
6. Forhør. 

Se den originale transskription. 

Forhøret afholdt: 12. august 1831. 

Sted: (Molsgården) den gård i Veggerslev, som enken Gjertrud Sørensdatter har i fæste. 

Forhørsleder og skriver: Herredsfoged, justitsråd Aagaard, Grenaa. 

Vidner: Weidemann fra Grenaa og sognefogeden Jens Christian Jensen af Veggerslev. 

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 Anders Jensen af Veggerslev. 

Forklaring: Om onsdagen den 27. juli om morgenen overtog Niels Allermanns hustru, Kirstine Smidt, og 

husmand Søren Sinding bevogtningen af arrestantinderne Gjertrud og Mette Sørensdatter og havde vagt 

over disse personer fra onsdag til om aftenen, da de blev afløst af husmand Erik Busk og Birthe Marie 

Nielsdatter. Maren Haldgaards, enke efter Mathias Andersen, var på vagt med ham. Under hans vagt, gik 

arrestantinden Gjertrud Sørensdatter, inden forhørsretten ankom til hendes bopæl, ind til arrestantinden 

Mette Sørensdatter i den øverste stue. De omfavnede hinanden, græd bitterligt og klagede begge over den 

sorg, der var bleven dem til del, men ingen af dem talte noget om Mettes barnefødsel, eller hvorledes det 

var gået med hendes barn. De sagde ikke noget, som kunde lede til nogen oplysning i denne Sag. Han har 

heller ikke hverken før eller siden set, hørt eller erfaret noget, som kunne give nogle oplysninger til sagen.  

Indkaldt til forhør: 2. Maren Haldgaards. 

Forklaring: Var i overensstemmelse med den, som 1. afhørte har afgivet. 

Indkaldt til forhør: 3. Ane Jacobsdatter, gift med gårdmand Jens Boelsmann i Veggerslev. 

Forklaring: Hun alene havde vagten hos arrestantinderne Gjertrud og Mette natten imellem den 28. og 29. 

juli og afløste Karens Jensdatter, gift med indsidder Søren Hansen i Veggerslev, som for tiden er fraværende 

i høsttjeneste. Under hendes ophold talte Gjertrud Sørensdatter hverken med sin datter Mette eller med 

nogen andre af sine børn. Hun havde således ikke under sin vagt, hverken før eller siden, erfaret noget, som 

kunne lede til oplysning i nærværende sag.  

Indkaldt til forhør: 4. Karen Rasmusdatter, enke efter afdøde gårdmand Ludvig Rasmussen i Veggerslev. 

Forklaring: Hun havde vagt hos arrestantinderne fredag den 29. juli og afløste Jens Boelsmanns hustru. 

Under sin vagt fandt ingen samtale sted imellem arrestantinden Gjertrud og hendes datter Mette eller 

nogen andre af hendes børn. Hun har hverken før eller siden hørt eller erfaret noget, som kunne give 

oplysning i nærværende sag. 

Indkaldt til forhør: 5. Peder Jensen, tjener hos gårdmand Rasmus Jepsen i Veggerslev. 

Forklaring: Han havde natten imellem den 29. og 30. juli i forening med husmand Rasmus Juuls hustru, Ane 

Larsdatter fra Veggerslev, vagten hos arrestantinderne og afløste enken Karen Rasmusdatter. Hans 

forklaring var i øvrigt overensstemmende med den, sidstnævnte (nr. 5) har afgivet.  
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Indkaldt til forhør: 6. Ane Larsdatter, gift med boelsmand Rasmus Juul, Veggerslev. 

Forklaring: Var i overensstemmelse med den, 4. afhørte har afgivet. 

Indkaldt til forhør: 7. Boelsmand Søren Blok i Veggerslev. 

Forklaring:  Han havde ene vagt hos arrestantinderne lørdag den 30. juli, da han afløste Peder Jensen og 

boelsmand Rasmus Juuls Hustru. Hans forklaring var den samme som 4. afhørtes. 

Indkaldt til forhør: 8. Ane Marie, gift med husmand Peder Andersen i Veggerslev.  

