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Dokument 1 

Underdanigst Relation andgaaende den 

Affaire Concernerende Bonde Olle Joensen 

hustrue og Tieneste Piige naunlig Karen Jørgens 

Datter, som nogle Aar haver tient der, men 

nu er gaaed bort, og ingen Oplysning opdaget 

hvor hun er afbleven, med viidere Mis- 

tanken om hende er formenelig denne 

1. Der er løben et Røgte i Byen Nederdraabye 

at Folk siuntes dette Qvind-menniske maat- 

te være Besvangret, som 

2. Bestyrckes af Chirurgus Hempels Beret- 

ning: At dette Menniske var hos hannem 

og blev aareladt strax efter Paaske, og da 

syntes hand noget om det samme, og 

3. da Olle Joensens koene noget derefter kom 

til Dr. Hempel for dette Menniske og Begie- 

rede noget til Piigen at Laxere paa, foregi- 

vende hun var Svag, havde forstoppelse 

og hendes naturlige Maanedsgang var 

stoppet etc. Det hand og gaf koenen til 

hende, og derhos sagde det blev vel bedre 

med hende, og spurgte Koenen om Piigen 

som hand syntes, icke lavede til Barsel, 

det Koenen undskyldede hun vidste intet 

af, og troede icke, thi Piigen havde tient 

hende længe, og var aldtiid tyk og føer 

 

 

side 2 

4. Nederdraabyes Tieneste Piger, som hafde 

hende mistænkt, skal have eengang ved deris 

Mark Samling anfanget en spøg Visitation, 

imellem dem selv, for at see hvem der kunde 

være beqvem til Amme, og deriblant skal  

nu have haft fatt på denne p.p. 

 NB hvad deraf vil udkomme viides ej før- 

end ved Examen ved tinget. 

5. Den 9 eller 10 Augustii da bønderne var paa 

hovmarken at binde Rug, og dette menniske 

og var derimellem, blev hun syg, og ej kunde 

arbejde, men gik hen afsides og lagde 

sig ved een anden Korn hob, indtil de 

andre gik hiem, da hun endelig og gik med 

derpaa. 

6. den 11 Augustii Løverdag om Morgenen i den 

trauleste høst er dette menniske kommen gaa- 

ende til Færgen og af Færge Karlen Zigmont 

Pedersen, da hun iilede meget, og med Morten 

Stephensen, som da arbejdede med Færgebroen 

som erindret ej at giøre hende nogen ophold 

overført, og strax derpaa kom Olle Joensen 

og hustrue kiørende efter til Færgen og 



bleve overførte; Siden haver de tagen 

Piigen paa Vognen med dennem, og kiørt 

paa Kiøbenhafns Vejen, Seet iblant an- 

dre af Laurs Helsing huusmand i Gierlef 

imellem Maalef og Ballerup, og 

hvilket 

7. Olle Joensen og hustrue i forhør d.6 Sept. 

 

Side 3 

Da Piigen var gaaet bort, nægte at de og 

har været paa denne vej, men alleneste 

i Strøe, hvor Olle Joensens Koene haver 

een Søster boende, som skulle have været 

siug, og derfore var reist over til hende, 

hvilket har givet Andledning til 

8. At mand i Strøe den 8 Sept har ladet forhøre 

hos denne Søster, om Olle Joensen, hustrue 

og Piige havde været der, og om hun Koenen 

hafde været Syg, og som hun i begge deele 

benægtede, at de ej hafde været der, og hun 

ej heller været Siug, haver dette givet 

meere Supcon og frygt, at de kunde have 

ført Mennisket hen at føde i Dølgsmaal 

og derfore 

9. er Bonden Olle Joensen tagen i Arrest 

her paa Slottet i Arrest Kielderen den 12. Sept  

siidste, og bevogts daglig med 3 mand, samt 

udstæd Stefning, og andvendes ald umage 

at faae oplyst hvad mueligt være kand; 

Imidlertiid er Arrestanten ej belagt 

med Fange Jern, førend ordentlig Vid- 

ner i Sagen ere blevne afhørt, som efter 

den udstædte Stefning ej kand skee førend 

Torsdagen d. 27. Septemb næstkommende, da 

Qvind Mennisket, som meldt er bortrømt 

og altsaa maatte forkyndes 14 dages Varsel 

med sidste opholds Sted. 

