
Fra I-Iekseprocessernes Tid. 
A f i\ [ a r ti n S lzov b o, Baaring. 

D en Tro, at somme iV!ennesker ved O\'ernaturlige i\11agters Hjæ lp 
kunde volde nndre ~lennesk er ond t, er meget gammel og har 

hedensk Oprindelse, men fulg te med helt ind i den l' ristne \'erden, 
h\'or den ret fik Næring, da den fl\ ·erna turlige iVIagt, der mentes at 

hjælpe riem , hle\' personificeret i Djævelen, og den ligesaa o\·ert roi

s ke Ki rk e tager Sagen i s in E-Iaancl fo.r at kom me Hekseriet eller 
Djævels kabet til Li\·s, h\·il ket s kete ~tll e rede omkring ved 1350. 

Der c!anne1· s ig en hel Kultus om denne Sag, og H ekseforføl

gelserne bliver form elig sat i System . 
Kort efter Reformationen 1536, hvor selve Papismen bliver an

set for Djæ\·elens \'rcrk, er Forfø lgelserne i fuld Gang, og Hekse
baalene flnm n1er paa Højen·e i Øst og \'est. 

H\·o r stærkt man har været taget a f denne Overtro med dens 

forfæ rdelige Følger, faar man et lndtr.yk af ved at læse Sælands 
fors te lutherske Bis kop Peder Pa lladius's "Visitatsbog", hvor han 

har et Afsni t m ed Overskriften : " Om Troldlzvinder, en F ormaning 
og Undervisning". Deri s kriver ha n blandt andet : 

»Det skal være langt fra , a t en Jordemoder skal fa re med Løf (T ryllcmid 
del\ S ignelse, ivl anelse eller Trolddom . . . Du maa ikke tie med nogen Trold· 
k1·indc ... De faar nu deres rette Løn ; de kunne nu ikke læ nger ba re sig 
~bjærge si gi u cl i denne klare E 1·angelii lyse Dag ; de faar n u en \ 'c rdsens Skam 
. .. d,et er og de res fortjente Løn. De bncndte jo lielet ti lforn en Hob af dem 
udi i\lalmø, ud i Kjøge og andcnstecls; og høre vi ti l, at der sidder atter en 
T-T o b g reben udi Ma lmø og skulle br.-endes. U d i J y Ilanel og Sm aalandenc (Øer· 
ne) er cle udi Jag t efte r dem som U h·c, saa de r bl ev nyl ig g reben og brændt 
paa A l sø og paa de omliggende Lande (Øer) 1·ecl tolv og fyrrety1•e 1) Troldhin
de r ; den ene røber den a nden, saa at clc følges ad hen til hin Verden". 

Man mærker, at han lige frem fryder s ig ved Tanken om, at 

1) Tolv og fyrretyve, det er fire Gange 20 og 12 = 92. 
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nu faar Heksene en ,,Verdsens Skam paa Baalene". Og han fort
sætter, som en Trøst for dem, der ængstes for T roldkvinderne: 

"D et sker ikke end gerne g udfrygtige Folk, a t de faar Skade af T rold
kl·incle r. H av ikkun T ro til Cud og lær alle dine Bø rn Troen , og hol d ingen 
løsagtig eller Skæ nds-Folk e ller Skænds-Levned udi di t H us·, hvad ska l det 
gælde, a t ingen Djævels Troldb·inde ska l kunne gøre dig Skade, enten paa 
din Mæ lk elle r Smør, elle r paa dit Mandheld el ler Førlighed , eller paa nogen 
den Ting, du haver ud i d it Hus ! U et sker ikkun det ug udfrygtige Folk, som 
sa~ttcr Tro til saadanne Troldkvinder, ja, tør end vel ogsaa bruge dem og lade 
dem hente til de res Heste, til de res Køer, til dem seh·, naar de b live syge, a t 
hun skal komme og signe dem. Hun gaar foran din Ko, hun gaar bag den , 
hun maa (med Orlov sag t) kysse den bag paa, hun ska l p rimsigne d in Ko , 
hun ka n sig·ne den for den hede l id , hun kan signe for den kolde Tid. H u n 
kan sig ne for lg t og Sli k , hun 1·eed saa mange l<t nge Remser , som Djæ velen 
og :\•lunke ha r J;e rt hende: 

»;\•Iari g ik ad Veje, 
der kom tre Meye (M øer\ 
og V o r herre J es u s K rist 
og St. Hans Eva ngelist. 

Melcher, Jesper, Ba ltzer, Jesus, Ma ria , Anna , 
i N avn Faders, Søns og Hel ligaands«. 

