med
lem af Underhuset; at de engelske Ministre maatte med
Bevise godtgjsre, at de havde gjort alt for Steads
og Everths Fordringer; at den engelske Gesandt selv
maaste vilde see sig i den Nødvendighet», at indfinde sig i
England, for at retferdiggjeresig mod Oppositionens
Angreb; og at han havde bestemt Befaling til at
eklere, at det brittiste Ministerium, som var i Be
greb med at tilstaae den russiske, preusiste og bauste
Handel forskjellige Fordele, havde uigjenkaldelig be
siemt sig til, derfra at udelukke den norste og sven
ske Handel indtil Bodee-Sagen var opgjort, hvoraf
den umiddelbar Folge vilde blive, for Norge dets
Trelasthandels fuldkomne Odeleggelse, og for Sver
rig et ingenlunde fortjent Tab af adskillige Handels
fordele. Udenngsminisieen yttrede derfor, at Man
maaste altforlenge havde forhalet en Sag, hvis
Vigtighed Man havde sundet for godt at dolge for
sig selv, eftesom det da allerede var et Aar siden
han meddelte Lord Strangford Hs. Majestets Be
falinger i Sagen; at den mest bydende Nsdvendig
hed nu fordrede den hsieste Magts Mettemkomst, for
at ende en übehagelig Discussion, hvis videre For
lengelse ganske sikket vilde virke skadelige» paa de
2de skandinaviske Folks dyrebareste Interesse, samt
at, efter den brittiste Gesandts Forsikring, den engel
ske Regjering vilde med Forneielst ste, at Sagen,
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som ellers kunde tomme til at vare endnu adskillige
Aar, blev bilagt ved en mindelig Overenskomst,
der efter Udenrigsministeens Formening kunde gaae
ud paa at tilstaae, enten en directe Skadesles
holdelst i Penge, etter Fritagelst for Toldafgifter i
Norge indtil et omforenet Beleb.
Efterat saavel Notene, som denne Forestilling,
vare opleste i Statsraadet, behagede det Hs Maje
stet at resolvere :
"Vi have tåget under Overveielse saavel Indhol
den af den siorbritaniste Ministers Note, som af vor
Statsministers underdanigste Forestilling, og da det
er af sierste Vigtighet», at denne Sag, der angaaer
umiddelbar de forenede Nigers dyrebareste Interesse,
uden videre Ophold tilendebringes, saa er det at Vi,
efterat have erholdt alle i denne Henseende fornod
ne Oplysninge, og i Overensstemmelse med den
af vort Svenst-Norste Statsraad afgivne underdanigste
Betenkning *) herved naadigst befale som folger :
1. Den siorbritaniste Minister stal gjeres Tilbud
om at udnevne en betroet Mand, der uopholde
ligen begiver sig til Christiania, for at trede i
Underhandling med den, som Vi herved bemyn
dige vor Norste Regjering til paa dens Side
at udnevne, for i Mindelighed at afgjore den
") Denne Belirnkiimg findes ikke blandt Documentcrnc,
og maa formodentlig mundtlig yTre afgiven i Statsraadet.
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bodeeste Sag, forsaavidt den angaaer de brit
tiste Undesaatter, der i Anledning af Samme
maatte have Paastande at gjore. I denne
Underhandling stal der tåges Hensyn
u. paa denne Sags seregne Beskaffenhet),
der, ved at gjere den til Gjenstand sor diploma
tiske Underhandlinger, fordre, at den beragtes
fra en mere omfattende Synspunct, ifslge hvil
ken de Uleiligheder, der kunde ramme det offent,
lige Vel, bor komme i vesentlig Betragtning,
og neiagtigen veies mod de Opossrelstr, der
kreves for at afverge Samme ;
b. paa de Oplysninge, der allerede ere el
le maatte blive afgivne, saavel af den til Sa
gens Undersegelst paa Stedet nedsatte Commis
sion, som af den Mand, der er opsendt til at
paastynde de omhandlede Esteters Udleveelse,
ifelge vore naadigste Befalinger. Gjenstandene for
disse Oplysninge blive saaledes: de Voldsom
heder, der soregives at vere udevede mod de
Engelske ; Mengden af de Varer, de fordre ud
leveede eller paastaae at vere bortkomne fra
Oplagshustne, saavelsom disse Varers Be
dervelse.
2 Da den siorbritaniste Minister har forestille, a.
Tilbudet om at bevilge nogle Engelendere Leide
breve, for at begive sig til Bodee, ikke nu kan
opfylde Hensigten, da disse Individer ere ad,
spredte paa lange Neiser, saa stal hiint Tilbud

335
ikke kunne volde nogen Forsinkelse i denne Sags
endelige Afgjerelse.
3. Den Overenskomst, som bemeldte 2de Com
missairer maatte tresse, stal forelegges Vor
Norste Regjering, for med dens Betenkning at
blive Os derefte underdanigst foredraget i Vort
Norste Statsraad.
4. De ovenommeldte Noter, saavelsom Vor Uden
rigsminisiers Forestilling, stal veoheftes nerve
rende Protocol, sor at tilstilles Vor Norste Re
gjering.
5. Nerverende Protocol stal i Afstrift tilstilles
vor Udenrigsminister, for at vorde den siorbri,
taniste Gesandt meddeelt.
Saaledes fik da denne for Norge saa dybt
krenkende Sag, i et combineet Norst-Soenst Stats
raad — besiaaende af Hs. Excellence Udenrigsmini
sieren. Hr. Greve Engestrom, . Hs. Excellence Hof
canzler. Hr. Greve Wetterstedt, Statsraaderne Hr.
Greve Merner, Hr. I Collett og Hr. T. Fasting —
(den Norste Statsminister, Hs. Excellence Hr Anker,
var formedelst Sygdom fraverende), den Vending, at
den stulde afgjeres ved Overenskomst. Den Norste
Regjering havde ingen Anledning havt til at afgive
Betenkning over denne afgjorende Punct i Sagen;
og det sees ikke, at de tilstedeverende 2de Norste
Statsraader have yttret sig derimot». Dette sees at
vere foregaaet 2 a 3 Uge for Folkets Representan
ter samledes til 3oie ordentlige Stonhing.
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Da det maa antages at have veret den
brittiste Gesandts foran omhandlede- Note af 4de
Januar, og Udenlandsministeens i den Anledning af
givne, og i Statsraadet den 13de foredragne Fore
stilling, de har bevirket denne Sagens uheldige Ven
ding, anste Committeen det for sin Pligt, at henle
de Odelsthinges Opmerksomhet» paa de Grunde,
der ifelge disse Dokumenter have motivere Beslut
ningen. Disse synes at have veret selgende:
1. At fiere brittiste Ministre have gjort frugteslese
Forestillinger om Sagens Afgjerelse, og at en len
gere Udsettelst vilde have Felger baade for Norge
og Sverrig.
2. At den udneonte Commission ikke kunde an
stes stikket til at paastynde Sagens Gang, eller til
at bevirke en referdig Afgjorelse, og at Nettergangs
maaden ikke var saadan, at de Klagende kunde vente
en upartisk Afgjerelse.
3. At den givne Tilladelst for de Engelske til,
med Leidebreve at indfinde sig i Norge for den ud
nevnte Commission, vanskelig kunde benyttes, da de
Vidner, man stulde medfore, vare Seefolk, som nu,
efter 2 Aars Forleb, vare adspredte i alle Verdens
Dele.
4, At man, ved i den strengeste Vintertid at kaste
brittiste Undersaatter i et underjordisk og usundt Feng
sel, belegge dem med Jern, og lade dem vere ud
satte for enhver Art af Mangel, saa at 2de Personer
vare dede af den Mishandling, de blev tilseie dem—
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og Alt dette ikke formedelst Forbrydelser, men alene
formedelst Toldovertredelser — saavelsom ved at an?
gribe Eiendomsretten, ei alene havde fremkaldt de
Forseelser, hvori Everth siden havde gjort sig skyl
dig, men ogsaa paa det Dmmesie saare Handelsinte
ressen.
5. At Sagen allerede var ovegivet til et Med
lem af Underhuset, og at Gesandten havde bestemt
Befaling til at eklere, at det brittiste Ministerium
havde besluttet at udelukke den norste og svenske
Handel fra de forskjellige Fordele, det var i Vegreb
med at tilsiaae andre Landes Handel, indtil BodeeSagen var afgjort.
Hvad Vegt der kan tillegges disse Grunde, stal
Committeen nu tillade sig at gjere opmerksom paa :
g 6imum. De er af det Fongaaenoe noksom
oplysi, hvorvidt det med Sandhed kan siges, at de
brittiste Gesandter have gjort frugteslese Fore
stillinger. Det er ligeledes i det Fongaaenoe oplysi,
at de brittiste Gesandter neppe have faaet een For
anstaltning bevirket, fer de— uden at oppebie Resul
tatet deraf— have fremkommet med nye Forestil
linger til Sagens Forsinkelse og Forvikling;
«cl 2lum. Dersom en saadan viltaachg, for alt
Veviis blottet Yttring, der er ligesaa fornermelig
for Hs. Majestet, som for Landets Love og Dom
stole, kan kaldes nogen Grnnd, da maatte det vel
vere tilstrekkeligt til at belage den al Gyldighet», at
den er fremfort under 4de Januar 1821, efterat M
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leveringen var fuldendt den 22de December 1829.
Commissionen havde altsaa veret vel stikket til at
paastynde Sagens Gang, siden den var ferdig
fer Ministeren klagede, men herom fandt Gesandten
ikke forgodt at oppebie Beretningen, der blev afgiven
under 18de Januar nestefte. Hvad Klagen over
Rettergangsmaaden i vort Land angaaer, da kan det
vel ikke antages, at saadan Klage stulde vere nok
til at unddrage Fremmede fra Landets Love og Dom
stole.
acl 3ti,_m. Forsi under 24de Juli 1829 gjorde
det brittiste Gesandstab Paastande i Henseende til
den Evethste Sag, og under 22de September blev
frit Leidebrev tilbudet Angjeldende. Var det alt
saa forsilde at benytte Samme, da var Skylden ikke
paa Hs. Majestets og den norste Regjerings Side,
men maatte tilregnes det brittiste Gesandstab, som,
uagtet det i Esteraaret 1818 modtog Everths Klage,
forst den 24de Juli 1829 gjorde Andragende desan
gaaende. Man kunde vel og have ventet, at denne
Indvending var fremkommet i September, oa Til
budet stede, isiedefor 4de Januar derefte. Isvrigt
maa bemerkes, at disse nu i alle Verdens Dele ad
spredte Seefolks edelige Vidnesbyrd vare fremlagte
med den brittiste Charge d'Affaires Note af 24de
Juli, og at deres Nerverelst felgeligen ikke var
forneden ; men at den Hensigt med Leidebrevenes Ind
remmelse, at gjere det muligt for de Angjeldende, at
paasee deres Tarv under Sagens Behandling paa
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Bodee, og at fere hvilke andre Vidner paa Stedet,
de maatte agte tjenlige, ligeftttdt kunde opnaaes, om
hine Seefolk vare adspredte.
all 4tunl. De he, efter Denowans ensidige Op
givende, anferte Facta vare det, som den uude 22de
September 1829 bestitkede Commission stulde under
lege: og ser kunde denne Sag ikte komme under
Undersegelst fra Norst Side, da Denowans Deduc,
tion angaaende den Evethste, Sag, som fer meldt,
ikke ferend ved St. Georges Note af 24 Juli 1829
blev Regjeringen betjendt; hvorimod det brittiste Ge
sandtstab kjendte disse foregivne Facta allerede i Aa
ret 1818, af Everths egen forannevnte Klage, og
knnde altsaa forlengst have faaet dem baade vedber
ligen undesegte og paakjendte, dersom det derom
strax havde henvendt sig til Hs. Majestet; men
Everths Forhold m. v. blev forbigaaet med al Taus
het» fra Gesandtstabets Side, medens Netlamationerne
for Stead stulde gjores gjeldende, og forst, da Este
tenes Udlevering var tilstaaet, blev Everths Sag
trukket frem. Vel havde Everth faaet disse i sin Kla
ge af ste October 1818 anferte) og nu senere af
Denowan benyttede Facta i London eedeligen bekref
tede af fine Folk, efter de producerede Documenter ;
men havde Man tåget Hensyn til, at disse edsvorne
Vidner tildels vare de Samme, som under Eed
havde afgivet de hinanden ganske modstridende Vid
nesbryd angaaende Vexelen, som Everth gav Tol
der Helliesen, og derved ladet sig bevege til at oppe
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bie den anordnede Undesegelsescommissions Udfald,
istedetfor at fordre eclatant Fyldesigjenlse, uden
Under se gels e, blot paa vedkommende Parts Ud
sagn: da vilde Man have erholdt «interesserede
edsvorne, og ved ingen Kjendsgjerning som Mene
den befundne Vidnes Udsagn for:
l>. at Everth var under sin Arrest iudlogeret i Lens
mandens bedste Stue, et anstendigt Verelst
med 4 Fag Vinduer, rappede Vegge, Bredt»e<
gulv og Vreddeloft, med anstendige Menbler og
opredt Seng, og Matrosene i Borgestuen
(Everth blev endog tilbudet at logen under sin
Arrest hos Kjebmand lackheln, men vilde ikke);
K. at Everth fik, Dagen efter, sine egne Senge
kleder fra Nyholm, og Matrosene, da de ikke
vilde tåge tiltakke med de der brugelige Skind
felder, et Par Dage efter, deres Keikleder fra
Skibet;
c. at de siedst bleve forsonede med fornedent Bren
de baade til Varme og Kogning ;
cl. at de, den fersie Aften, bleve tilbudne sedvanlig
Kost ; men at Everth, da han og Matrosene ikte
dermed vare foneieoe, paatog sig selv, at ferg^
for sin og deres Proviauteing, hvortil han af
Nevstead og Gerss blev forsynet et Par Gange
om Ugen;
e. at de vare lese og übundne, og kunde frit gaae
omkring paa Gaarden, og lengere, den hele
Dag ; kun at de ikke fjernede sig fra den udenfor
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Donn staaende Vagts Opsyn. Kun denfersie
Aften blev Matrostrne (som det synes kun 3
af dem) belagte med Arresijen, som dog Vag
ten allerede samme Aften, da Lensmanden kom
hjem fra Thinget, havde aftaget dem, efterat
vere af de Arresterede tildelt Brendeviin i
den Grad, at knn Een af Vagten var nogenle
des edrue ;
5. at de nbehindret modtog Veseg af deres Lands
mend, iblande hvilke Alexander Shirreff endog
opholdt sig fiere Nette hos Everth;
Z. at de kunde korrespondere, dog ikke i fremmed
Sprog, og ikke modtage Breve uden fra Am
tet, og
li. at de Arresterede ikke i nogen Maade vare ud
satte for haart» Behandling eller Haan. (see
Beret. §. 19.).
Men endstjsnt den brittiste Gesandt ikke vil
de oppebie disse Oplysninge, erhvevede paa Rettens
Vei, (og Regjeringen folgeligen ikke endda var sat i
Stand til juridisk at afbevist det af Gesandten i denne
Henseende Anbragte,) saa maa det dog, ester de til
Gesandtstabet fremkomne Oplysninge — in .pe_i_
den norste Regjerings Indberetning af 29de Juli
1819 — antages, at han var vidende om, at det ikke,
var formedelst Toldovetredelse at Everth og hans
Folk blev arresterede, men fordi han, selv bevebnet
i Spidstn for 7 bevebnede Matroser, havde moosat
sig Kongens Foged i dennes lovlige Embedsforret
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ning, der ikke engang angik Everth, men alene den
norste Borger og Undesaat Earl Johan Gerss, hos
hvem Everth logende: og det er ikke trolige, at den
brittiste Gesandt kan have betragtet en saadan Gjer
ning, som den Everth da foretog, for ikke at qvali
ficere fig til Arrest og Paatale, siden han anste en
Arrest, blot efter Vedkommendes ensidige Klage over
dens Strenghet», som en undstyldende Grund for
Everths senere voldelige Angreb mod en fredelig Re
gjerings Territorialhsihed, aabenbare Ran og trolose
Undvigelse, tvetimod givet Leste og stillet Caution af
sdie Mand; ligesom det heller ikke er trolige, at den
brittiste Gesandt virkelig kan have anste det gjorte
Beslag paa Everths efterladte Effecter for et Angreb
paa Eiendomsretten, dersom Everths nysnevnte An
greb paa Teritorialrettigheden, udevede Voldverk og
Ran ikke stulde kunne anstes for andet end en stor x
Forseelse. Det maa ogsaa kunne antages, at Ge
sandten var vidende om , at den paaklagede Arrest
fandt Sted mellem 24de September og 22de No
vember, og at det altsaa ikke var den strengeste Vin
tertid, men om Hesten. Angivelsen af disse 2de
notoriske Urigtighede, nemlig at det var alene for
medelst Toldovetredelstr Everth blev arrestere, og
at Arresten fandt Sted i den haardeste Vintertid,
synes at afgive Maalesiokken for Bedemmelsen af
det Opgioende, at 2de Personer stulde vere dede
af den Mishandling, de havde lidt i Arresten. Det
er oplyst (see Beret. §. 19.), at en as Matrosene