 

Side 4 

Dette var de Omstændigheder i denne 

Sag, som Mand for haanden tager til 

fundament at begynde efter Jægerspriis 

den 18. September Anno 1764 

  Lauritz 

  Eschildsen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Dokument 2 

Continisation af forrige Relations af 18de Sept  

om Olle Joensens og hustrues samt tie- 

neste Qvindes Sag. 

1. Qvindmennisket Karen Jørgens Datter 

indbragt fra Khaun hertil i Arrest den 

20 Septb. og samme nat ligeledes 

Olle Joensens hustrue 

2. Den 22 Septbr. holdt forhør og Examen over 

alle tree Arrestanter først Qvinden som 

har fød dernæst koenen og endelig Manden 

og derved udkommen saavidt man kand 

skiønne den hele omgang neml. 

a) Olle Joensen besvangret Tieneste Pigen 

b) har søgt at skiule det og overlagt at Brin- 

ge Qvinden til Khaun i Jordemoder huuset 

at giøre Barsel. 

c) skal have aftalt med Stephen Rasmussen 

Matros som er deres paarørende /: Som nu siden 

ved Brev opdagede Qvinden:/ at hand skulde 

befordre hende til Jordemoder huuset i Khaun 

naar hun kom til ham. 

d) har forlanget Een farbroder af Olle Joen- 

sens hustrue naunlig Rasmus Stephensen, som 

er een krøbling at skulle kiørt hende til 

Khaun, men da han nægtede det, kiørte 

Olle Joensen og kone selv og tog Qvinden op 

paa Vognen til dem, da hun i forveien 

var gaaed over Færgen, og skal have haft Svøb 

og Svøbe List med sig i et klæde, og kiørte med 

hende paa Vejen til Khaun til imod Herlef 

omtrent 4 miile 

 

Side 2 

e) Da hun Qvinden der uden for Byen skal have 

sagt, at fødselen allereede var gaaen for sig 

paa Vognen har de kiørt tilbage fra Byen 

ongefehr midtvejs emellem Herlef og Ballerup, 

holdt afsides paa Vejen i en liden dal, 

og der seet efter Qvinden og Fosteret 

f) Tagen fosteret fra Hende/: som de beretter 

død:/ Olle Joensens Koene svøbt et klæde 

om det og bragt det Lidet hen fra 

Vognen i een Eng med Græs eller Rom- 

midTuer, og der lagt det med lidet Jord 

og mos overdecket og saa kiørt derfra. 

3. I gaar den 24 September ladet med Bircke- 

skriver Eller, Chirurgus Hempel og min Søn 

bringe arrestanterne Olle Joensen og Kone 

med Vogne og Vagt til det sted hvor de haf- 



de lagt dette foster, til deels for at kunde 

erfahre, om deres Beretning derom var 

sandt og Tildeels om det kunde været mue- 

ligt at dette foster endnu kunde været at 

finde, og paaskiønne om det hafde været 

dødfødt eller ej, Stedet foreviiste Olle 

Joensen og Koenen tilstod klædet som fo- 

steret skal have været svøbt udi, fandt de 

og lidet fra det sted der angafves at det 

var lagt og Koenen paa stedet kiendtes ved 

var det samme og hende tilhørende syn- 

tes og at findes noget haar og deslige paa 

men aldeeles intet af fosteret, End- 

skiønt de med Spade gravede og med 

 

Side 3 

ald fliid søgte derefter, der var icke moese 

derpaa Stæden, men een Eng og temme- 

lig højt groft Græs eller Rommed 

Tuer, og der imellem sluttes at fosteret 

er bleven lagt af koenen, Thi qvinden 

skal icke have været af Vognen fra 

de paa udrejsen tog hende op over Bie- 

lidts huuset og indtil de om aftenen 

efter kom hiem og hialp hende af Vog- 

nen og ind i Olle Joensens eget huus 

saa vidt gaar oplysningen til Dato 

d. 25 September 1764 

 Lauritz Eschildsen 


