
8. Forhør.  

Se den originale transskription. 

Forhøret afholdt: 18. august 1831.  

Sted: Nørre Herreds Tingsted, Grenaa.  

Forhørsleder og skriver: Herredsfoged, justitsråd Aagaard, Grenaa.  

Vidner: Weidemann og Andersen 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. Karen Jensdatter, gift med indsidder Søren Hansen i Veggerslev.   

Forklaring: Hendes forklaring var overensstemmende med de forklaringer, som var afgivet ved det i 

Veggerslev den 12. august afholdte forhør, for så vidt hun deri er omtalt, men tilføjer, at hun alene havde 

vagt ved arrestantinderne Gjertrud og Mette Sørensdatter torsdag den 28. juli, da hun afløste husmand 

Erich Busk og Birthe Marie Nielsdatter. Hun blev afløst af Ane Jacobsdatter. Under hendes vagt kom 

arrestantinden Gjertrud ind i den øverste stue til arrestantinden Mette og sagde til hende: ”Mette! Du har 

ført mig sådan en elendighed på i min gamle alder ved den gerning, du har udøvet”, hvorpå de begge græd, 

og Mette sagde, at Jens Jensen Bids havde ført hende så stor elendighed på, ved at han havde besovet 

hende. Videre samtale fandt ikke sted under hendes vagt den 28. juli, og hun kunne for øvrigt ikke give 

nogen oplysning i sagen. Dog erindrer hun nu, at da hun bemeldte dag spurgte Mette om, hvorledes hun 

kunne overtale sig selv til at handle således med sit barn, svarede Mette, at hun aldrig tænkte på at 

ombringe barnet, førend det øjeblik hun fødte det, men da bestemte hun sig også til at aflive det. Hun talte 

ikke om at hendes moder Gjertrud eller hendes søster Ane Dorthea havde nogen andel i barnets død. Hun 

erindrer også, at hun spurgte Mette om, hvem der skilte hende fra barnet, hvortil hun svarede: ”Det gjorde 

ingen, thi navlestrengen gik itu da barnet faldt på gulvet”. Mette har også sagt til hende, at hun ikke havde 

vidst, at hun var frugtsommelig.  

Indkaldt til forhør: 2. Peder Sørensen, søn af afgangne Søren Pedersen Mols og dennes efterlevende enke 

Maren Sørensdatter i Veggerslev, hos hvem han er.  

Forklaring: Han anmeldte, at hans moder, Maren Sørensdatter var syg. Hun kunde derfor ikke møde i dag 

efter indkaldelsen, men hun aflagde gennem ham følgende forklaring: Hans moder havde ene vagt hos 

arrestantinderne tirsdag den 2. August og afløste husmand Claus Aagaard og indsidder Søren Holst. Peder 

Sørensen forsikrede, at hun ikke under sin vagt havde hørt nogen samtale imellem Gjertrud og hendes 

døtre, og kunne ikke meddele den mindste oplysning i nærværende sag.  

Indkaldt til forhør: 3. Indsidder Søren Holst af Veggerslev.   

Forklaring:  Hans forklaring var i overensstemmelse med den som Claus Aagaard har afgivet under forhøret 

af 12. august, idet han tilføjer, at da han om morgenen skulle gå fra vagten, sagde arrestantinden Mette 

Sørensdatter til ham, da de var alene, at hun havde beklaget over for Jens Jensen Bids, at hun var gravid, 
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men det blev ikke omtalt, hvornår denne beklagelse skete, og heller ikke hvad der blev sagt mellem dem i 

den anledning. Han kunne i øvrigt ikke give nogen oplysning i sagen. Forhøret hævet.  

          Aagaard.  