Djæ,·elen har hun, saa faa r hun og med sin Sig nelse, saa faar du ogsaa, 
om du lader dig eller dit F :e sig ne af hende; vel kan din Ko faa det bedre, 
tykkes det dig ; men din Sjæ l fordømmes ind i H elvedes Afgrund med din 
Sig nelse. Lad dig signe udaf 1·or H erre Jesus Kristus, ved en kristen Bøn til 
hannem og ikke af nogen Dj: ~ 1 ·e l s Troldkvinde . .. 

K1·in de, forvar din ;'vlund , at du ikke faar en sv iende I-!ale l l-.1 ;\\·er du 
vanbrugt saaclant Skarn her ·til , g iv det op, lad Folk a ldr ig mere høre om digt 
Mæ rk, jeg kyncler dig et god t Ra:1d: der ska l komme H ofmænd til dig udi 
Bønderklæ de r med Bukser paa og haw en Klud om Benet og fold e op og 
lade dig se, og sporge dig om Raad : »kj ære l( vinde, j eg haver hørt, at l kun 
ne sig ne. Se, h vi l k et Ben jeg haver ! Vide I ingen Raad ti l at signe mig det ?>< 
for a t de kunne fa a et Ord ud af din M und og straks g ribe fat paa dig, a t 
du ka n komme i hin Ga lge at b ræ ndes op i Aske med Skind og Ben, Kjøcl 
og Krop, det er din Ret. 

l skal ikke heller være ræ dde fo r saadanne Ska rns T roldk1·inder nu 
længer ; det er ikkun Løgn ma n siger, at Djævelen skal selv være ræ d for 
hende, og at han skulde en Cang have givet hende et Par ny Sko, og da 
skulde han haYe rakt hende dem paa en lang Stage, for ha n turde ikke selv 
komme den gamle Troldkvinele næ r. Det er ikke uden Løgn. H vi skulde ha n 
ikke turde røre hende, efterdi at en T roldkone er Dj ævelens ;vræ lkedeje, hun 
ma lker hannem og han m alker hende saa længe, Rt de malker hen ti lsam men 
udi Helvedes Afg rund . . ! " 

Kirketugten rettedes især imod Hekseri og Trolddom. Da In
kvisitionen indførtes, gik .det derfor især ud over disse ulykl<elige 
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~vfennesket, der seh' troede paa eller a f andre besky ldtes for, at de 
kunde skade andre Mennes l.; er n~d deres Kunster, ell er som andre 
a f Uforstand ell er Hævnsyge løj dem paa. 

i'vlan ser, a t Peder Pa lladius især ad\·arer imod at tage Jorde
mødre, som er H ekse eller Troldkvinder. Og det er j o ganske na
turlig t, da Jordemoderen er den, der først rører det ny fødte, udøbte 
Barn og saaledes let kunde skade det med sine Heksekunster inden 
noget a ndet i\le nneske fik det i I-Iænde. 

~aar vi nu her i "His toris k Sam funds Anrbog for Odense og 
Assens Amter" fam en Del Oplys ninger om Sogneboere og Slægter, 
der hM levet i fordum s Tid, er det s:-c l'i ig \'edrorendc deres Gifter-
111!1!1 l, nos ted , Ej endoms forhold, S kattepligt, H overiplig t og lignende; 
et S kiftebrev m ed l~eg istrering kan ligeledes g ive Resked om et og 
a ndet, f. Eks . Tilstedeværelsen af nogle Bøger, der kan lade os 
a ne nog et om de afdødes aandelige Tilstand; eller der kan i et gan
s ke enkelt Ti lfælde være efterladt et gam melt saakaldt "T estimo
nium", der knn g i,·e lidt Underretning om en Person og hans nær
meste Familie. Den mund tlige o ,·erlevering kan ogsaa h<1\'e beva~et 

et og nndet, som kan hnvc nogen V<crd i. iVI en i l~eg len er det me
get fnttigt Stof, \'i nd den \ 'ej kan fan til F orstaaelse a f den fjer
nere Fortiels Menneskers aancleligc Liv. 

Og dn de fl este a f os kan fo re vor Stamtavle h elt tilb~ge til 
den Tid, da H eksebanlene flammede, har jeg ment, det kunde ha\·e 
s in Interesse at høre lidt 0111 Heksene, disse s takkels Mennesker, 
der maatte bode saa forfærdelig haarclt for deres Tids 0 \·ertro, og 
lwor iblandt jo findes mang e, som er Stammemødre til nulevende 
S lægter. 