Forklaring: Hun havde sammen med tjenestepigen Else Marie hos gårdmand Jens Mols i Veggerslev haft 

vagt hos arrestantinderne natten imellem den 30. og 31. juli, hvor de afløste boelsmand Søren Blok. Hendes 

forklaring stemte med den, 4. afhørte har afgivet. Dog bemærkede hun, at Gjertrud gik ind til Mette om 

aftenen, og at de begge beklagede sig over den ulykke, der havde ramt dem, men under denne beklagelse 

faldt intet ord, som forklarede forholdet eller hvad der var sket med Mettes barn, eller hvorledes det var 

død, så hun kunde ikke ud fra denne samtale meddele noget, som kunne være til oplysning i nærværende 

sag. Hun har ikke før eller siden hørt eller erfaret noget, som kunne tjene til nogen oplysning. 

Indkaldt til forhør: 9. Else Marie, tjener hos gårdmand Jens Mols i Veggerslev. 

Forklaring: Var i overensstemmelse med den, 8. afhørte Ane Marie har afgivet. 

Indkaldt til forhør: 10. Ane Kirstine Sørensdatter, gift med husmand Poul Termestrup i Veggerslev. 

Forklaring: Hun havde søndagen den 31. juli alene haft vagt hos arrestantinderne og afløste Peder 

Andersens hustru og Else Marie. Hendes forklaring var for øvrigt som den, 4. afhørte har afgivet. 

Indkaldt til forhør: 11. Severine Pedersdatter, hos faderen husmand Peder Buk i Veggerslev. 

Forklaring: Hun havde sammen med indsidder Søren Hansens hustru, Karen Jensdatter, der som foran 

bemærket er fraværende, haft vagt hos arrestantinderne natten imellem den 31. juli og den 1. august. 

Hendes forklaring var for øvrigt som 4. afhørtes, dog bemærkede hun, at arrestantinden Gjertrud om 

aftenen gik ind i den øverste stue, hvor Mette lå, og spurgte til dennes befindende, hvorpå Gjertrud sagde 

til hende (Severine Pedersdatter) og benævnte Karen Jensdatter, i Mettes påhør, at denne havde gjort dem 

en stor ulykke. Mette svarede ikke noget i den anledning. Yderligere samtale imellem Gjertrud og Mette 

forekom ikke og intet ord blev sagt, som kunne lede til nogen oplysning om, hvorledes det var gået til med 

Mettes barnefødsel eller hendes barns død. 

Indkaldt til forhør: 12. Karen Mikkelsdatter, hjemme hos stedfaderen Jacob Eskild i Veggerslev. 

Forklaring: Hun havde alene haft vagt hos arrestantinderne mandag den 1. august og afløste Severine 

Pedersdatter og Karen Jensdatter. Under hendes Vagt gik arrestantinden Gjertrud ind i den øverste stue, 

hvor Mette lå, og sagde til denne: ”Tykkes du ikke, at det gør dig ondt for mig?”, hvortil Mette svarede: 

”Jo”. Videre samtale fandt ikke sted imellem Gjertrud og Mette eller andre af hendes børn. Hun har heller 

ikke på noget tidspunkt, hverken før eller siden vagten, erfaret noget til oplysning om sagen.  

Indkaldt til forhør: 13. Husmand Claus Aagaard af Veggerslev. 



Forklaring: Han havde sammen med indsidder Søren Holst af Veggerslev, der for tiden er fraværende i 

høsttjeneste hos Ole Winther i Langstrup, haft vagt hos arrestantinderne natten imellem den 1. og 2. 

august og afløst Karen Mikkelsdatter. Hans forklaring var for øvrigt som den, 4. afhørte har afgivet. 

Indkaldt til forhør: (14) Sognefogeden anmeldte, at indsidderske Maren Sørensdatter i Veggerslev ene 

havde vagt tirsdagen den 2. august, men at hun var fraværende i høsttjeneste hos gårdmand Ole Lassen i 

Dalstrup, Villersø sogn. 

Indkaldt til forhør: 14. Mariane Eriksdatter, tjener hos Niels Brønstrup i Veggerslev. 