34

James Read, blev, som syg formedelst Felger af nor,
dentligt Levne, lesladt as Arrest, og lagt under Di
sirictslege Winthers Kuur, og at den Anden — Wa
tesione — sprang i Soen, efter hvad der er anfert i
Hr. Denowans Memorial til Lord Strangford
(ste Holstes Contrabemertn. i Litr H.)
ad slum. Dersom Man stulde have sluttet fra
den liden Opmerksomhet», der, efter det forhen Op
lyste, blev skjenket Norges Regjering og Love og
Domstole under Sagens Behandling af det brittiste
Gesandtstab i Stockholm og af Udenrigsministeen,
til dens Skjebne i det Engetste Parlament, da maat
te vistnok det her Anferte vekke nogen Betenkelighet) ;
men i hvad Skikkelse end Sagen var overlevere til
et Medlem af Underhuset, da synes det, saaledes
som Sagen da stod, i nerverende Tidsalder og hos
en Regjering som den engelste, ikke at have veret
noget at befrygte, saa at Man derfor stulde anste
en Overenskomst med Hr. Denowan til en Priis
as 18999 Pd. Sterling for at ven en Gevinst.
Denne Trudsel forekommer Committeen at vere i
denne Sag det mest Krenkende og Forhaanende
mod det Norste Folk, der ikte har veret betjendt for
Feighet», og mod dets Konge, om hvis Heltemod
Europa har vidnet for sterkt til at det burde for
modes, at saadanne blotte Trudsie stulde gjore
Indtryk.
Efter det her Anferte stjenZer Committeen ikke
at der var nogen tilstrekkelig Grund forhaanden til
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at frafalde den af de brittiste Gesandstab engang
tilbudne Borgen med Hensyn til de Steadste Neclama
tioner, eller fravige de Foranstaltninger, som vare
trufne med Hensyn til den Evethste Sag, og der
imot» nu gjere begge Dele til Gjenstand for en min
delig Overenskomst; hvorimod det synes at have
veret god Grund til at sraraade Hs. Majestet at
fatte den ovenanferte Beslutning, og gyldig Anled
ning til at andrage paa, at den Norste Regjerings
Betenkning, overeenssiemmende med Grunolovens
§. 15., maatte indhentes. Og da et Stonhing var
saaner forhaanden, synes der, at der var Grund til
at fonsiaae Sagen forelagt Samme, nåar Talen
var om, at tilstaae Udtellinger af den Norste Stats
kasse.
Men forinden Committeen nermere yttrer sig
angaaende, hvorvidt Kongens Raad har paadrage sig
Ansvar, maa den endnu kortelig anfore, hvad der,
som Folge af den naadigste Nesolution af 13de
Januar 1821, tildrog sig, inden den endelige Over
enskomst med Denowan afsiuttedes.
Efterat heisibemeldte naadigste Nesolution var
meddelt den Engelske Minister ved Udenrigsministe
rens Skrivelse af 24de Januar 1821, afreisie F. G.
Denowan til Christiania, forsynet af Grev Enge,
strsm med Pas og Coureerbrikke, samt med en Skri
velse til Statholdeen, hvori meldtes, at Hensigten af
Denowans Neise var at unoehandle med den, som
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as Regjeringen, este Kongelig Befaling, dertil blev
udnevnt.
Ifelge Finantsdepartementets Indsiilling blev
Vaverende Statssecretair Holst, ved heleste Resolu
tion af 6te Februar 1821, udnevnt til at overtage
den bestemte Underhandling. Denne Udnevnelse blev
tiltjendegivet Denowan ved hans Ankomst, og sam
me Dag meddeltes Statssecretairen as bemeldte De
partement Fuldmagt til ac trede i Underhandling
med den betroede Mand, som den engelste Gesandt
maatte have udnevnt.
Statssecretairen opfordrede da Denowan, ved
at oversende ham Gjenpart af den ham selv meddel
te Fuldmagt, til ligeledes at meddele Copie af den
ham meddelte Udnevnelse, med hvilken han forud
satte Denowan var forsynet af den brittiste Gesandt,
tilfoiende, at nåar Fuldmagtene vare udvexlede og
fundne i beheng Orden, kunde de nermere bestemme
Tiden for Underhandlingenes Begyndelst. Herpaa
svarede Denowan under 22de Februar, at saa gjerne
den brittiste Gesandt saae en mindelig Overenskomst
i den bodeeste Sag, saa havde han af Aarsag, som
sikkelig var meddeelt Udenrigsministeen, ikke sundet
det raadeligt at indgaae Hans Majestets Tilbud, an
gaaende Udnevnelstn af en Person til at trede sam
men i Christiania i Underhandling om bemeldte Sag,
og at han (Denowan) saaledes ikke var forsynet med
nogen Fuldmagt fra Ministeren, hvorimod han var
befuldmegtiget af de private Parter til at forsege
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mindelig Afgjerelse, og maatte henstille til Statsse
cretairen, om denne Authorisation ikke stulde.vere til
strekkelig.
Statssecretair Holst meldte det Passerede til Fi
nantsdepartementet, med Begjering at forstaaues sor
at undehandle med Denowan, som privat Mandata
rius for engelske Kjebmend. Finantsdepartementet
anmodede ham derpaa (23de Februar) ester heiesie
Befaling, at tilkjendegive. Denowan, at Statssecre
tairen ikte kunde indlade sig i nogen officiel Under
handling, saalenge han ikte beviste, at han var den
betroede Mand, som den siorbritaniste Gesandt hav
de udnevnt. Denowan reisie saaledes med «forret
tet Sag tilbage til Stockholm.
Naar man her erindrer sig Udenrigsministenns
Meddelelse af den brittiste Gesandts Confeentse,
hvori yttres, at Sagen, som oprindelig horte under
Domstolene, var kommen ind i Politikens Enemer
ker, og nu fordrede Ven heiesie Magts Mellemkomst,
samt at Ven brittiste Regjering, efter Gesandtens
Forsikring, vilde med Forneielst see, at Ven blev bi
lagt ved en mindelig Overenskomst, og sammenhol
der dermed Hans Majestets paa denne Meddelelse
grundede Nesolution, der bestemmer, at "den brittiste
Minister stal gjeres Tilbud om at udnevne en be
troet Mand til at trede i Underhandling med den,
som den norste Regjering paa dens Side udnevne,"
da maa det vere hoisi paafaldende, for ei at sige
n,istenkeligt, at hore Denowan komme til Chrisiia
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nia, Uden Fuldmagt sta den brittiste Minister, alene
med et Brev fra Grev Engesirem til Statholderen
som Coureer — og paastyde en hemmelig, Udenrigs
ministeen sitteligen meddeelt Aarsag, hvorfor den
brittiste Minister ikke sandt det raadeligt, at indgaae
paa Hans Majestets Tilbud, angaaende Udnevnel
sen af en Person til at undehandle om Sagen. Det
er saaledes vanskelige at sige, om saadan Adferd stal
betyde Haan og Ningeagt mod baade Konge og Folk,
etter nedvendig Forsigtighed.
Statssecretair Holst indberettede det Fonfaldne
til Udenrigsministeen, saaledes som denne havde be
gjert.
Grev Engestrem indgik Verefter under 7de Mans
1821 me 3Forestilling til Kongen herom. Deri an
ferte han, at Ven brittiste Minister, handlende i sine
Instructioners Aand, og overeenssiemmende med al
mindelige diplomatiske Vedtegte, altid havde ekle
re, at han maatte gjere Paasiant» paa en passende
Fyldestgjerelse for den Nationalverdigheden tilfeiede
Fornermelst, og paa en fuldkommen Skadeslesholdel
se for de Tab, Partene i Sagen havde lidt; at han
ved, som sin Monarks politiske Organ, at fremsette
denne Neclamation, ikke kunde andet end henvende sig
til Hans Majestets Ministerium, uden nogensinde at
sette sig i Forbindelse med en eller anden Green af
den indvortes Administration ; og at han felgelig
maatte bestemt modseeee sig at undehandle, enten
personlig, eller ved Befuldmegtiget, med den Norste
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Regjerings Finantsdepartement; men at han derhos,
for at paastynde Sagens Gang, og bortfjerne übeha
gelige Discussione mellem begge Hoffer, havde villet
paa sit Ansvar tilstede, at der, ved Siden af hans
Underhandling med Ministeriet, aabnedes en Under
handling mellem de Norste Auchoriteter og de priva,
te Parter, og at han derfor, efter Udenrigsministe,
rens Overtalelse, stjont ugjerne, samtykkede i Deno
wans Afreise til Christiania.