Man gaar somme Tider og fab ler om "gamle Dage" - og 
mener, a t da h::l\'de F olk det saa rolig t og godt . Guds Ord sørgede 
P ræstem e for ; Kongen og ha ns Raad sørgede fo r 1-\igets T a n ·, Sog
nemændene a l'g jorcl e deres fæ lles Sager paa et Bystævne under aaben 
Himmel. iVI a n var nøjsomm e baade i aandelig og ma teriel Hense
ende . Ma n tog onde Aa r og Fa rsot og Iignenele s tore U lykker som 
en retfærdig Straf fra Gud O\'er begangne Synder o. s. \' . 

Nej, \'Ore fj erne Forfædre havde det il<ke rolig t og godt. Fat
tig t og brydsomt havde de det i ma teriel Henseende, og ikke min
dre svært ha vel e de J et i aandelig og retslig Henseende i disse Ti· 
der, da vel Tiend eparten a f Sognenes Beboere levede som Tiggere 
og Vejrøvere, drevne dertil a f den haarde Nød, og Overtroen holdt 
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deh'l nede i Vankundighed og blind Underkastelse under onde 1v1ag
ter og S kæbner, der gav sit haardeste og grufuldeste Udslag i Hek
seprocesserne, hvor l'l'!ennesker dømte and re ivfennesker til Baal og 
Brand paa Grundlag af Overtroen . 

Hver Planet troedes at have sin visse i\ilagt over iVlennes ker, 
og hver sine Timer a f Døgnet at regere i. H vert a f de tolv Stjer
nebilleder i Dyrekredsen havde s in store Indflydelse paa de Børn , 
som fødtes. Man kan i enkelte gamle Kirkebøger finde en \ 'edteg
ning af Præsten ved Børns Daab: "Født under Skorpionen", -·· 
" F ødt under Jo m fru en", det vil sige: født m ens Solen stod i de 
nævnte Stjernebilleder. Og i en gammel Bog, ka ldet ,,Bonde-Prac
tica", en S lags Almanak, try kt 1573, oplyses iblandt andet, at : ,,et 
Barn, sorn er født under S tjernebi lledet Jomfruen, "bliver liden paa 
s it Legeme og g iver s0de Ord , har et dejrl igt Ans igt, synes at være 
god, men er dog hadefuld. " Et Rarn, som er født under Stjerne
billedet \ ';-cgten, "bli\·er et sandfærd ig t Menneske ... men hlil'er 
dog underligt (sindssygt), faa r en tyk Næse, s tore Øjenbryne og 
s to re S kuldre". En Dreng , som er født under Stj ernebilledet \ 'æd
derens T egn, " lader s ig be\·æge af et lidet Blod. Han er uky ds k, 
fa ar et trindt Ans ig t og s to re Øjne; han bli ver karrig og fo rtræde
lig . .. " 

Aaret havde 33 "onde Dage", paa hvilke det ikke va r macle
lig t at paabegyncle noget Arbejde, ligesom den, der blev syg paa en 
a f disse onde Dage sjælden ble\' rasl< igen. 

Naa r et Barns Fødsel ventedes, maatte Forældrene gaa og æng
s tes fo r, at den s im ide indtræ ffe uneler et ondt Stjernebilledes Tegn 
eller i den Time, en uheldig Planet regerede. Naar man hentede 
Jordemoder, maatte man ængstes for, at man s kulde faa fat i en 
Heks, der kunde skade Barnet eller dets iVIoder. Og naar Ba rnet 
var født, g ik man i Angst for, at Troldfolk, som boede i Højene, 
s kulde komme og tage det og lægge en a f deres egne Troldbørn 
eller "Skiftinger" i S tedet .. . 

Og saalecles videre. Der ha r ikke været en T ime paa D11_gen, 
uden a t d isse a rme Me nnesker maatte vogte paa alle disse 0 \·er
troens onde Magter, der havde s pændt s ine Net omkring deres Sind 
og Sans, saa de maatte leve i en evig Æ ngstelse for nt blive Of
fer for den ene ell er cl en anclen a f dem. 

Men som sagt, i I-Ieksebaalene g a v Overtroen s ig det stærke
s te og mest g ru fulde Udslag. 

Det var en Tro, at Djævelen bedst kunde faa lVIagt over Kvin -
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der, derfor hører v i sjældent andre end Kvinder blive beskyldt for 
Hekseri eller Trolddomskunster. i\1len i gansl<e enkelte Tilfælde var 
der dog ogsaa Mænd, som skulde have givet sig af med disse Djæ
velens Kunster. Her i Odense Amt har vi saaledes Troldmanden 
Lars Hansen eller Las Bøn Hahn1) i Veflinge Sogn. Han blev dømt 
1664 og brændt, vistnok paa en Bakke ved \ 'æde. 

