Underdanigste Memorial
til

Hans Exellence Højvelbaarne Hr Geheime Conferrence Raad, Ober Ceremonie Mester og Amtmand
von Plessen

Der haver tildraget sig her paa Jægerspriis Gods
at een fæste Bonde naunlig Ole Joensen af Nederdraabye haver Besvangret sin tieneste Piige Karen
Jørgensdater, og for saavidt at skiule Barnefødselen for menigheden, haver de aftalt
med en Matros af Paarørende i Kiøbenhafn, at hand skulle giøre Andviisning
for Qvinden til det Ordinerede JordeModer Huus, hvor hun imod fødsels tiiden
skulle bringes ind at giøre Barsel. For
at sætte dette i Værk haver bemelte Ole Joensen og hustrue med tieneste Piigen Karen
Jørgensdatter givet dennem paa Reisen til
Kiøbenhavn den 11. Aug. 1764. i Meening at ville
bragt Qvinden til Jordemoder Huuset at føde
sit Barn, Men undeivejs da de hafde kiørt
omtrent een 3 miile paa Vejen, og vare
kommen imellem Ballerup og Herlef haver
Qvinden mældt at have født Barnet paa
Vognen, som da kiørte med hende, de haver
derpaa vendet om med Vognen, kiørt lidt
tilbage og afsides fra Vejen, da Ole Joensens
hustrue haver seet til Qvinden, funden at
hun havde fød Barnet, forgiver at det var
død, og da taget og svøbt det udi et Klæde, og henlagt
næste side
Det paa Marken i en tue Moese, kiørt derpaa hiem igien
og ej aabenbaret denne handel førend lang tiid
derefter neml: 22 Sept:, da det var røgtedes; Olle Joensen og hustrue bragt i Arrest, og Qvinden indbent
fra Kiøbenhafn, hvorhen hun hafde begivet sig paa
flugt for at søge tieneste p.p.: For denne Sag skyld
sad og sidder Olle Joensen, Hustrue, og Karen Jørgensdatter fængslede, og Sagen imod dem er
der De.st: Denne Arrestant Olle Joensen
haver hans Broder, Gaardmand Anders Joensen
overtalt een Anden naboe Gaardmand Laurs
Rasmussen, og een Land-Soldat naunlig Niels

Jensen af Nederdraabye til om Natten imellem
den 30 og 31 Octob-, at gaae ind til Arrestkielderen, bringe Arrestanten Ole Joensen løs af Jernboltene, Lægten fra Dørren paa Arresten, og i
Friehed, hvilket de ogsaa haver sat i Værk
og fuldført, skiuvlet, samt huuset og hælet ham
i den eene Mands hc: Laurs Rasmussens gaardhuuse, indtil hand der ved Randsøgning paa 3die dag
efter, blev igien Attraperet og Greeben, for dette
udbrud er sidstafvigte 15 Novemb. faldet dom ved
Jægerspriis Birketing over Anders Joensen, Laurs
Rasmussen og Land-Soldaten Niels Jensen, saaledes
som hosfølgende Act. pag. 14.15.16.17 og 18 indeholder
at de bør have 1. Deres Boeslod forbrudt, ? Samme
kand formodentlig blive lidet eller intet, naar
Gaardenes Besætning og Inventarium observeres
2. At arbejde deres Livstiid i Jern i Kiøbenhafns Fæstning
3. Anders Joensen og Lars Rasmussen som ere fæstebønder
at have deris fæst forbrudt.
4. Alle 3 at betale deris Arrest og Sagens omkostninger.
Denne Dom endskiønt efter Forordningens Bogstav
forfattet, siunes at være noget haar, af følgende
omstændighede 1. At Delinquenten som de haver
næste side
Udbrudt, icke endnu er dømt, og det siunes,
da Sagen nesten er ud-ageret, at hand til høyeste Rett
formeenentlig icke vil blive andseet aldeles som
Morder, 2) At Anders Joensen een Broder af Delinquenten, af een naturlig broderlig Kierlighed er
fristet til at forleede de 2 andre at giøre dette
formastelige Udbrud; 3) At Laurs Rasmussen
endskiøndt Gaardmand, dog ickun som mindreaarlig – 22 aar gammel, og derforuden een halv
Tosse i Forstand, icke har haft begreb om enten
hvor høy hans Forseelse var, eller hvad Straf der
fulgte paa. 4) Soldaten Niels Jensen da hand
hafde været med at giøre udbruudet, muelig
var ligesaa uvidende om Straffen; Men da ved
Eftersøgning om den udbrudte, hand kom i Erfaring
om hands forholds stoere forseelse, haver hand
fortrødt sin Gierning, og giort igien den Andviisning som hand vidste, og viise sin fliid med
igien at paagriibe Delinquenten, 5) Skaden
paa Gaarderne, som de 2 Mænd er fradømt,
ville vel blive nogen, men vel nogenleedes

i den fald kunde Redresseres med andre Beboere
men 6) Sviterne da ynkværdigste naar Mændene gik aldeles bort, bleve Konerne satte fra
Gaardene, Anders Joensens hustrue med 4 børn
i yderste armod, Laurs Rasmussens hustrue med
2 børn og 2 smaae hendes Mands Brødre, da mand
foruden haver 3 smaae Børn efter Delinquenterne
Olle Joensen og hustrue.
Disse omstændigheder foumitteres til overveiende
og om naadigst maatte behages, for deris Kongelige
Mayst. Allerunderdanigst at foredrage saadant
med den fældede dom, og udbeede én allernaade
Limitation og Moderation, efter naadigst høygott
findende Saa at Mændene kunde blive
Conserverede med deris Gaarder at opføde disse
Børn.
I dybeste Surnission henlevende
Deris Exellence’s
Høyvelbaaarne Hr. Geheime Conferens Raad
Ober CeremonieMester og Amtmand
Naadige Herres
Jægerspriis
den 19 Novb 1764
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