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Isaksønnerne og Christen Lindberg i Jamteholmen

Jamteholm en Navnet paa en liden Holm udenfor Gaarden Indvig i Skoue Sogn, og kaldes den saa, 

fordi der i flere Aar i sidste Halvdel af forrige Aar hundrede, har opholdt sig et omstreifende 
Landstrygerfølge, nemlig 3 Brødre, Isak, Ludvig og Magnus, Sønner av Jemtelænding Isak 
Johannesen og Kone Ragnild, som en Tid havde sit Tilhold ved Søen under Ørskaug Præstegaard i 

Kraaen kaldet, hvor også Isak Isaksen her var født i 1752. Han var konfirmeret i Skoue Kirke 1767, 
førte som Kjedelflikker et omflakkende og ofte usædelig Liv. Han var først 6 Aar i Molde, hvor han 
kaldte sig Falk, siden blev han ægtevied i Skoue Kirke med en Berthe Christophersdatter fra Molde i 
Aaret 1773, og han opholdt sig derefter tillige med sine 2 Brødre i 8 Aar i Jamteholm, og under deres 

Tilhold der, forøgedes følget med tvende andre Storfanter, nemlig Christen Lindberg og Carl Magnus 
Palm, som i ingen Henseende stode tilbage for sine Landsbrødre i Usædelighed og Ryggesløshed. Her 
førte de et lovstridig Liv med Drukkenskab og Slagsmaal. Isak og Ludvig (Magnus var ugift) byttede 

ofte Koner flere Uger i Rad. Endelig døde Berthe Røring i 1781, efterat hun havde født 3 Børn. Da 
Flokken af og til tiggede her i Egnen, maatte Fogderiets Staatarkonge Ole Alexandersen skride ind og 
se til at faa dem på Flugt. Han magede det saa, at Ludvig blev utskreven til Matros og sendt til 

Kjøbenhavn, medens Isak slog sig i Selskab med sin Broderdatter Karen Ludvigsdatter, og dro de da 
til Søndre Søndmøre, hvor de fortsatte med Tiggeri og Usædelighed. Her blev Isak beskyldt for at 
være Far til tvende Børn, som Karen, efter korte Mellemrum, nedkom med, før hendes Konfirmation, 
hvorav det sidste blev født ved Pintse paa Gaarden Gjære paa Gurskøen, men døde samme Aar 1789 

på Drabløs i Volden. Her i Volden bleve de begge arresterede i 1792 og sendt til Fogderiets Arresthus 
i Koldevig pr. Borgund, hvor de samme Aar mottog Dom, der lød paa Slaveri i Bergenhus Fæstning i 
mange Aar. Da også Magnus døde på Jamteholm i 1775, 30 Aar gammel, bleve de andre tvende 

Storfanter Christen Lindberg og Carl Magnus Palm i uforstyrret Besiddelse af Røverborgen 
Jamteholm, hvorfra de foretog adskillige Utflugter baade lovlige og ulovlige Veie; ofte stjal de hist og 
her i Bygderne, og heri var især Christen en stor Mester, hvilket ogsaa hans Tilnavn, Fante-Christen 

antyder. Et af hans største Mestertyverier var det han utførte paa Sorte i Skoue, da han stjal Pengene
fra Christen Andersen Sorte i Aaret 1773.
I Aaret 1776 i Juni stjal de en Baad paa Stafsæt i Skoue, reiste saa til Hjøringfjord, kasserede der 
Baaden og stjal sig en bedre, hvorpaa de i November samme Aar kom tilbage til Borgundsund 

havende Baaden fuldpakket af Tyvekoster. Her bleve baåde Christen Lindberg og Carl M. Palm 
fakket af Foged Mads Sørensen, som sendte dem arresterede til Amtmann Hammer i Molde, hvor de 
bleve afstraffede. Carl Magnus tilstod da at være Søn af Peter Palm fra Nordmøre. Af Tyvekosterne 

omtales Sølvsager, såsom Skeer og Smykker, Ringe, Kobbersager og en megde Gangklæder. Christen 
kom tilbage til Jamteholm 1779, da hans datter Karen sees at være født her det Aar. Han må altså 
være gift.

Kommentar: Den siste setningen er jo ganske bisarr, ettersom Christen hadde flere barn med flere 
mødre rundt omkring. Hvis det stemmer at datteren Karen kom til verden i 1779, så må hun jo ha 
vært et lite barn på 10 år da hun mistet sitt siste barn med Ludvig som far, på Drabløs i Volda i 1789.
Jeg har bare skrevet av teksten som var satt i gotisk skrift, det eneste endrede er årstallet da Isak og 

Karen Ludvigsdatter ble arrestert, i boken står det 1702, som opplagt er feil og ble rettet til 1792, 
som ikke er kontrollert.