Forklaring: Hun havde haft vagt sammen med forannævnte Karen Jensdatter, der er i høsttjeneste hos 

Gaardmand Niels Bager i Karlby, hos arrestantinderne natten imellem den 2. og 3. dennes og afløst 

indsidderske Maren Sørensdatter. Under vagten gik Gjertrud ind i den øverste stue, hvor Mette lå, og sagde 

til hende (Mariane Eriksdatter) og Karen Jensdatter: ”Er jeg da ikke ulykkelig i min gamle alder, at det skulle 

gå således?” Hertil svarede Mette intet, og Gjertrud gik derpå tilbage til dagligstuen. Hendes forklaring var 

for øvrigt som den, 4. afhørte har afgivet. 

Indkaldt til forhør: 15. Karen Marie Brønstrup, tjener hos gårdmand Anders Greve i Veggerslev. 

Forklaring: Hun havde onsdag den 3. august alene vagt hos arrestantinderne og afløste Mariane Eriksdatter 

og Karen Jensdatter. Under vagten gik arrestantinden Gjertrud Sørensdatter op i den øverste stue, hvor 

arrestantinden Mette Sørensdatter lå, og spurgte denne, om hun ville have noget at spise eller drikke, 

hvortil Mette svarede nej. Derefter sagde Gjertrud til Mette: ”Du kunde da gerne have ladet det barn leve; 

thi det kunne gerne været født op med strenghed og besværlighed; thi således er det gået så mange. Det 

var da også en ulykke, jeg skulle have på min gamle alder; således er det aldrig gået nogen”. Hertil svarede 

Mette, som hørte, hvad Gjertruds sagde, ikke noget. Yderligere samtale fandt ikke sted imellem Gjertrud og 

Mette eller nogen anden, som kunne give den mindste oplysning om den nærværende sag, og hun har ikke 

under vagten hverken før eller siden erfaret noget, som kunde vejlede til nogen oplysning.  

Indkaldt til forhør: 16. Søren Madsen, tjener hos gårdmand Peder Greve i Veggerslev. 

Forklaring: Han havde sammen med Mariane Rasmusdatter, som tjener hos Rasmus Østermann i 

Veggerslev, haft vagt hos arrestantinderne natten imellem den 3. og 4. august, hvor de afløste Karen Marie 

Brønstrup. Hans forklaring var for øvrigt som den, 4. afhørte har afgivet. 

Indkaldt til forhør: 17. Mariane Rasmusdatter, tjener hos gårdmand Rasmus Østermann i Veggerslev. 

Forklaring: Samme som 16. afhørtes, med den undtagelse, at på en tid han var gået ud af stuen om 

morgenen, kom arrestantinden Gjertrud og Ane Dorthea Sørensdatter ind i den øverste stue og sagde til 

Mette følgende ord: ”Herregud Mette, havde du bekendt, saa havde du gjort vel imod os; det er nu en stor 

sorg, du har gjort os”. Hertil svarede Mette intet, og Gjertrud og Ane Dorthea gik derpå ud. 

Indkaldt til forhør: 18. Birthe Marie gift med husmand Eskild Blok i Veggerslev. 

Forklaring: Hun havde vagt hos arrestantinderne torsdag den 4. august og afløste Søren Madsen og 

Mariane Rasmusdatter. Hendes forklaring var for øvrigt som den, 4. afhørte har afgivet. 

Indkaldt til forhør: 19. Karen Rasmusdatter, gift med boelsmand Rasmus Eskild i Veggerslev.  

Forklaring: Hun havde sammen med Severine Pedersdatter, som er hos sin far Peder Buk, haft vagt hos 

arrestantinderne natten imellem den 4. og 5. august og afløst Birthe Marie Eskilds. Hendes forklaring var 

for øvrigt som den, 4. afhørte har afgivet. 



 

Indkaldt til forhør: 20. Severine Pedersdatter, hos sin far Peder Buk. 

Forklaring: Hendes forklaring var for øvrigt som den, 19. afhørte har afgivet. 