Greven, der antog at

Regjeringen burde ladet Underhandlingen med Deno
wan finde Sted, uagtet han kun var de private
Parters Befuldmegtigede, foresiog dernest for Hans
Majestet, at enten et Medlem af det i Stockholm
vel ende Norste Statsraad eller Statssecretair Holst
maatte bemyndiges til paa sidsinevnte Sted at tre
de i Underhandling med Denowan, anseende, at den
brittiste Minister har fornyet sin Paasiand om en
hastig Afgjerelse, at de Acter, der indeholde Everths
rg Steads Reclamatione, nyligen ere trykte i Eng
land for at forelegges Parlamentet, og at, efter hans
Formening, alt, hvad der lengere forhalede denne
Sags Afgjorelse, vilde give Grund til at formode, at
Man aldrig vilde ende den — en Formodning, som
kunde have den skadeligste Indfiydelst paa begge Ri
ges dyrebareste Interesser.
Denne Forestilling, saavelsom Regjeringens Ind
beretning af 270 eFebruar om det Passerede i Chri
stiania, fondroges i et den 7de Mans afholdt com
biperet Statsraad, hvor Hans Majestet, efter at ha-
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ve hort sine Norste og Svenske Statsraade (som
vare de samme, som udgjorde det combineede Stats
raad den 13de lanuar)> behagede at afgive solgende
naadigste Nesolution: -.
"Kongen, der uophsrligen har lagt for Dagen
sin Attraae efter at ste den bodeeste Sag af
gjort paa en forligelig Maade, enstede saaledes,
at dette Anliggende, som hidtil var bleven an
ste som henhsrende under Domstolene, men som
ved den siorbritaniste Regjerings Mettemkomst
har faaet en aldeles diplomatisk Charakteer, maat
te blive bragt til Endstab ved en venstabelig
Overenskomst. Da Hans Majestet er bleven
ovebeviisi om, at det ikke er sandsynlige, at
dette Sporgsmaal kan afgjores saaledes, som
man i Forfiningen haabede, og da Heistsamme
enstede at afverge for Norges Handel og Re
gjering Discussioner, der sjelden geraade til For
del for en Regjering, der er ringere i Magt,
end den, med hvilken den nndehandler, nåar det
paa den ene Side kommer an paa Handel og
Soesiyrke — en Overveg. , som den engelske
Regjering bestandig har udevet, selv mod Mag
ter af ferste Nang : saa har Hans Majestet be
stemt sig til at anvende alle de Forligelstsmid
ler, som Heisammes Forudstenhed og bestandige
Attraae ester at vedligeholde Freden kunde lede
Heisamme paa.
For altsaa at opnaae et Resultat, der kan bort-

