
10. Forhør. 

Se den originale transskription. 

Forhøret afholdt: 21. august 1831. 

Sted: Nørre Herreds Tingsted, Grenaa. 

Forhørsleder og skriver: Herredsfoged, justitsråd Aagaard, Grenaa. 

Vidner: Weidemann og Andersen af Grenaa. 

Indkaldt til forhør: For forhøret fremstod uden bånd og tvang Ane Dorthea Sørensdatter af Veggerslev, 

søster til arrestantinden Mette Sørensdatter.  

Forklaring: Hun blev på ny formanet til at sige sandheden og alvorligt advaret om ikke at gøre sig skyldig i 

usandheder. Herefter forklarede hun, at da hun henimod klokken 7 den 25. juli kom ud i sin moders 

bryggers, stod Mette og ville med magt tage sit barn fra Gjertrud Sørensdatter, som havde det i sine arme. 

Moderen stod omtrent et skridt fra indgangen til køkkenet. Hun hjalp da Mette med at få barnet fra 

Gjertrud. På forhørsrettens opfordring til at forklare, hvorfor de tog barnet fra Gjertrud, om de frygtede, at 

denne ville gøre barnet fortræd, var intet andet svar at få end, at hun næsten ikke vidste, hvad hun gjorde. 

Dog erindrer hun med vished, at det var ikke på grund af mistanke til Gjertrud eller nogen frygt for, at 

denne ville tilføje barnet noget ondt, der var årsag til, at de tog barnet fra deres moder. Hun vedbliver at 

forsikre, at det var hendes søster Mette, som lagde barnet i gruekedlen, og derefter nedsænkede det i 

masktønden.  

Hun blev nu foreholdt de forklaringer, som hendes moder Gjertrud Sørensdatter og hendes søster Mette 

Sørensdatter havde afgivet under forhørene den 16. og 19. august, hvor disse uden bånd og tvang blev 

fremstillet for forhøret og konfronteret med hinanden. Nu afgav hun følgende forklaring: Efter at hun den 

25. juli om morgenen kom ud i bryggerset og så, at hendes moder Gjertrud stod med et nyfødt barn på 

armen, og at Mette arbejdede på at få barnet fra hende, hjalp hun søsteren med at få barnet fra Gjertrud. 

Mette var egentlig den, der tog barnet fra hendes moder, hvorefter hun og Mette begge blev enige om 

først at komme barnet i gruekedlen og straks derpå at nedsænke det i masktønden. Ane Dorthea var den 

der lagde barnet i gruekedlen. Hun ved ikke, om barnet var i live, da hun kom det i gruekedlen eller 

masktønden. Hun forsikrer, at hendes moder Gjertrud er uskyldig i barnets død og ikke har tilføjet det 

nogen vold. Moderen har hverken rådet eller tilskyndet til nogen mishandling af barnet. Da hun tog barnet 

fra Gjertrud, så hun, at Mette havde sine fingre om barnets mund, og bemærkede da de læsioner, som ved 

den afholdte besigtigelsesforretning var fundet oven for munden.  

Efter at barnet kort tid havde været i masktønden, tog hun det op, vaskede det, svøbte et klæde om det og 

lagde det derpå i en balje, som lå på siden. Hun var sammen med Gjertrud og Mette i bryggerset fra barnet 

blev taget ud af Gjertruds arme, og indtil det var taget op af masktønden og lagt i baljen. Hun hørte ikke 

eller erindrer ikke, at hendes moder sagde noget under deres ophold i bryggerset. Fra det øjeblik barnet 

blev taget fra Gjertrud, og indtil det blev lagt i baljen, kunne der være gået omtrent ¼ time, og hun antager, 

at alt var forbi klokken 7. Hun forsikrer, at hun ikke ved, om barnet døde ved, at Mette omspændte dets 

mund og hals med sine fingre eller ej, og hun gentager endnu en gang sin forsikring om ikke at vide, om 

barnet var levende eller ej, da hun fik det i hænderne, eller da det kom i gruekedlen eller masktønden. Der 

var ingen aftale imellem de tre om, hvad der skulde ske med Mettes barn, når det blev bragt til verden, og 

hun vedbliver stadig den forsikring, at hverken hun eller hendes moder vidste, at Mette var med barn, 

førend hun barslede.  
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Årsagen til, at hun i forening med Mette ombragte Barnet, var, at de håbede ved dets død at kunne skjule 

barnefødslen og den skam, som dette påførte hende og hendes familie. De var alle tre enige om i 

hemmelighed at begrave barnet på kirkegården, og de havde derfor aftalt med hinanden ikke at fortælle 

nogen om Mettes barnefødsel, eller hvad der var sket med barnet. Denne aftale fandt dog ikke sted, førend 

efter at barnet var død. På forhørsrettens opfordring til hende om at forklare, hvorfor barnet var taget fra 

gruekedlen og sænket ned i masktønden, erklærede hun, at det kunne hun ikke gøre rede for. Forsættet til 

barnets ombringelse blev fattet i det øjeblik, barnet blev taget fra Gjertrud. 

Den forklaring, som Ane Dorthea Sørensdatter har afgivet til protokollen, blev oplæst for hende ord for 

andet. Hun bekræftede gentagne gange tilførslens rigtighed og forsikrede højt og helligt, at det var 

sandheden. Ane Dorthea blev dekreteret arrest og indsat i Grenaa arresthus. 

Forhøret hævet. – 

                                 Aagaard. 

 

 

 

 


