5. Forhør.
Se den originale transskription.
Forhøret afholdt: 11. august 1831.
Sted: Nørre Herreds Tingsted, Grenaa.
Forhørsleder og skriver: Herredsfoged, justitsråd Aagaard, Grenaa.
Vidner: Weidemann og Juul af Grenaa.
Fælles for alle afhørte i retten: De blev formanet til at sige sandheden, og deres forklaring blev afgivet
under ed.
Indkaldt til forhør: 1. Husmand Erik Buck i Veggerslev.
Forklaring: I overensstemmelse med den ordre, som dommeren ved forhørets afholdelse hos enken
Gjertrud Sørensdatter i Veggerslev den 26. juli gav sognefogeden Jens Christian Jensen, Veggerslev, om at
oprette vagthold hos de benævnte arrestantinder, blev han og husmand Jens Krogs søster Birthe Marie
beordrede til at indtræde i vagtholdet onsdagen den 27. juli om aftenen og indtil næste dags morgen. Han
var sammen med Birthe Marie hele tiden i den øverste stue, hvor Mette lå og døren imellem denne stue og
dagligstuen, hvor Gjertrud lå, var hele tiden åben. Straks efter at dommeren havde forladt Gjertruds gård,
rejste Gjertrud sig op af sengen, hvori hun lå med sine sædvanlige, daglige klæder på, og gik ind til Mette.
Da hun kom til hendes seng sagde hun til Mette: ”Hvordan har du det, Mette? Nu skal du give dig tilfreds;
jeg ved ikke af, at jeg har videre på min samvittighed, end at jeg har dulgt det med dig”. Hertil svarede
Mette: ”Nej”. Videre samtale eller andre ord faldt der ikke imellem disse, medens han og Birthe Marie
havde vagt hos arrestantinderne. Mellem Ane Dorthea og hendes moder eller søster fandt ingen samtale
sted. De personer, som afløste ham og Birthe Marie, var kommet ind i den øverste stue, forinden de havde
forladt samme. Aftrådte efter at have forklaret, at Gjertrud, straks efter at have sagt de ovenanførte ord til
Mette, igen gik ind i dagligstuen og til sengs, hvor hun forblev.
Indkaldt til forhør: 2. Birthe Marie Nielsdatter, 21 år gammel, søster til gårdmand Jens Krog i Veggerslev.
Forklaring: Er i overensstemmelse med hvad den 1. afhørte i dag har forklaret retten med tilføjelsen, at hun
erindrer, at arrestantinden Gjertrud sagde til Mette: ”Det er en stor synd, du har gjort os”. Videre oplysning
kunne hun ikke give.
Indkaldt til forhør: 3. Mette Cathrine Hansdatter, gift med gårdmand Niels Allermann i Veggerslev.
Forklaring: Efter Sognefoged Jens Christian Jensens ordre var hun i forening med degnen Smidts datter
Kirstine og husmand Søren Sinding på vagt hos arrestantinderne Gjertrud og Mette Sørensdatter fra tirsdag
aften den 26. juli til næste dags morgen samt natten mellem den 5. og 6. august. Hun og Kirstine var stedse
i den øverste stue hos Mette, og husmand Søren Sinding opholdt sig derimod i dagligstuen hos Gjertrud.
Gjertrud og Mette havde under vagtholdet aldeles ingen samtale med hinanden, og den ene var ikke hos
den anden. Ane Dorthea Sørensdatter havde heller ikke noget med arrestantinderne at gøre. Ingen af
arrestantinderne talte om Mettes barnefødsel eller hendes barn, eller hvad der var sket med det, og hun
har heller ikke før eller siden talt med disse om noget, som kunne give anledning til oplysning i denne sag.
Hun har ikke flere oplysninger.

Indkaldt til forhør: 4. Kirstine Smidt, der opholder sig hos sin fader, degnen Smidt i Veggerslev.
Forklaring: Hendes forklaring var i overensstemmelse med den, 3. afhørte, Niels Allermanns hustru, har
aflagt.
Indkaldt til forhør: 5. husmand Søren Sinding i Veggerslev.
Forklaring: Hans forklaring var i overensstemmelse med den, 3. og 4. afhørte har afgivet, med tilføjelsen at
arrestantinden Gjertrud Sørensdatter sagde til ham: ”Er det ikke en streng ting, den pige har påført os”?
Han bekræftede dette, og flere ord blev ikke vekslet imellem ham og Gjertrud om Mettes barnefødsel og
hvad dermed står i forbindelse. Da han ikke kunne give videre oplysning til sagen, aftrådte han.
Aagaard