350

fjerne, ikke alene al Frygt for et aabenbart Brud,
men endog al Tilsyneladenhed af mindre venligt For
hold mellem begge Hoffer, saa befaler Hans Ma
jestet:
Det er Vor naadigste Villie, at Statssecretair
Holst snarest muligt indfinde sig her, forsynet med
alle de Oplysninge om den bodeeste Sag, som kun
ne udledes af de desangaaende i den Norste Regje
rings Verge verende Papirer, sor i denne Aand, og
overeenssiemmende med de i Vor Nesolution af 13de
Januar sidsileden opgivne Grundsetninger, at trede i
particulair Underhandling om mindelig Afgjerelse af
denne Sag med de skadelidte engelske Handelsmends
Mandatarius Denowan. Og haver Vor Norste Re
gjering at forelegge Os Udkasi til en Insirux for
Statssecretair Holst, overeenssiemmende med Sagens
Beskaffenhet» og Vor kongelige Villie: at denne Sag,
dei snareste ste kan, maa bringes til Forlig paa en
saadan Maade, at ingen Dadel salder tilbage paa
Regjeringen. Eftehaanden som nermere Efternt
ninger fra Bodee indlsbe, blive de at tilstille Stats
secretair Holst i Stockholm til hans Eftentning ved
denne Underhandling, der aldeles har en Forligshand
ling til Gjenstand".
Hans Majestet befalede dernest, at Udenrigsmi
nisienns Indberetning med Bilage stulde vedheftes
den i Statsraadet ferte Protocol, for at tilstilles den
norste Regjering; ligesom at denne Sidsies Indbe
retning og den tagne naadigste Nesolution stulde til
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stilles Udenrigsministeen. Under 14de Mars under
rettede denne den brittiste Gesandt om den Kongelige
Nesolution, og berettede ham, at Hans Majestet
med Uvillie havde ste de talrige Udsettelse, som be
standig forhalede de paa forskjellige Maade indledede
Underhandlinger til en mindelig Overenskomst, samt
havde tttkjendegivet sin ydersie Missorneielst dermed,
idet Hoisamme tillige urokkelig havde bestemt, at den
omtvistede Sag, der var ligesaa übehagelig, som ska
delig for begge Nationers Interesse, stulde paa de
Snareste bringes til Endstab. (See Beretningen
§. 27).
Ved at lest Udenngsministerens Forestilling af
7de Matts 1821, maa vel enhver, hvem Kongens
A3n og Verdighet» er vigtig og hellig, hoiligen be
klage, at Udenrigsministeen, som tilstede i Naade
den 13de Januar, ikte da gjorde Brug af sit Pe
kjendtstab til den brittiste Gesandts Insiructiones
Aand, og as sin Indsigt i de almindelige diplomati
ske Vedtegte, og derved forebygget»., at Hans Ma
jestet ikke da tog en Beslutning, der—^ som ikte har
monerende med disse Insiructione og disse Vedteg
te — maatte tilbagekaldes den 7de Matts, fordi,
som Denowan angav, den brittiste Minister ikke fandt
det raadeligt, at indgaae paa Hans Majestets Til
bud om at udnevne en Person til at undehandle, og
fordi denne Minister, efter hans egen Pttring, bestemt
maatte modsette sig, at undehandle, enten personlig,
eller ved Befuldmegtige, med de» norste Regjerings
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Finantsdepartement. Naar man samle alle de paa
hinanden selgende Nesolutione, som Udenrigsministe
ren har bevirket i denne Sag, nesten altid uden at
tillade nogen at komme til fuld Udfenlst, da kan man
ikke andet end beklage denne virksomme Indflydelse
ved Siden af det hos Kongen verende Norste Raads
Taushet». Det synes ievrigt, med Hensyn til de an
ferte Grunde for den sidsi bevirkede Tilbagekaldelst
af Hans Majestets Nesolution, ikke at vere let at
begribe, at, nåar den brittiste Minister har anset Sa
gen for at hore til Politikens Enemerker, og altsaa en
minisieiel Gjenstand, og desuden, paa Nationalerens
Vegne, fordret eclatant Fyldesigjenlse — at det da
stulde vere imod Diplomatikens Vedtegt, eller stri
dende mod en Gesandts Insiructione, at undehand
le enten selv eller ved Besuldmegtiget med den eller
dem, som Kongen, ved hvis Hof han er accnditeet,
dertil maatte bestikke; og at det derimot» stnlde ve
re stemmende med Diplomatikens Vedtegte, at en
minisieiel Sag afgjeres mellem en Privatmant» uden
Bemyndigelse paa den ene Side, og en af Regjerin
gen besuldmegtiget Agent paa den anden.
Overalt
synes det, at Man med Billighet» kunde have ventet,
at den brittiste Minister, nåar han ikke antog Hans
Majestets Tilbud, havde tilkjendegivet Saadant strax,
uden at lade Denowan reise til Christiania, ligesom
sor at forsege, om den Norste Regjering vilde antage
saadan Underhandling. Committeen anste det mest
passende at tilbageholde sin Dom over denne hsisibe
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synderlige Fremgangsmaade. Det kan vel ogsaa am
sees ufornedent at tilseie den.
Naar Udenrigsminisieren i sin Underretning til
den brittiste Gesandt af 14de Marts tale om Hans
Majestets Uvillie i Anledning af de talrige UdsetteK
ser, og om Tilkjendegivelst af Heistsammes ydersie
Misforneielst dermed: da «raa det bemerkes, at no
get saadant ikke findes Spor til i Forhandlingerne af
7de Marts; ligesom det og maa bemerkes, at Ud
settelse, so,n stulde have forhalet de indledede Under
handlinger til en mindelig Overenskomst, ikke havde
sundet Sted, saasom Underhandlingas denne Art forst
opsiod i Anledning as den brittiste Ministers Note as
4de Januar 1821, og kan felgeligen heller ikke siges
at vere paa forskjellige Maader bleven indle
det. Det er desuden allerede oplyst, ved hvis Skyld
den Udsettelse, som forhalede Udferelstn af Hans
Majestets naadigste Nesolution af I3t»e Januar, fandt
Sted. Committeen kan as alt dette ikke stjonne ret
tere, end at Udenrigsministeen har i sine Pttringer
veret Hr. Denowans Sag gunstigere, end Norges
og dets Regjering; og at det hos Kongen verenoe
norste Statsraad var sterkt opfordnt til at gjere
Alt for at bringe Sagen til et for Folk og Konge
hederligt Udfald.
Ifelge den i Hans Majestets naadigste Nesolu
tion af 7de Marts givne Befaling indgav Regjerin
gen, efter Forestilling fra Finantsdeparmentet af29de
f. M., Udkasi til en Insirux for Statssecretair Holst
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med Hensyn til den ham beroede particulaire Under
handling ; hvilket Udkast, foruden at indeholde de i
den Kongelige Nesolution af I3t»e Januar under No.
1 Litr. 2. og K. bestemte Poster, gik «t> paa, at han
stulde anhere de Paastande, forn de Engelste Han
delsmends Mandatarius, Denowan, fremkom med,
og affordre ham Forklaringer over Vestaffenhedene
af og Omsiendighederne med de Begivenheder, hvor
paa Paasianden maatte grunde sig, for at Statsse
cretairen derved kunde settes istand til at bedemme
Grundene for de gjorte Paastande, derefte tilkjende
give sin Formening, og bevirke en endelig Overens
komst, hvilken blev at underkaste heiesie Afgjerelse.
I Overensstemmelse med dette Udkasi, som ved
naadigst Nesolution af 39te Marts tilsiilledes Uden
rigsministeen, blev der af denne under 11te April
udstedt Insirux for Statssecretair Holsi, de nu var
ankomme» til Stockholm, og blev paalagt uopholde
lige» at aabne Underhandlingen. Paa Grund heraf
vpfordrede Statssecretairen s. D. Denowan til at
fremkomme med sine Paastande, og med Forklaring
om Omsiendighederne ved de Begivenheder, hvorpaa
disse maatte grunde sig.
Ester nogen Correspondence om Denowans Fon
dring paa at meddeles de Kongelige Resolutioner,
der havde foranlediget Underhandlingen, og om det
Sprog, hvori denne Moe feres, tilkjendegav Deno
wan under 18de April, at han var beredt til at op
zive Everth <3c Sons og Steads Fordringer, saa
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snart det som Grundlag for Underhandlingen blev er
kjende, at Vedkommende havde Ret til Fyldesigjerelt
se. Da Statssecretair Holst herpaa svarede, at det
vilde vere ligesaa «overensstemmende med Under
handlingenes Natur, som stridende mod hans In
siructione, at gaae ind paa en saadan Erkjendelse,
forinden Fordringenes Netmessighed og Gyldighet»
var godtgjort, saa siandsede Denowan med Corre,
spondencen, indtil han endelig den 24de April paany
af Statssecretairen opsordredes til at fremkomme
med sine Pretensioner, i hvilken Anledning han atter
gjorde det til Betingelse for at efterkomme Saadant,
at Statssecretairen stulde erkjende det af hiin opgio
ne Grundlag.
Dette foranledigede Statssecretair
Holst til, i en Skrivelse til Udenrigsministeen af
25de April at forestille denne, hvad der var foregaaet
mellem ham og Denowan, hvorledes han selv ikke
kunde handle andeledes, efter den ham givne Im
siruction, og at, hvis Denowan ikke havde andre
Paastande at gjere, end de, som deels omhandles,
deels blot nevnes i hans Fremstilling for Lord Strang
ferd af 9de Februar 1829, det ikte vilde vere van
skelige at godtgjere deres Ugrund, medens at deimod
Hans Majestet havde betydelige Pretensioner, deels i
Anledning af de, under den engelske Regjerings Ga
rantie, udleveede Varer, af hvilke en sior Deel, tilli
gemed anseelige Beder, efter Toldanordningerne vare
forbrudte, deels i Anledning as de af Everth og Med>
siyldige den 28de Februar 1819 forevede uherte oK
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Hans Majestets Teritorialheihed i heiesie Maade
krenkende Voldsomheder. Statssecretairen gjorde den
hos Udenrigsministeen opmerksom paa, at han saa
meget mindre vovede at tilraade, at den af Hr. De
nowan paasiaaede Basis antages, som dette formeent
ligen vilde indebolde en Erkjendelse af Rigtigheden af
de af Denowan fremforte stamlest Bestyldninge,
saavelsom af de Klage over barbarisk Mishandling,
som soregaves tilseie Engelsmendene ved' og under
deres Arrest, hvis Rigtighed de fra Undesegelsescom
missionen i Bodee hidtil indlebne Oplysninge ikke
give mindste Anledning til at antage.
Endelig overleverede Denowan, ester den engel
ske Ministers Befaling, til Udenrigsministeen, en saa
kaldet Oversigt over de virkelige Pengetab, som Everth
se Son og Stead havde lidt paa Grund af Tildra
gelsene paa Bodee, med 45 Bilage. Ved at tilmel
de Statssecretair Holst dette, bemerkede han, at
han ikke vilde ansees at have eftegivet de forskjelli
ge Puncter, hvorfor Fyldesigjorelse fordredes, uden
at Summenes Sterrelst endnu kunde opgives —
saasom: Everths se Sons Fordrivelse fra deres Eta
blissement, Ophevelse af deres Handelsnttigheder
tvertimod Tractaten til Gluckstadt *), den norste
Statsforfatning og de gjeldende Love, Standsningen
og Tilintetgjenlstn af deres Handelsforhold, den Tort
og Creditspilde, deres Etablissement har lidt ved Am
*) Denne Tra.tat er af ute Juli 1670, og aldeles ikke
anvendelig paa nerverende Sag.
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tets Bekjendtgjerelst af 9de Marts 1819, og den to
tale Nuin af et meget respetabelt Handelshuses Cre
dit og Anseelse, som foraarsagedes ved et hoisi for
nermeligt Skamstrift, indrykket med Regjeringens
Vidende i Norste, Danste og Tydste Blade m. v.;
hvilke Puncter vilde blive gjorte gjeldende i Forhold
til den Redebonhed, hvormed Man indrommede Erstat
ningen for de beregnede Pengeab. (See Beretnin
gen §. 28 cfr. §. 17). Den i bemeldte Oversigt spe
cificende Beregning beleber sig til 39,293 Lsi. 2 si.
5 6.
Til Begrundelstn af Etablissementet paa Bodee
opgav Denowan at det Engelske Huus havde an
vendt 59,999 L. Sterling, og Erstatningen for Frag
ten af Skibet Elisa, som af Stead var befragtct i
1819 sor at oversen hans Eiendomme fra Bodee,
men hvorfra han, efter Denowans Opgivende, blev
forhindret ved Finantsdepartementets Vegring mod
at antage den af Denowan tilbudne Sikkerhet», be
regnede han til 1699 L. Sterling (cfr. denne, efter
de anholdte og arnsiende Varers Udleverelse af
givne saakaldte General-Factura, med den i §. 29
ansorte Bengnmg over Steads Fordringer forin
den Udleverlngen).
Efterat Statssecretair Holst havde forlangt nog
le Oplysninge i Henseende til denne Factura af De
nowan, og denne meddeelt ham Soar den 2den Mai
1821, afgav han under 6te f. M. sine Bemerknin
ger over Samme. I disse gjennemgaaes General-
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Facturaen posioiis (Beretningen §. 28), og vises de
jlgrundede i Denowans Paastande. .
Disse Bemerkninger sendte Statssecretairen ved
Skrivelse af 6te Mai til Udenrigsministeen, med
Tilkjendegivende, at han, ifelge sine Insiructione,
ikke havde kunnet indlade sig med Denowan angaaen
de en sterre eller mindre Erstatningssum, eftesom
han ikte kunde erkjende, at Denowan paa sine Com
mittenteres Vegne havde nogensomhelsi Erstatning at
fordre, men den norste Statscasse meget mere havde
betydelige Fordringer paa dem formedelst begangne
Tollovertredelser — tilfeiende derhos, med Hensyn
ttl Sagens diplomatiske Stilling, det Forslag, at der
stulde tiltjendegives den brittiste Minister, at eno
stjent Hans Majestet ikke kunde erkjende, at Necla
manterne havde nogen lovgrundet Adgang til Erstat
ning, og ved deres Tollovertredelser og evrige For
hold havde gjort sig fortjente til Straf, Hoistsamme
dog, af Agtelse for den brittiste Regjering og sam
mes Intercession, naadigst vilde bevilge dem Efter
givelse for Straf, Fritagelse sor Pathuusleie med
Hensyn til de anholdte Varer, Ophevelse af det paa
Pakhusene paa Nyholm lagte Beslag, Godtgjorelst
for det, efter Vlackhalls Bemanglinger ved Udleverel
sen af St. Johns Ladning, dei Manglende eller Be
dervede, og for de indsvundne 119 zTende^ Rug, og
Toldfrihed indtil et Beleb af 6999 Spd. ; men at,
hvis Vedkommende ikke hermed maatte findes tilfred
se. Sagen da kunde afgjeres ved Domstolene, til hvil
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ken Ende de stulde blive forsonede med Leidebrevs og
fri Sagferelse gjennem alle Netter, og gives Adgang
til Betaling, mod Negres til Vedkommende, af Stats
cassen for hvad der ved endelig Dom maatte blive
dem tilkjende.
I Anledning af denne Skrivelse og de med sam
me fulgte Bemerkninger erholdt Statssecretairen den
Lde Mai et Promemoria fra Udenrigsministeen, hvori
denne anforte, at da Statssecretairen var taldet til
Stockholm for at treffe en mindelig Overenskomst i
Bodeesagen, forekom det ham besynderlige, at Stats
secretairen efter sine Insiructione ikke havde kunnet
indlade sig i Underhandlinger med Denowan om den
siorre elle mindre Snm, som kunde tilsiaaes ham;
til hvilken Ende han anmodedes om at indfinde sig i
Cabinettet, foråt Udenringsministeren kunde overbevi
se sig om den Forskjel, der saaledes stulde existere
mellem hans Insiructione og Kongens saa ofte til
kjendegivne Villie.
Under de mellem Statssecretair Holst og Deno
wan begyndte Forhandlinger indleb fra den svenske
Minister i London, Baron Stjerneld, en Correspon
dence mellem ham og den engelske Udenrigsminisier,
Marqvis Londondery, der synes meget at have frem
skyndet Sagens endelige Afgjerelse. I Sidsinevn
tes Note as 13de April 1821 (Bilag Litr. N., §. 29)
tilkjendegives den brittiste Regjerings store Fortrydel
se over den nye Udsettelse i den bodeeste Sag, om
hvi^ hurtige og tilfredsstillende Afgjerelse var gjort
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gjentagende og bestemte Forsikringer, og truedes med
at forelegge Sagen for Parlamentet, som derved kun
de foranlediges til at tilbageholde de til Fordel for
Norge og Sverrig intenderede Forandringer i Hen
seende til Trelasttoldem I Anledning heraf blev de
holdt et combineet Statsraad den 2den Mai 1821 —
besiaaende af Hans Excellence Justitie-Statsministe
ren, Hr. Greve af Gyllenborg, Hans Excellence Uden
rigsministeren, Greve af Engestrem, Hans Excellence
den norste Statsminister, Hr. P. Anker> Hans Ex
cellence Statsraad, Grev Rosenblad, Hans Excellence
Statsraad, Grev Flemming, Hans Excellence Hof
kantzler, Greve af Wetterstedt, Seatsraadene Grev
Cederstrem, Merner, Collett og Fasting — i hvilket
Hans Majestet befalede de i Stockholm oerende
Norste Statsraader, inden 5 Dage at forelegge Hoisi
samme et Forslag til Sagens endelige Afgjerelse. I
et den 7de nestefter afholdt Norst Statsraad — be
siaaende af Statsminister Anker og Statsraadene
Collett og Fasting — afgaves det befalede Forslag;
og da dette Actstykke er det forste fra det hos Kon,
gen vermde Norste Raad i denne Sag, troer Com
mitteen her at bnrde ansen Samme ordlydende. Det
er af saadant Indholt» :
"I et under 2t»en d. M. afholdt combineet
svenst og norst Statsraad har Deres Majestet naa
digst befalet os, inden 5 Dage at forelegge Heist
samme et Forslag til endelig Afgjerelse af den bodee
ste Sag.

For at kunne opfylde denne heiesie Besa

361

lina, have vi uforlovet sammentraadt med Statsse
cretair Holst, som Deres Majestet har befalet at ne
gotiere med Hr. Denowan om denne Gjenstand, for
af ham at erfare, hvorvidt disse Underhandlinger va
re avancende, og hvorvidt et Resultat snart kunde fon
ventes. Vi en saaledes blevne underrettede om, at
Statssecretair Holst fsrst, ester nesten 3 Uges Op
hold her paa Stedet, under 27de f. M. og 2den d.
M., er bleven meddeelt fra Denowan en Forklaring
og Beregning over oe Pretensioner, som han forme
ner at have paa sine Mandanteres Vegne, og som
han med en Deel dertil horende Vilage har indgivet
under Titel: "Generalballance over DHrr. Cveth «8.
Son og David Steads Fordringer." Denne Be
regning have vi neie gjennemgaaet og sammenholds
med hvad Statssecretair Holst, efter de i hans Ver,
ge verende Oplysninge, har svaret til hver Posi
iser i en udferlig Deduction, som han i disse Dage
indgive til Deres Majestets Minister for de uden
landste Affairer, Hans Excellence Grev von Enge
sirem, fra hvem han, ester Deres Majestets Besa,
ling, er meddeelt sine Instruxer.
Efter vores bedsie Skjennende indste vi ikke ret
tere, end at Statssecretairen postviis har gjendrevet
Denowans Fordringer, og viist, at saaledes som disse
af ham en oplyste og begrundede, er der ingen lov
medholdig Aarsag til af den norste Statscasse at til
siaae hans Mandantere de fordrede Skadeslesholdelser;
men at disse derimot», for begaaede Toldovettrcedelstr
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og virkelige Forbrydelstr, ere dennes Debitorer for beLydelige Summer. Da imidlertid denne Sag ikke
blot ber beragtes fra den juridiske Synspunct, men
det engelske Cabinets Mellemkomsi har givet den en
diplomatisk Charakteer, som fordrer Opofrelser, for
at afverge Uleilighede, der kunde ramme det offent
lige Vel, saa har Statssecretair Holst i en Forestil
ling til Hans Excellence Grev Engestrem, som felger
hans Deduction, proponere en Maade at opgjsre
Sagen paa, som vi efter neieste Overveielse ikte kan
andet end tiltrede, og som vi derfor herved underda
nigst fremlegge til Deres Majestets naadigste Be
demmelse, som det Forslag til endelig Opgjorelse af
den bodoeste Sag, som Dens Majestet under 2den
d. M. har naadigst befalet os at forelegge Heist
samme. Skulde den Sum, som Statssecretair Holst
har proponent, nemlig 6999 Spd., ikke findes anta
gelig, formener Seatsraadet underdanigst, at Man i
Bestemmelsen deraf burde endog gaae videre, for at
opnaae Sagens Opgjorelse, ester de Forhandlinger,
som nermere maatte foregaae gjennem Cabinettet.''
Hans Majestet behagede derpaa naadigst at re
solvere:
"At herom nermere stulde gjeres Meddelelse til
det udenlandste Ministerium."
Den paafolgende 21de Mai blev der atter holdt
et conrbineret Statsraad, i hvilket det Norste Stats
raad, efterat der as Udenrigsministeen var fremlagt
en Note fra den brittiste Minister om Sagens hurti
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ge Afgjerelse (denne Note findes ikke blandt Sagens
Documenter) afgav selgende Indsiilling:
"I et under 2den d. M. afholdt combineret svenst
og norst Statsraad har Deres Majestet naadigst be
falet os/ inden 5 Dage at forelegge Heistsamme en
underdanig Forestilling om denne Sag, der uophol
deligen maatte asgjores. I Overensstemmelse med
denne hoieste Befaling have vi til bestemt Tid, nem
lig den 7de f. M., underdanigst fremlagt en Forestil
ling, ifolge de as Statssecretair Holst meddelte Op
lysninge, hvori han omhyggeligen har gjennemgaaet
og gjendrevet Hr. Denowans ugrundede Paastande.
Imidlertid da denne Sag nodvendigen maa bringes
til Endstab paa en sor den siorbritaniste Regjering
tilfredsstillende Maade, uden Domstolenes Mellem
komsi, saa indsiillede vi underdanigst under 7de f. M. :
"at det naadigst maatte behage Deres Majestet at
glemme de af Everth og Medskyldige udevede Voldsom
heder ; eftegive de for Toldlovenes Overtredelse for
brudte 12 til 15999 Spd., og endog som Gratificatjon
bevilge en Sum af 6999 Spd., hvilken vi med Hen
syn paa den siorbritaniste Ministers Note underda,
nigst fonslaae endnu at forege med 29,999 Spd.,
saafremt bedre Betingelser ei maatte vere at erholde,
og den Fare, der efter Udenrigsminisierens Fremstil
ling trner den norste Handel, ikke paa anden Maa
de kunde undgaaes. Vi en as den underdanige For
mening, at denne Opofrelst fra den norste Stats
kasses Side er uundgaaelig, i Vetragming as den

