
Udskrift af Dom ved Sjællandske Landsting 1765. (opslag 420) 

No 4 Til dette Lands- 

ting. – 

 

Actor forvalter Eschildsen Contra Ole Joensen, hans Hustrue Marie Mor- 

tensdatter og Tienesteqvinde Karen Jørgensdatter. 

 

Dom 

Actor forvalter Eschildsen haver her til Landstinget til i dag indstævnet en av Birke Dommer Bang 

og med doms mænd under Jægerspris Birketing den 20. Dec. 1764 avsagt Dom som tilfinder Ole Joensen 

og hustrue Marie Mortensdatter efter Lovens 6. Bogs, 6. cap: 1 art: at bøde Liv for Liv, og Karen Jørgensdatter efter 

den paafølgende 7. art: at miste sin hals og hendes Hoved at sætte paa en Stage med vidre, fordi denne sidste 

skal have født i Dølgsmaal og hendes madfader Ole Joensen som skal være hendes Barnefader med sin Hustrue Ma- 

rie Mortensdatter været medvider i saadan gierning og lagt det fødte barn i en moese paa marken. Naar … 

betragter de anklagedes Bekiendelser tilligemed de førte Vidners forklaringer det fuldkommeligen 

oplyst: at Karen Jørgensdatter først for hendes Moder og dernæst for Ole Joensen og Hustrue har tilkiende- 

giviet sin Frugtsommelighed nogen tid efter at hun selv kom i erfaring derom og efter Barnefødselen tilstaaer 

for den Koene hun i Khavn logerede hos, da hun var undvigt, at hun havde givet barsel ved hendes forrige husbond, 

var kommet for tiilig og at Barnet var dødfødt: Ole Joensen og Hustrue have derefter raadført sig med en 

Matros som gav det Raad at sende hende til Khavn til det frie Jordemoeder Huus, og der at betale 20 rd for 

hende som de og bleve eenige om at ville giøre, ved hvilken aftale Hustruens Fader var overværende, og i 

følge af saadan forandstaltning anmodet en mand navnlig Rasmus Stephensen at kiøre Karen Jør- 

gensdatter til Khavn hvorved han blev tilkiendegivet hensigten av hendes Rejse.at være at hun ved hans Søns 

Matrosens hielp skulle komme i Jordemoederhuuset at giøre Barsel, men som hand undskyldte sig med svag- 

hed, lod de hende gaae over Færgen og kom strax efter med deres Heste og Vogn, toeg hende paa og kiørte paa Vejen 

til Khavn, hvor Fødsels Smerterne tiltoeg, saa at Karen Jørgensdatter fødte et barn i Vognen som de alle 3 

eenstemmigen forklarer at have været dødfødt, og blev av Ole Joensens hustrue Marie Mortensdatter i noget 

av det medbragte Børnetøj indsvøbt henlagt ved en tue moese med noget Jord tildækket, hvorpaa de vendte 

om igien til deres huus, hvorfra Karen Jørgensdatter nogle dage efter gick bort; Av alle de til de 3 arresterede 

fremsatte physiske Qvæstioner har ej heller været noget at udlede til oplysning for Doctor Storm i hans .med- 

delte Responso hvorav det kunde fastsættes, at Barnet har været levende født, ligesom og ej heller Fosteret 

ved Eftersyn har været at finde, følgelig ved Obduction ingen oplysning har kundet haves. Efter alle disse om- 

stændigheder er det klart, at fra først til sidst ingen dølgsmaal er lagt paa Karen Jørgensdatters Frugtsomme- 

lighed enten av hende selv, Ole Joensen eller hustrue, men at av dem til Fosterets Livs Conservation og den Besvang- 

redes Forløsning var giort tilladelig og forsvarlig forandstaltning, følgelig den over dem avsagde Dom aldeles upas- 

selig; det der altsaa bliver dem til andsvar og S.r..s undgieldelse , er, at de for længe og indtil det yderste have  ud- 

satt denne deres Rejse, og at de have henlagt et foster paa marken, hvilket skiønt dødfødt de i saadan hændelse bur- 

de have bragt hiem og ikke holdet hemmelig for nogen, hvorved saa stoer mistanke og forargelse havde været fore- 

kommet: Thi Kjendes for Rætt: at Karen Jørgensdatter bør efter Lovens 6. Bogs 13 cap: 1 art: stande aabenbare 

skrifte og bøde til sit Herskab 12 Lod Sølv og derefter for sin skiødesløse omgang med hendes Barnefødsel ar arbejde i 

Børnehuuset paa Christianshafn Et Aar; Ole Joensen bør efter samme art: ligeledes stande aabenbare Skrifte 

bøde til sit Herskab 24 Lod Sølv og efter den paafølgende 24 art: at straffes paa sin yderste Formue og derefter at arbejde 

i Fæstningen i Khavn i 6 maaneder. Marie Mortensdatter bør for at have fortiet omgangen med Karen Jørgens- 

datters Barnefødsel at arbejde i Børnehuuset paa Christianshafn En maaned.  Denne Sags Bekostning og deres 

Varetægt udredes af deres Boe saavidt tilstrække kand og det manglende efter vedkommende Øvrigheds Reparti- 

tion de Amtet at betales. Alt at efterkommes inden 15. dage efter denne Doms lovlige forkyndelse under Ju- 

stiticus videre befordring. Datum Sædlandsfars Landsting onsdagen den 9. January 1765._ 

 

J. Brabrand.                             N. de Hofman.                                                       O:C: von Munthe. 

                                                                                                                               av Morgenstierne   



Foranstående dom vedrører også denne sag: 

 

No 3 til dette Lands 

ting. 

 

Actor forvalter Eschildsen, Contra Anders Joensen, Lars Rasmussen og Niels Jensen 

 

Dom 

Cittad  den producerede hiemtings Act fra Jægerspriis Birke Ting er det bevist at Anders Joen- 

søn, Lars Rasmusøn og Niels Jensøn selv haver tilstaaed: at den første haver overtaled og tilkiøbt de 2de 

sidste til at brække Arresten paa Jægerpriis hvor broderen til Anders Joensøn navnlig Ole Joensen var Arresteret og  

hannem at udhielpe af sin Arrest, under samme tilstaaelser forklarer Niels Jensøn at have giort alt det hand vid- 

ste og kunde til at anviise gaarden og Stædet hvor Ole Joensøn var Skiult og igien blev funden og paagreben som og 

ikke er imodsagt, hvilken Der os tilstaaelse De og alle har for Landstings Retten ere vedblevne ; Thi  udi allerunder- 

danigst følge den Kongelig allernaadigste Forordning af 21. Septbr. 1695 Kiendes for Rett: At Anders Joensøn som 

hoved mand bør udi 3 maaneder, Lars Rasmusøn, udi 2 maaneder og Niels Jensøn i Een maaned at arbejde 

udi Kiøbenhafns Fæstning, samt alle trej at have Deres Boeslod Forbrudte saavel som at betale deres Arrest og deres 

Sags omkostning efter billig Regning, alt at efterkommes inden 15te dage efter denne Doms lovlige forkyndelse 

under Justitions videre befordring. Datum Sædlandsfars Landsting onsdagen den 9de January 1765. 

 

J. Brabrand  N: Hofman.     O.C: von Munthe 

Morgenstierne 