Indkaldt til forhør: 21. Johanne Pedersdatter, hjemme hos moderen Peder Smeds enke. 

Forklaring: Hun havde haft vagt alene hos arrestantinderne fredag den 5. august og afløst Karen 

Rasmusdatter og Severine Pedersdatter. Hendes forklaring var for øvrigt som den, 4. afhørte har afgivet. 

Indkaldt til forhør: 22. Karen Rasmusdatter, enke efter afdøde gårdmand Ludvig Rasmussen i Veggerslev. 

Forklaring: Hun havde haft vagt alene hos arrestantinderne lørdag den 6. august og afløste Niels Altmans 

hustru og degnen Smidts datter Kirstine. Hendes forklaring var for øvrigt som den, 4. afhørte har afgivet. 

Indkaldt til forhør: 23. Husmand Jens Jensen Konge og hans hustru Ane Cathrine Pedersdatter. 

Forklaring: De havde haft vagt hos arrestantinderne natten mellem den 6. og 7. august og afløste Karen 

Rasmusdatter. De havde vagt sammen med Maren Haldgaards af Veggerslev. Deres forklaring var for øvrigt 

som den, 4. afhørte har afgivet. 

Indkaldt til forhør: 24. Maren Haldgaards af Veggerslev 

Forklaring: Hendes forklaring var for øvrigt som den, 4. afhørte har afgivet. 

Dommerens undersøgelse på Molsgården: 

I anledning af Ane Dorthea Sørensdatters seneste forklaring begav dommeren sammen med sine vidner sig 

ud i bryggerset, hvor arrestantinden Mette Sørensdatters barnefødsel var foregået.  

Bryggerset var 7½ Alen langt og 5 trekvart Alen bredt. Der var kun en gruekedel og en masktønde, og 

imellem disse, der stod på de samme steder, som da forhørsretten første gang var i bryggerset, og på den 

tid, barnefødslen foregik, var en afstand af 5 Alen. Gruekedlen var indmuret tæt mod døren imellem 

bryggerset og køkkenet og ikke over en kvart alen fra samme. Med hensyn til dørene, som fører fra gården 

til bryggerset og fra gården til dagligstuen, da fandtes den første indvendig forsynet med en hvirvel, 

hvormed den kunne lukkes, og den sidste med en smæklås, hvorpå var anbragt en krog, som tilbageholdt 

fjederen, overensstemmende med den af Ane Dorthea Sørensdatter under forhøret den 10. august afgivne 

forklaring.  

Retten bliver sat hos Rasmus Østermann i Veggerslev.  

Derefter begav forhørsretten sig til gårdmand Rasmus Østermann i Veggerslev , som befandtes syg og 

sengeliggende. Han har i flere år måttet holde sengen.  

Forklaring: Den 25. juli kl. ca. 6 eller imellem 6 og 7 om morgenen, nærmere kunne han ikke opgive tiden, 

så han, at hans søster, arrestantinden Gjertrud Sørensdatte kom ind i hans stue i et ærinde til hans hustru. 

Efter det hun fortalte til ham, bestod ærindet i, at arrestantinden Gjertrud ville have noget brændevin, som 

hun også fik, efter hvad hans hustru fortalte. Arrestantinden var kun en meget kort tid i hans hus. Han talte 

ikke med sin søster, og der fandt heller ikke i hans påhør nogen samtale sted heller ikke angående 

arrestantinden Mette Sørensdatter. Hans Hustru talte heller ikke om, at Gjertrud Sørensdatter havde sagt 

noget om Mette Sørensdatter eller hendes barnefødsel; og han kunne således ikke meddele noget, som 

kunne vejlede til oplysning i nærværende sag. Han ved ikke, til hvilken tid, hans hustru Birthe 



Rasmusdatter, gik over til Gjertrud Sørensdatter den pågældende morgen, eller efter hvilken tid, denne 

havde været der. Ved de samtaler, han har haft med sin hustru, havde han ikke erfaret noget, som kunde 

give oplysning her i sagen. 

Forhøret hævet 

Aagaard 

 

 

 

 