364
heist übehagelige Vending denne Sag har tåget sta
det Dieblik, den blev en Gjenstand for diplomatiske
Underhandlinger. Saafremt Hr. Denowans For
dringer endnu stulde strekke sig videre, og disse be
tydelig Opofrelstr ikke maatte blive ansete for til
strekkelige, vilde det naadigst behage Deres Majestet
at bestemme, hvilke yderligen Concessioner der maat
te vere at tilsiaae, ved naadigst at befale et Ultima
tum, der kunde bringe denne Sag til Endstab; med
mindre Vedkommende heller maatte enste at see den
afgjort ved Domstolene med alle de Begunstigelser,
som Deres Majestet allerede i dette Tistelde naadigst
har ladet tilbyde."
Herpaa behagede det Hans Majestet naadigst at
resolvere :
"Dette Statsraadets underdanige Yttrede stal
meddeles Cabinettet, for i diplomatisk Form at
meddeles den siorbritaniste Minister."
Under 12te Mai 1821 udsiedte Denowan sine
Contrabemerkninger, og i Skrivelse af 13de f. M.
til Marquis Fitz - Gerald gjenkalde, i Anledning as
Slutningen af Statssecretair Holsts Bemerkninger,
Tildragelsene ved Udkasielstn paa Nyholm, Everths
Arrest m. m., i Ministerens Erindring — Alt efter
hans Maade at fortelle Tildragelsene paa, i det
han aldeles forkastede alle ved den i Bodee nedsatte
Commission ferte Vidner som partiske, men derimot»
vilde have Kinghorne, Newstead og Gerss ansete
som fuldkommen troeverdige Vidner, og Mangel af
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andet Beviis citende et Stykke af sin egen Fremstil
ling til Lord Strangford af 9de Februar 1829.
Disse Documenter foranledigede en Neplique af
Statssecretair Holst, hvilken blev tilstillet Udenrigs
ministeen ved Skrivelse af 4de Juni 1821, hvori
han yttrer, at han, i Betragtning af de siden 6te
Mai modtagne Documenter, der sette det i klareste
Lys, at de forskjellige Anholdelser, der vare Gjen
stand for Neclamationene, vare en simpel og uund
gaaelig Folge af begangne Toldovertredelstr og An
greb paa Hans Majestets Territorialheihed og den
offentlige Sikkerhet», ikke, efter Samvittighet» og Pligt
mod Konge og Fedreneland, kunde forandre sin Me
ning i Henseende til de af ham i Skrivelse af 6te
Mai fremsatte Forslag til Sagens Afgjerelse. I sami
me Skrivelse opsordnde han tillige Udenrigsminisie
ren til at skjenke en serdeles Opmerksomhed til De
nowans Skrivelse af 13de Mai, hvori den norste
Regjering beskyldtes for, at undertrykke Documenter,
afgive fuldkommen nsandferdige Indberetninger, pub
licere Skamstrifter, negte at adlyde sin Konges Be
falinger og tilsidesette Landets Love; hvori den kald
es en lastverdig Bestyrelse, og hvori den anklagedes
for vilkaarlig Handlemaade, for at bryde Tractater,
ovetrede sine Love, moosige egne Opgivelser, samt
sege at give Beskyttelse til dens Agenter, der ikke
alene vare skyldige i de uverdigste Mishandlinger
imod en venstabelig og alliere Magts Undersaatter,
men ogsaa havde begaaet Handlinger, der ikke kunde

