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Benådning: Dødsdommene mot Hans Pedersen (Ellingseter) Tomren 
og hans niese Gjertrud Olsdatter Tomren av 1737 
Danske Kanselli 1572-1799. Norske tegnelser nr. 28 (1738-1740). Side 34b-35b. 

 

42. Amtmand Christian Soelgaard, anl. At Hans Mayst. Haver pardonneret 
Delinquenterne Hans Petersen Tommeren og hans Hustrues Søster daatter 
Giertrud Ols Daatter paa Livet, som de formedelst med hin anden begangne 
Blodskam var fradømt, dog med visse Conditioner. 

C6tus [Christian VI] 

V[or]. N[?]. T[ilforn]: Vi tilskikke dig herhos tvende arme Delinquenterne, nemlig 
en Bonde af Romsdals Fogderier Hans Pedersen Tommeren og hans Hustrues 
Søster daatter Giertrud Ols Daatter, ergangne Hiem og Laugtings domme, 
hvorved de, formedelst med hver andre begangne blodskam ere dømte fra Livet, 
men Vi af særdeeles Kongl: Naade, haver formildet derhen, at de paa Livet skal 
være pardonneret, dog derimod at skal arbeide, hand i næste Fæstning udi 5 Aar 
og hun udi Fiske Leyerne ligesaa 5 Aar, efter Vores paa Laugtingsdommen 
allernaadigst tegnede Resolution under denne Dags Dato dens videre Indhold; Og 
er tillige hermed Vores allernaadigste Villie og Befaling at du den Anstalt giør, at 
bemelte 2de Delinquenter, nemlig hand til næste Fæstning og hun til Fisker 
Leierne varede forsendte til arbeide, og at saa i det øvrige med dennem efter Vores 
allernaadigste Resolutions Tilhold vorder forholdet. Vi have og, for saavidt 
bemelte Delinquent Hans Petersen Tommeren angaar, allernaadigst befalet, at fra 
Vores Krigs Cancellie den udfordrende Anstalt hos Comm(m)endanten i den 
næstliggende Fæstning skal blive giort, at hand dertil til Arbeide vorder imodtaget 
og at bemeldte Commendant til den Ende skal give sig tilkiende, til hvilken 
Fæstning du delinquenten haver at hensende derefter du dig allerunderdanigst 
haver at rette, og Os ellers, allerunderdanigst at indberette, at du dette Vores 
aller naadigste Rescript haver bekommet. 

Befalendes 

Friderichsberg den 21 Februarii 1738. 
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