366
benevnes anderledes end Mord — Bestyldninger sak
haarde og erekrenkende, at Statssecretairen ansaae
det af vesentligste Vigtighed, saavel for Medlemme
ne af det norste Statsraad, som endnu mere for
Hans Majestets Regjeingshede, at betragte dette
Product fra en meget alvorlig Synspunct. (§. 28,
Bilag Litr. N.). Samtlige her citerede Documen
ter, angaaende Underhandlingen mellem Statssecre
tair Holst og Hr. Denowan, sette den hele Sag i
et serdeles klart Lys, og Committeen giver sig den
3Ere at henvise til samme. (I Bilag Litr. N).
I Anledning af denne Deel af Sagen — nem
lig hvad der tildrog sig ved og under Underhandlin
gene i Stockholm mellem Statssecretair Holst og
Hr. Denowan — tillader Committeen sig at bemerke:
1. Ligesom Sagens Forhaling efter Nesolutionen
af 13de Januar blev foranlediget derved, at
Denowan mdfandt sig i Christiania til Under
handlingen, uden at vere forsynet med Fuldmagt,
saaledes som bemeldte Kongelige Nesolution be
stemte: saa sees det og, at Hr. Denowan atter
gav Anledning til Sagens Uddrag, da Under
handlingene, ifelge Nesolution af 7de Mares,
stulde begynde i Stockholm, idet han nemlig
deels forlangte fra Statssecretair Holst de Kon
gelige Nesolutione, der havde foranledige Un
derhandlingen, endstjent disse vare blevne med
delte det brittiste Gesandtstab, hvor han, for
end Holsts Ankomst til Stockholm, kunde have
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erholdt den fornedne Kundstab derom, deels for
drede, som Grundlag for Underhandlingene, det,
som forst ved Underhandlingene stulde oplysts
og godtgjores, og forst ester den brittiste Mini
sters Befaling fremkom medfine Paastande.
2 Naar Hr. Denowan ved at fremlegge sin saa
kaldte "Generalbassane" gjer adskillige Reserva
tionspuncter, om hvilke han
ar de stul
de vorde gjorte gjeldende i Forhold til den Re
debonhed, hvormed man indremmede Erstatning
for de beregnede Pengsumme: da synes dette at
vise, hvormeget Man i denne Sag har stole paa,
at Trudsler kunde gjelde istedetfor Grunde og
Netferdighed, og hvilken Drisiighed, de» hidtil
ndvisie Eftegiveuhed fra Hans Majestets Si
de havde vakt — saa at nu ei alene de diplo
matiske Personer, men den private Mandatarie
us truer istedetfor at undehandle.
3 Ved at sammenholde de he omhandlede Gene
ralballancer med de under Bde September 1819
af Denowan paa Steads Vegne gjorte Paastan
de i den saakaldte summariske Extract (se Be
retningen §. 29), da sinder man den Besynder
lighet», at der nu fordres omtrent 2299 L. Ster
ling mere, efterat Udleveingen af Steads Eien
domme havde sundet Sted, end ferend noget
var udleveret; ligesom det heller ikke i Deaillen
er en let Sag, at finde Overensstemmelsen mek
lem disse 2de Beregninger.
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4. At den Mand (Statssecretair Holst), der stulde
iagttage den norste Regjerings og den norste
Statscasses Tarv ved denne Underhandling, ei
alene faae sine Instructione af Grev Enge
sirom, men siaaer i den Grad under ham, at
han kan kaldes op i Cabinettet for at godtgjore
Forsiaaelsen af sine Insiructione, dette forekom
mer Committeen meget besynderlig., iser da Gre
ven uNder den hele Sag. stes at have tåget saa
virksom Deel iz Denowans og det brittiste Ge
sandtstabs Fordringer, medens de i Dommen
terne ikke findes ringeste Spor til, at han har
ladet den norste Regjerings meddelte Oplysnin
ge kdmme i allermindsie Vetragtning.
De maa imidlertid glede Enhver, at Sagen
faldt i faa gode Hender, som Hr. Statssecretair (nu
Statsraad) Holsts; men enostjent Committeen ei
miskjende Hr. Statssecretair Holsts Duelighed iev
rigt, kan den ikke tilbageholde den Mring, at det
havde veret at enste, at han havde anste Diploma
tiken mere formelig med Lov og Ret, og beragtet Ag
telstn for den siorbritaniste Regjerings Mellemkomst
fra en saadan Side, at den kunde bestaae med Agtel
sen sor den norste Konges Territorialret og Regje
ringshede; og saaledes ikke i Eonclusionen, tvetimod
Premissene, sorestaaet Godtgjerelse for dem, hos
hvem den Norste Statscasse, efter hans Formening,
havde siore Fordringer.
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5. Den ved Baron Etjeneld fremstndte Note til
ham fra Marquis Londonderry stes at ven for
anlediget af den nrigtige Forutsetning, at en
ny Udsettelse i Sagen havde sundet
Sted, og indeholder i evrigt en Gjenta
gelse af den saa ofte af det brittisteGe
sandtstab ogafUdenrigsminisieren brug
te Trudsel med, at Sagen stulde blive
s o r e l a g t P a r l a m e n t e t. Da Udsettelstn li
gesaalidt denne Gang som tilforn var foranledi
get fra den norste Regjerings Side, men fra
Hr. Denowan selv, og. da Forbrydelse af den
Art, som de, der vare udevede i Bodee, ikke i
England betragtes med Ligegyldighed: saa fore
kommer det Committeen, at denne Depesche,
hvoraf det erfaredes, at Intet af hvad der fra
den norste Regjering var oplyst om Sagen hav
de naaet til London, ligesaalidt fom det var ble
ven tåget i Beragtning i Stockholm, snarere
burde have fremkaldt den Beslutning, at forlan
ge Underhandlingen mellem Statssecretair Holst
og Denowan fremlagt for den siorbritaniste
Udenrigsminisier, Marquis Londonderry, og for
Parlamentet, end at den stulde drive paa den
vilkaarlige, og for ethvert Skin af Ret og Bil,
lighed blottede, Afgjerelstsmaade. Uagtet det ikke
kan negles, at det hos Kongen verende Stats
raad (den norste Regjering blev ikke give An
ledning til at yttre sig) i sin Indsiilling af 7de
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Mai segte at gjere opmerksom paa, «t der in
gen lovmedholdig Aarsag var til, af den norste
Statscasse at tilsiaae Skadeslosholdelse, men at
Vedkommende derimot) sor begaaede Toldovertre
delstr og virkelige Forbrydelstr vare dennes De
bitorer for betydelige Summer, saa skjenner
Committeen dog ikke rettere, end at det — med
Hensyn til Sagens Beskaffenhet», med Hensyn til
Hans Majestets 3En og Heisammes constitutio
nelle Forpligtelse, samt med Hensyn til, at man
ikke havde at handle med Barbarester, men med
det oplyste og liberale engelske Cabinet, og at
felgelig Folkeretten, og ikke blot Styrken, maatte
komme med paa Vegtstaalen for de diploma
tiske Underhandlinger — havde veret Pligt sor
heibemeldte Hans Majestets Raad, aldeles at
fraraade en Afgjerelse, der ei alene paabyrdede
den norste Statscasse en heisi uretferdig Ud
gift, men maatte ansees ligesaalidet hedrende sor
de brittiste, som for det norste Navn. Det
maa tillige her bemerkes, hvorledes der atter
her, som under Sagens hele Gang, fra det en
gelske Gesandtstabs og fra Udenrigsminisieens
Side, faldes ind med nye Paastande og Truds
ler midt under Udferelsen af Hans Majestets
Indremtnelse i de Skyldiges Faveur. Og det
synes nesten «forklarligt, at det hos Kongen ve
rende norste Raad kunde, i Anledning af Vis
tomte Fitz - Geralds Note, ved det i Statsraa
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det den 21de Mai gjorte Forslag, foregribe det
endelige Resultat af den, ifolge Hans Majestets
Befaling, paa den Tid siedsindende Underhand
ling, ved at indsiille, at de under 7de Mai om
handlede 6999 Spd. som Godtgjerelse stulde for
eges med 29,999 Spd. m. v. — og det ude»
at benytte lengere de af det brittiste Gesandt
stab engang gjorte Tilbud af Garantie.
6 Sammenligne Man denne det norste Stats
raads Eftegivenheo med Denowans stamlese
Forhaanelstr og Injurier mod Hans Majestets
Regjering, da vil det vansteligt kunne forklares,
at der intet Skridt gjordes til at give denne
stendige Sag en anden Vending. Det er umu
ligt for Committeen at tenke sig, at en saadan
Adferd og en saadan Sag kunde finde Medhold
i nogen civilistret Stat. At en Konge, hvis
Mod og Krast Europa har beundret, og et Folk,
som altid bar et hederlige Navn i Historiens
Aarbege og blandt fjerne Natione, stulde saa
ledes ei alene tvinges til at betale dem, som hav
de trodstt Lovene, krenket Territorialrettigheden
og den offentlige Sikkerhet), og udevet Vold og
Nan, men endda tillige lade sig af disses Man
dalaens, Procurator Denowan, sige, hvad in
gen privat Mand vilde kunne tillade sig at ve
re upaatalt — det er en Tanke, som oprerer
hver Normand, der foler for Konge og Fedre
neland.
A a 2
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Der stes ikke, at Udenringsminisienn har for
anstaltet noget i Anledning af Statssecretair Holsts
Skrivelse af 4de Juni, hvori han gjordes opmerk
som paa Denowans skammelige Vestyldninger.
Derimod fremlagde han i et den 16de Inni at
ter holdt combineret Statsraad, besiaaende af Hans
Excellence Udenrigsministeen, Greve Engesirem, Hans
Excellence den norste Statsminister, Anker, Statsraa
derne Collett og Fasting — en Forestilling om Ned
vendigheden af at tilendebringe Sagen, som hver Dag
antog en alvorligere Charakteer, idet at Klagerne nu
forberedte sig til at forelegge Parlamentet deres Ne
clamationer, hvorover en Forretning allerede var op
tagen hos Lordmajoren, ligesom Sagen ogsaa allen,
de var i fiere Parlaments-Medlemmes Hender, og
der allende havde veret Sporgsmaal i Forsamlin
gen om at udelukke Norge fra Deltagelse i de For
dele, som vilde fiyde af en ny Tarif sor Trelasitol
den. Han bemerkede, at en vidtleftig Corresponden
ce allerede havde sundet Sted mellem Statssecretair
Holst og Denowan, og at, da alle Argumenter fra
begge Sider vare udtemte, Sagen nu var bragt saa
vidt, at den var sin Afgjerelse ner. Til den Ende
fonslog han, at Hans Majestet vilde give bestemt
Befaling til, at de ved Hoisammes Ministerium og
den brittiste Minister stulde gjeres Denowan Forslag
af den Beskaffenhet), at denne kunde gaae ind der
paa i sine Committenters Navn.
Den norste Statsraads - Afdeling fonsiittede da
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i bemeldte Statsraadsmede, den 16de Juni, at den,
efterat Statsraad var afholdt den 21de Mai, havde
ladet sig forelegge af Statssecretair Holst, saavel
Denowans Contrabemertninge, som Etatsstcretai
rens Repliqve; og ved at gjennemgaae dette og de
forskjellige. Netshandlinge og Beviislighede, som
Statssecretairen imidlertid fra den norste Regjering
havde modtaget, havde den endmere sundet bestyrket
og bragt til Evidence, at Denowans Fordringer vare
heist ugrundede, og saa blottede for alt Beviis,
at kun den Protection, han havde vidst at tilvende
sig af det engelske Ministerium, stellede hans For
dring, samt at de nyere ehvervede Oplysninge ey
deligen viisie, at de foregivne Mishandlinger mod
Everth og Medarresierede ingenlunde ere foregaaede,
og at Gerss's Handelsetablissement paa Bodoe alde
les ikke kunde beragtes som et engelsk Etablissement,
hvilket, tilberligen elevere gjennem Cabinettet, haabe
des at ville bidrage til betydelige» at nedsette den
Denowan hiotil forundte Protection, som vel fornem
melig havde veret grunde paa, at Sagen urigtigen
ansaaes at angaae den engelske nationale og commer
cielle Interesse. Tillige viisie Statsraadsafdelingen i
sin Forestilling, at den bodeeste Sag aldeles intet
utilberltgt Ophold havde lidt, men at Hans Maje
stets Ordres punktlig havde veret eftelevede, og i
Serdeleshed, at Aarsagen til, at den Kongelige Ne
solution af 25de October 1819 ikke kunde esterkommes
ferend Resolutionen af Bde Januar 1829 indleb, var,
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at Blackhall forst da opgaoes som den Storbntani
ste Befuldmegtigede, til hvem Varene stulde udle
veres m. v.
Hans Majestet besluttede derpaa, at Udenrigs
ministeen, efter derom at have confeeret med den
siorbritaniste Minister, stulde forelegge Hans Maje
stet et Ultimatum til Sagens endelige Afgjorelse.
(See Beretningen §. 29, samt Bilag Litr. l_.).
I det derpaa, under 19de Juni, atter asholdte
Statsraad (besiaaende af de Samme, som vare tilstede
i Statsraadet den 16de Juni) fremlagde Udenrigsmi
nisteen sin Indsiilling, og foredrog hei, at han, efter
nermere Conference med den engelske Minister, ifolge
den ham den 16de s. M. meddelte naadigste Befa,
ling, nu havde modtaget dennes Ultimatum til en en
delig Opgjorelse af Sagen (hvilket var aldeles ordly
dende med den i Beretningen §. 39 indforte Over
enskomst), samt at den engelske Minister havde ud
ladt sig med, at et Afstag af det Forlangte eller et
nyt Ophold vilde udsette de forenede Niger — og i
Serdeleshed Norge — for alle de Uhelt», som kunde
fiyde af en Standsning i Handelen, og en Forandring
i de nu besiaaende Forhold mellem Hoffene i Stock
holm og London.
Uden at Noget finoes tilseie fra den norste
Statsraads-Afdelings Side, anferes derpaa Hans
Majestets naadigste Nesolution, saaledes:
"Hans Majestet, efter at have tåget denne Sags
hele Beskaffenhet) i Overveielse, og hort sit Stats-
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raad, besluttede, ledet af landsfaderlig Omsorg
for Norges Vel, og for at undgaae Afbryoelse
af de med den engelske Regjering besiaaende ven
stabelige Forhold, der iser i nerverende Dieblik
kunde have en saa afgjerende Indfiydelse paa
Norges Handel:
Igjennem Cabinene for de udenrigste An
liggender beordres Statssecretair Holst til at
afsiutte med Denowan, paa hans Commit
tenters Vegne, en Overenskomst, hvorved til
siaaes ham hvad der i ovenmeldte Vor Uden
rigsministes Forestilling er opgive som Ultima
tum for denne Sags endelige Afgjorelse."
Ifelge denne naadigste Nesolution blev der den
21de Juni 1821 i Stockholm mellem Statssecretair
Holst, paa Finantsdepartementets Vegne, og F. G.
Denowan, paa de engelske Neclamanters Vegne, af
finitet den i Begyndelstn as nerverende Indsiilling
omtalte Overenskomst (hvis hele Indhold findes
indfort i Beretningen §. 39), hvorefter al Tiltale
mod de Skyldige stulde bortfalde, og de gjorte Be
slag i forbrudte Varer opheves, en Sum af 2599
L. Sterling (det Beleb, som Hr. Denowan paa Ge
nealballancen har opfort for sin Person) contant el
ler i gode Vexler sirar udbetales, og Toldsrihed til
siaaes i 4 Aar, indtil et Belob af 15,599 L. Ster
ling, i hvilken sidste Henseende Fribreve stnlle ut«
stedes.
I et Statsraad, holdt den 26de Juni, blev den
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saaledes — efter Hans Majestets Befaling — afstut
tede Overenskomst foredraget Heistsamme ; i hvilken
Anledning Hans Majestet behagede naadigst at re
solvere :
"Bemeldte Overenskomst stal tilstilles den kon
gelige norste Regjering, som igjennem vedkom
mende Departement haver at foranstalte det vi
den Fornedne, til Udferelst af de i Overenskomsten indeholdte Bestemmelser."
(Herom, samt om Denowans senere Klage, der ved
Kongelig Nesolution af 21de Januar 1822 ekleredes
übefeiet, see Beretningen §. 39).
Efterat Sagen saaledes var ved Overenskomst
afgjort, indleb Undefegelsesacten fra den til Nord
land, for at undersege de angjeldende Embedsmends
Forhold, sendte Commission, med Skrivelse, datere
19de Juni 1821. I Anledning Heras indhentede Fi
nantsdepartementet Statssecretair Holsts Betenk
ning, om hvorvidt der kunde antages, at Auehorite
terne paa Bodee havde viisi utilberligt Forhold un
der de paaankede Begivenheder, og hvorvidt der sand
es Grund til at lade dem tiltale. I Overensstem
melse med denne, under 26de Juni 1821, afgivne
Betenkning, de i det Vesentlige gik ud paa, at de
angjeldende Embedsmend, Foged Juel, Sorenskriver
Nist og Tolder Helliesen kunde have handlet anderle
des, og at endstjent de 2de Forsinevntes Forhold var
af den Beskaffenhet», at de maaste ikke ved Domsto
ene vilde blive ansete med nogen Straf, vilde det,
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med Hensyn til de mod dem fremforte Beffyldninge,
vere vigtigt, saavel for dem selv, som for det Offent
lige, at deres Forhold ved Dom blev paakjendt —samt — i Henseende til Helliesen, at hans hele For
hold paa det Strengeste burde underleges, og hvis
det stulde vist sig, at han havde handlet mod sine
Embedspligter, han da burde, overeenssiemmende med
Anordningene, drages til Ansvar. I Overensstem
melse med denne Betenkning blev Tiltale foranstaltet
fra Regjeringens Side, hvorom saavelsom af Udfal
det deraf — nemlig aldeles Frifindelst — det Om
stendelige inoeholdes i Beretningen §§. 34, 35, 36
og 37.
I den 38de §. findes anfert, hvilken Sum der
er Medgaaet til disse Commissionssage, nemlig 29,895
Spd. 16' si., foruden den Sum 1163 Spd. 74 si., som
ved Ageshuus Stiftsoventsdom af 19de Januar
1826 er tilkjende Tolde Helliesen af Statscas
sen til Erstatning for de af Everth bortforte con
fisteede Varer af Commerce d'Anves's Ladning, og
den sterre Sum, nemlig 25749 Spd. 55 si., som Tol
de Helliesen gjer Paasiant» paa for sine 3 Anholdel
ser efter §. 132 i Forordningen af iste Februar 1797.
Efter saaledes at have fremstillet Sagen, saavel
i Henseende til hvad der tildrog sig i Nordlandene
i Aaret 1818, som i Henseende til de diplomatiske
Underhandlinger, der siden bevirkede, at Sagen blev
unddraget sta Domstolenes Paakjendelse, og afgjort
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ved ovenommeldte Overenskomst, under hvilken sidsie
Deel tillige er fremdraget de Actsiykke, de vise, hvad
saavel den norste Regjering, som det hos Kongen ve
rende norste Statsraad, har forelage under Sagens
Behandling, siaaer nu tilbage, som Betenkningens
3die Punkt, at undersege, hvorvidt der er Grund til
Anke over enten Regjeringens eller den norste Stats
raadsafdelings Forhold med Hensyn til Sagens Af
gjerelse, saaledes som Samme har sundet Sted.
I denne Henseende vil det af den fongaaende
Fremstilling af Sagen vere bemerket, at saavel den
norste Regjering i det Hele, som den hos Kongen ve
rende Statsraadsafdeling i Stockholm, har bestrebt
sig for at gjere Hans Majestet bekjendt med Sagens
rette Sammenheng, at oplyst det Urigtige og Ugrun
dede i Hr. Denowans Opgivender, og det engelske
Gesandtstabs, saavelsom Udenrigsminisienns derpaa
byggede Paastande, og at godtgjore, at der ikke var
nogen lovmedholdig Aarsag til, af den norste Stats
kasse at tilsiaae Skadeslesholdelse, hvorimod Ved
kommende for begaaede Toldovetredelse og virkelige
Forbrydelstr vare dennes Debitorer for betydelige
Summer. Men da der under den hele diplomatiske
Behandling af Sagen, hverken af Udenrigsministeen,
eller af det engelske Gesandtstab, sees at vere tåget
det alleringeste Hensyn til hvad der saaledes fra
norst Side blev foredraget, og gjennem Udenrigsmini
sieren meddeelt det engelske Gesandtstab, efter Hans
Majestets Befaling; hvorimod Fordringene og Truds
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lene fornyedes, og Vilkaarene forverredes, nesten
umiddelbar efter enhver bevirket Kongelig Nesolution,
indtil endog den engang tilbudne Garantie for den
norste Statskasse aldeles bortfaldt; og da Grundlo
ven i den 39de §. ei alene har gjort det til Pligt for
Enhver, som har Sede i Statsraadet, med Frimo
dighet» at sige sin Mening, men endog i visse Tistel
de at gjere kraftige Forestillinger imod Kongens Be
slutning, samt at tilseie sin Mening i Protocollen;
og derhos tillige bestemt, at den, der ikke saaledes
har protestere, stal ansees at have veret enig med
Kongen, og vere ansvarlig derfor, og afOdelsthinget
kunne settes under Tiltale for Nigsntten: saa op
siaaer det Sporgsmaal, om det kan ansees fyldesi
gjorende, hvad Kongens Naad i denne Sag har
gjort, eller om Samme har paadraget sig Ansvar, ved
ikke paa ovennevnte, i Grundloven bestrevne Maa
de, at protestere mod den eller de Beslutninger, hvor
ved Sagens Udfald blev bestemt.
I den Henseende bliver det at overveie:
1. om den eller de Kongens Beslutninger, i hvis
Fslge Sagen fik det foranserte Udfald, kunne siges
at have veret af den Beskaffenhet», som den citerede
Grundlovens Paragraph forudsetter, nåar det stal
vere Pligt for Kongens Naad at protestere ; — nem
lig: om de kunne ansees stridende enten mod Stats
formen, eller Nigels Love, eller oiensynligen skadelige
for Nige;
2. om det, som i denne Sag er foretaget fra
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Statsraadets Side, kan siges at vere kraftig Fore
stilling mod Beslutningene, og en Tilfeielst af Stats
raadets Mening til Protocotten.
Hvad det Forste angaaer, da erfares det af
foransiaaende Fremstilling og den endelige Afgjerelse:
») at de vesentligste Beslutninger, navnligen Beslut
ningene af 13de Januar, 21de Mai og 19de
Juni 1821, ere tagne i et combineet Norst og
Svensk Statsraad, og at den svenske Stats- og
Udenrigsminister foredrog Sagen og udsiedte In
siructione ttl den norste Befuldmegtigede, end
stjont Sagen hverken behandledes som selleds
Sag, etter ved dens Udfald kom til at falde An
dre end den Norste Statscasse til Lasi;
K) at den norste Regjerings Betenkning ikke har
veret indhentet, forinden de ovennevnte Beslut
ninger toges;
c) at Intet er blevet forelagt det da forsamlede
Storthing om denne Sag, uagtet den gik ud paa
Statsudgifter, tildels ved Udsiedelse af et Slags
Gjeldsbrevs paa Statscassen (confr. Grund
lovens §. 15 og 75) ;
cl) at de tagne Beslutninger ikke havde Medhold i
Landets Love, og foregreb dets Domstole, hvis
Virksomhet» derved blev aldeles suspendere;
e) at Landet derved uforskyldt og aldeles uretteli
ge» paafortes en, med Hensyn til Resonner, saa
hoist betydelig Pengeudgift ; hvorved tillige Tilli
den til Statsstyrelsen maatte svekkes, saasom
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Statens Vel og offentlige Sikkerhet» maa anta
ges kun svagt beskyttet, nåar Lovenes Overtre
dere, Territorialrettens Krenkee og Voldsment»,
maae, betales istedetfor at straffes, fordi de ere
Undesaatter af en megtigere Stat, og nåar
Regjeringen ikke, ved Hjelp af Folkeretten og
derpaa grundede Negvtiatione, kan hevde Ret
og Netferdighed, men maa ved blotte Truds
ler lade sig strekke til at indgaae Vilkaar, som
efter en uheldig Krig.
Efter disse Data stjonner Committeen ikke ret
tere, end at samtlige de Kjendemerte ere tilstede, som
Grundlovens 39 §. omtaler som det, der stulde gje
re det til Pligt for Statsraadet, at protestere mod
Kongens Beslutning — nemlig, at Beslutningen er
stridende mod Statsformen, mod Riges Love, og
eiensynligen skadelig for Riget; og at Kongens Naad,
med Hensyn til Sagens Beskaffenhet», var i hoiesie
Maade opfordnt til at protestere mod de Beslutnin
ger, der gav den det ommeldte Udfald.
I Henseende til det under Litr 5. Anferte be
merkes, at forsaavidt Grundloven, nåar den taler om
at indhente den norste Regjerings Betenkning, til
seier de betingende Bestemmelser: "i Al min delig,
hed, med mindre vigtige Hindringer maat
te forbyde Saadant, eller med mindre Ea
gerne udfordre saa hastig Afgjerelse, at Tid
dertil ei gives" (see Grundloven §. 15 og 38), da
synes det ikke antagelige, efter alt hvad der var pas
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stret i denne Sag, at de stulde vere bleve neglet
Hans Majestet den Tid, som maatte vere forneden,
for paa constitutionsmessig Maade at overveie en
fra de foregaaende Resolutioner saa vesentlig forskjel
lig Bestemmelse til Sagens Afgjerelse, som den, hvor
om der handledes i Statsraadet den 13de Januar,
21de Mai og 19de- Juni; og det vilde formentlig
vere et farligt Princip at antage, at en fremmed
Gesandts Trudsler stulde vere en gyldig Hindring
for at iagttage de consiitutionelle Former.
I Henseende til det under Litr. e. Anferte tilla
der Committeen sig at anmerke Felgende : Vel er det
oplyst, at der i de fremkomne Noter, og i Udenrigs
ministeens Forestillinger, truedes med farlige Felger
for den norste Handel og Seefart, saaat det maaste
kunde synes tvivlsomt, hvilket der var meesi eiensynli
gen stadeligt for Niget, enten Beslutningen saaledes
om den blev, eller de besrygtede Folger for Hande
len ; men Committeen maa i denne Henseende henvise
til hvad den under Sagens Fremstilling har gjort op
merksom paa, og yttre den Formening, at der, saa
ledes som Sagen paa den Tid var oplyst, ikke, uden
übilligste Mistanke mod det engelske Cabinet, kunde
vere Noget at befrygte, nåar Sagen var bleven ved
borligen forestille; og at selv om en temporair Uvil
je, formedelst Mistydning, stulde vere bleven vatt,
vilde dog Felgen deraf ikke have veret saa krenkende
for Land og Regjering, som den affiuttede Overens
komst med Denowan, og sikkelig bleven hevet inden
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den Tid, da Handelstraceaten med England kom
istand.
Hvad det 2 det angaaer, nemlig om de, som i
denne Sag er forelage fra Etatsraadets Side, kan
siges at vere kraftig Forestilling mod Kon
gens Beslutning, og en Tilfeielse afStats
raadets Mening til Protocollen: da er det
vel ved Sagens fongaaenoe Fremstilling oplyst,
at den norste Regjering, saa ofte den havde Anled
ning til at yttre sig i denne Sag, har bestrebe sig
for at gjere Hans Majestet opmerksom paa Sagens
rette Sammenheng og Omstendighede, og paa hvad
Landets Love, Teritorialheiheden og den norste Stats
casse krevede (i hvilken Henseende Committeen maa
henvist til Indsiillingerne af 29de Juli 1819 og Bde
August 1829 m. Fl.); ligesom og at den hos Kon
gen i Stockholm verende Statsraadsafdeling har
ved fiere Leilighede sogt at fremstille Sagen i det
rette Lys, vise det Ugrundede i Denowans Paastande,
og gjere opmerksom paa, at der ingen lovmeohol
dig Aarsag var til at tilsiaae Angjeldende Skades
lesholdelse af den norste Statscasse, men at derimot)
disse formedelst Tollovertredelser og virkelige Fon
brydelser vare dennes Debitorer for betydelige Sum
mer — og det kan ikke negles, at der i denne Hen
seende er handlet pligtmessigen og saaledes, at det
vidner om den bedste og redeligste Villie.
Forsaavidt altsaa den i Norge verende Regje
ring angaaer, finde Committeen ikke, efter det An
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ferte, at der er nogen tilstrekkelig Grund til Anke
eller Tiltale; thi, omendstjent Committeens Plurali
tet ikte i Almindelighed antage, at der ingen Ad
gang stulde vere for den norste Regjering til at
fremkomme med Nemonstrationer mod Beslutninger,
som, uden d e n s ß e t e n k n i n g , ere fattede i Stats
raadsafdelingen i Stockholm, saa tan der dog med
Hensyn til nerverende Sags diplomatiske Natur
tenkes Grunde, der kunde gjore det betenkelige for
Regjeringen i Norge at forhale Beslutningenes Ut>
fsrelst.
Hvad derimot) angaaer den i Stockholm hos
Kongen verende Statsraadsafdeling , da stjsnner
Committeen ikke rettere, end at hvad der fra Sam
wes Side er forelage til at forebygge et saadant
Sagens Udfald, som det omhandlede, ikke kan ansees
for at vere hvad Grundlovens 39te §. gjor til Pligt
og fastsetter som Betingelse, uden hvis Opfyldelse
Statsraadet stal anstes at have veret enig med Kon
gen og vere ansvarlig derfor; thi
a. det sees ikke, at det hos Kongen verende
Naad har betimelige» og noksom fraraadet Hans
Majestet at unddrage Sagen fra Domstolenes Paa
kjendelse, og gjere den til Gjenstand for diplomatisk
Afgjorelse eller mindelig Overenskomst, eller at det
har gjort Hans Majestet opmerksom paa, at Heisi
sammes Nesolutioner burde respeeeres og gives for
noden Tid til at bringes i Udferelse; (her henvises
til Forhandlingen i det combinende Statsraad den
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25de October 1819 — til samtlige de engelske Ge
sandtens Noter og Udenrigsminisierens Forestillinger
— Fitz Geralds Note af 4de Januar og Udenrigs
minisierens i Anledning deraf indgivne Forestilling,
og det, i Anledning Denowans mistenkelige Sendelse
uden Fuldmagt, senere Passerede «.).
K. Det sees ikke, at der, endstjent hverken Uden
rigsministeen eller det engelske Gesandtstab tog no
gesomhelst Hensyn til de meddelte Oplysninge om
Sagens Sammenheng, er gjort nogen Forestilling
om, paa anden Maade at gjere Sandheden gjeldem
de, eller at faae Sagen oplyst sor Hoffet i London;
eller at Hans Majestet i den Hensigt betimelige» er
bleven gjort opmerksom paa, at Paasiandene fra det
brittiste Gesandtstabs Side alene siettede sig paa en
ensidig og vilkaarlig Anskuelse af Sagen, og paa en
den norste Regjering imputeret Forhaling af Sagen;
hvilken Forhaling dog i Grunoen hidrerte fra, at der
ligesom blev drevet Spil med Hans Majestets Ne
solutioner, derved at det engelske Gesandtstab og Uden
rigsministeen stedse fremkom med nye Klager og
Trudsler, fer Hans Majestets Befalinger kunde ve
re udferte, og Virkningen deraf erfares. (Herved
maa Committeen henvise til det Foranserte i An
ledning af Lord Strangfords 2oen Note, datere isS
Juli 1819, Sammes 3die Note, datere 11te Sep
tember, og St. Georges so reg e de Fordringer og
Paastande, saavelsom Udenrigsministerens Forestilling
af 28de October 1829 :c.).
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c.

Statsraadsafdelingen sees ikke at have gjort

Paastand paa, at den norste Regjerings Betenkning,
ifelge Grundloven, burde indhentes. (Herved henvi
ses til det Anferte i Anledning af Lord Strangfords
3die Note af 11te September 1819, og Besiutningerne
af 25de October f. A., af Bds Januar 1829, 13de
Januar og 19de Juni 1821).
cl.

Ei helle at der er bleve gjort opmerksom

paa, at dersom Sagen stulde behandles som Felleds
sag i et combineet Statsraad, og foredrages af den
svenske Stats- og Udenrigsminisie — ifslge hvad
Udenrigsministeen i fiere af sine Forestillinger paa
pegede, nemlig, at Sagen ikke var Norge alene, men
de forenede Niger vedkommende — og efter hvad
Hans Majestet selv havde tiilkjendegivet ved udtryk
keligen at paaberaabe Rigsacten §. 5, at da burde
Erstatningssummen, saafremt nogen saadan stulde til
siaaes, falde begge Niger til Last, eftesom nåar beg
ge Riges Vel og Sikkerhet» trues, af den Aar
sag, at Konge og Regjering -vil haandheve Lovene
mod fremmede

Smuglere og Voldsment», det da

maa blive begge Riges Sag at forsvare sig eller
afverge Faren, da det kun maa betragtes tilfeldige,
i hvilket af Nigerne Overtredelsene ste ; men at der
imot), hvis dette ikke erkjendes, Sagen da, som norst
Sag alene, maatte blive at behandle i norst Stats
raad, og foredrages af den norste Statsminister.
e.

Ikke heller findes det, at der er bleve tåget

Hensyn til Storthillgets constitutioneNe Rettigheder,
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med Hensyn til de paa den norste Statscasse udsied
te Fribreve ti! Vewb 155N9 L. Sterling, og med
Hensyn til at vorde underrette om' den paa diploma
tisk Vei afsiuttede Overenskomst. (Herhos anmer
kes, at Nationens Representanter vare forsamlede
under Undehandlingerne med Statssecretair Holst og
Denowan, og over 2 Maaneder efter Sagens Af
gjerelse).
l. Det sindes ikke, at det hos Kongen verende
Naad har gjort Noget til at formaae Hans Majestet
til, ikke at opgive det af det brittiste Gesandtstab en
gang lilbudne, og af Hans Majestet i fiere Resolutio
ner paabeaabte Garantie i det siorbritaniste Hofs
Navn, hvorved Norges Net kunde vere bleven be
trygget. —
g. Endeligen sindes det. ikke, at der er gjort Fo
restillinger om det Krenkende for Folk og Regjering,
og for Hans Majestets Negjeingsheder i, at give
Sagen et saadant Udfald, eller at der i nogen Hen
seende er bleven tilfele Protocollen nogen fra Kon
gens Beslutning afvigende Mening; hvorimod Etats
raadsafdelingen, i sine Indsiillinge af 7de og 21de
Mai, stes at have tilraadet, at give Skadeserstat
ning, eklere det for at vere dens Mening og Over-,
beviisning, at saadan Afgjonlstsmaade var nedven
dig, samt overdraget til Hans Majestet, at bestem
me Ultimatum.
Efter det her Auforte, hvorved tillige det i Re
presentanten Provst Schyttes Proposition under No.
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3 Litr. a., K., c, cl. og l. Paapegede ansees oplysi,
kan Committeen ikke andet end antage, at den hos
Kongen verende Statsraadsafdeling (af hvilken, det
he anmerkes, den da fungerende norste Statsmini
ster er senere ved Deden afgaaen) har paadraget sig
Ansvar, ved ikke at protestere mod de as Kongen,
navnligen under 13de Januar og 19de Juni 1821
tagne Beslutninger, hvorved den omhandlede Sag
blev, uden udtrykkelig Betingelse af det forhen tilbudNe Garantie, afgjort ved Overenskomsten med Deno
wan af 21de Juni f. A. ; og hvormeget end Com
mitteen erkjender den redelige Villie, som fremlystr af
de af bemeldte Statsraadsafdeling meddelte Oplys
ninge om Sagens Beskaffenhet»; hvor gjerne den
indremmer, at den Erfaring, det norste Naad under
denne Sag oftere havde havt Anledning til at gjere,
om hvorliden Notice de diplomatiske Agenter toge af
den norste Regjerings Forestillinger, maatte have stor
Indfiydelse til at gjere det tvivlsomt, hvorvidt der
paa denne Vei kunde vere noget at haabe — iser
da det af Stjernelds Depesche saaes, at det brittiste
Cabinet, efter mere end 2 Aars Forleb, og under
3 forskjellige Gesandter, ikke endda havdefaaet
Sagens rette Sammenheng at vide: saa maa den
dog, med Hensyn saavel til Sagens ualmin
delige Vigtighed i sig selv, som til Grundlo
ven s Bestemmelser, anste sig forpligtet til at ind
siille paa Ansvar og Tiltale.
Hvad derimot) det i Provst Schyttes Andragen
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de nnde No. 3 Litr. 0. Indeholdte angaaer (nem
lig hvorvidt der er handle grundlovmessigt med Hen
syn til de udgivne Ordres, Resolutioner paa Andra
gender, Forestillinger og Foranstaltninger i Sagen,
hvorunder den kostbare Commissions Sendelse til
Nordlandene m. v.), da stjonne Committeen ei rette
re, end 5. det, efter Sagens Gang, var nedvedigt,
at Regjeringen lod vedkommende Embedsmends For
hold undersege og paakjende, efter de over dem ferte
Klager og Besveringer. Om end Oberst Meidells
Afstndelse kunde ansees mindre nedvendig, vilde Sam
me dog, efter den Vending, Sagen havde faaet, Ha
ve kunnet tjene til at retferdiggjere den norste Re
gjerings Handlemaade, dersom Sagen var kommen
til Forhandling i London. Det forekommer Com
mitteen, at det er Sagens endelige Udfald alene,
der kan komme Statsraaoe til Lasi, saasom det ale
ne er derved, at de trufne Foranstaltninger, og Om
kostningene ved Samme ere blevne unyttige, og til
Vyrde for Statscassen. Committeen anste derfor
ikke denne Deel af Sagen for at kunne afgive Grund
til noget nyt, og, fra det allerede omhandlede, for
skjellige Ansvar; men at Samme maa komme under
Beragtning i Forbindelse med Bedemmelstn over
Ansvaret i Henseende til Sagens endelige Afgjerelse
ved Overenskomsten af 21de Juni 1821.
Til Slutning har Committeen troet at burde
henlede Opmerksomheden paa — hvad denne Sags
Behandling og Udfald iser synes at sette i klan Lys
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— Vigtigheden for Norge, og for Kongen som norst
Konge, at have serstildte norste diplomatiske Agente
re i de Lande, med hvilte Norge l^ermesi staaer i
Forbindelse. At den her omhandlede Sag aldrig vil
de have faaet et saadant Udfald som den fik, dersom
Norge havde havt sin egen Gesandt i London, der
om maa vel Sagens Beskaffenhet» og den brittiste
Regjerings Charactee fuldeligsn overbevist Enhver,
som nu, ved at lese Sagens diplomatiske Behandling,
maa gremme sig over, at hvad Hans Majestet gjennem
sin Udenrigsminisier befalede tilstillet de ved Heisam
mes Hof verende brittiste Gesandte, ikke sees paa
nogensomhelst Maade at vere gjort gjeldende eller
engang bekjendt for den siorbritaniste Regjering. Det
sees desuden af Lord Strangfords Note af 11te
September 1819, hvilke urigtige BegNber saavel om
Hans Majestet Kongens Heihed, som 2ds selvsten
dige Kongcriges Regent, som om Norge og den nor
ste Stat — denne Mangel asen sengen diploma
tisk Represtntation foranlediger; nåar bemeldte Ge
sandt nemlig anmoder den svenste Hoftantzler (der
tillige paa den Tid forestod det udenlandste Ministe
rium), om at udferdige de fornedne 'Befalinger til
Udleveingen paa Bodee, for at undgaae den Uleilig
hed med Frem- og Tilbagesenvelst mellem Stockholm og
Christiania. — Dette viser, al Gesandten ikke betrag
tede Hans Majestet som 2de selvstendige Nigers
Konge, eller Norge for andet end en Provinds af
Sverrig — ikte for et stlvstendigt Kongerige. Kan
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det gaae saaledes med de ved Hans Majestets Hof
sig opholdende fremmede Gesandter, hvorlidet maa
da Kongens 2de Kroner og Norges Selvstendighet)
vorde erkjendt og respecteet i Üblandet! —
Med Hensyn hertil kan Committeen ikke indsee
rettere, end at nerverende Sag, i Forening med det
til Storthinget fremkomne Forslag om Foregelst af
Bidraget til Ministercasstn, er en serdeles Anledning
fcu Storthinget til at tåge under Overveielse, om og
hvorvidt der ber andrages paa, at Norge, i Medhold
af dets Grundlov, erholder sine egne diplomatiske
Agenter ved fremmede Hoffer, og den vil derfor ino
siille, at hvad Udfald Sage» end i Odelsthinget faae,
den dog maa blive tilstillet det samlede Storthing,
paa det at det der kan komme under Overveielse, om
ikke Beslutninger snarest muligt ber tåges, sigtende
til at tilveiebringe for Norge en serskilt diplomatisk
Represtntation i Üblandet — saa meget mere forn
Committeen antage, at det Vigtigsie og mest For
nedne i denne Henseende vil tunne ste for den sam
me, og maaste endda for en ringere Sum, end den
fra Vedkommende nu i Forslag bragte.
I Henhold til alt Foransiaaende, og med Til
kjendegivende af, at ved Voteringen over Iste Ind
siillingspnnct sratraadde Hr. Consul Knudtzon, som
ner bestegtet med Statsraad Fasting, giver Commit
teen sig den AZre at indstille til Odelsthinget, at
fatte selgende Beslutninger :
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1. De ved Beslutningene af 13de Januar og 19de
Juni 1821, angaaende den saakaldte Bodeesags
endelige Afgjerelse ved Overenskomst, hos Kon
gen verende norste Etatsraader, Jonas Collett
og Thomas Fasting, stulle settes under Tiltale
for Rigsretten i Anledning as deres Embedsfor
hold i denne Sag.
2. Sagen oversendes det samlede Storthing, og hen
stilles det til Samme, hvorvidt det, med Hensyn
til den Erfaring, som denne Sags Behandling
i diplomatisk Henseende frembyder, og i Med
hold af Norges Grundlov, maatte sindes hen
sigtsmessigt at tresse Foranstaltninger til at for
skaffe Norge en serstildt diplomatisk Represen
tativ» i Üblandet.
Endeligen har Committeen troet at burde anste
det heuhennde til sit Hverv, at yttre sig om det Ho
norarium, som, ifelge sidsi asholdte Storthings Be
slutning, stulde tilstaaes Storthingets Archivar; i
hvilken Henseende den giver sig den A3re at yttre, at
det, med Hensyn til Sagens siore Vidtloftighet», og
det besverlige og langvarige Arbeide at ordne alle
dens Documenter — saaledes som af de medfolgende
Bilage kan erfares — maatte henstilles til Storthin
get, at tilsiaae Archivarius et Honorarium af 499 Spd.
Christiania, i Committeen for Negjeingsproto
collenes Gjennemgaaelst, den 18de Juni 1827.
N. S. Schultz,
Committeens Formant».
S. C. Knudtzon,
Committeens Secretair.
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