Vedel S imonsen har en lang Beretning om ham i s in "Rugaards 
Historie", fortalt e fter mundt lig Overlevering. Han s kal have været 
en meget ond og raa Person, der selv var forvisset orn, at han 
kunde gøre Trolddoms kunster, og han sagde aabenlys t, at han havde 
s luttet Pagt m ed Djævelen for at faa denne Evne. Der er fortal t en 
Del om, lwad ha n s ku lde have bedrevet, men det lyder saa sagn
agtigt, at det ikke kan ha ve s in Plads her, l ig esaa ogsaa Beretnin
gen om, hvorledes han paa Baalet angav to KYinder, som han sag
de, g a v s ig a r med Hekseri. Da han førtes for Retten, s kal man i 
Følge Sagnet ha \·e mødt Kongen, altsaa Frederik II I, \'ed "Vente
løkkegaard" paa Rugaardsvejen, og denne skal da ln\·e spurgt lnm: 
,,Hvorlænge har du tjent den fule Aand ?'' og han svarede: " I 34 
Aar", hvorpaa Kongen sagde: "T,·i vorde dig ! fort paa Baalet !" 
Og dermed var hans Dom afsagt. 

Hans Dom og H enrettelse i 1664 er i h\·ert Fald en Kendsger
ning, og af de fø lgende Don lille over l<\'inder, der beskyldtes for 
at ø \·e Trolddom, vil det ses. at han virkelig har a ngivet lllindst ter. 

Han var som sagt selv overbevist om, at han var en Trold
m;cmd, og naar han kendte den haarde Straffemaade, der brugtes 
m·er for saada nne i'vlennesker, kunde han ikke vente s ig anden 
Udgang deraf, end at han blev dømt til Baal og Brand, hvis han 
blev angivet. Og det sørgelige va r, at mange med ha n1 troede det . 
samme om s ig selv, at de kunde øve saadanne Kunster ved den 
Ondes Magt. i\len endnu sørgeligere og forfæ rdeligere var det, at 
gans ke uskyldige Mennesker kunde bli ve anklagede, naar et eller 
andet i deres Væsen syntes a ndre fo rdægtigt, eller blot af Hævn
lyst hos en ell er anden. Paa den i\laade kunde Hekseprocessern.; 
komme som en hel Farsot over en Egn. 

Saaledes er det tydelig t nok kommet over Vissenbjerg Sogn 
og den nærmere Omegn i Aarene 1671 og 72, hvor der er blevet 
ført mindst 7 Hekseprocesser, hvilket vil ses af fø lgende Udskrif
ter af "Fynbo Landstings Dombøger" : 

1) Lars l-lansen sinilde efter Veclel Simonsens Forklaring ud tales Las 
Bøn Halm paa Slettebomaal. 
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Anno 1671, den 15. Marty er dømt 
af Hr. Landsdommer Jens Lassea 

disse Sentenser: 

Domb ojver Lucie Niels Steensen i Kielbye, 
angaaende Troldomb. 

At endelog Lucie S teens iche a leniste af i\ Ia ren Clauses for Trolclom er 
udlagt, men cncloch af Peder T homsen for en Troldom sigtecl. saa kanel saadan 
en i\Iisclede rsk is U cl læg och P eder Tommesens Sigtelse uden anclen BeYis, at 
hun enten hafd e lof1•et hannem U lyche, eller udi anclen i\ laacle noget uti lbor· 
lig t at ha f,·e beganged oh·erbe,·ist. ey saa nøyagtig k ienclis, at hun clerfore, 
fornemlig efter ,::tt . Peder Tommesen nyligcn med usa nie relig Ang ifl·encle er 
se et, burd e s ig lougTerge eller li ide, h1·or fore N e fningernes To ug 1:' hermed 
som u-g if1·ct clømmis, dog efte rdi de c re simple och enfoldige Folcb . som yeJ 
erag tes, det ey bedre h;tf,·er forstaaet. Thi ere de denne Toug paa deres Fel
ding forska::tnit ~'. 

Lucie Niels Steensens frik endes altsaa. H\·il ket Sogn hun er 
fra , har Dom bogen ikke noget om , men hu n er rimelig ,·is fra det 

Kjeldb:·, c!e1 ligger lidt nmcl for Uggero;lev. D en i\Jaren Clauses, der 

har ang i,·et hende, og ka ldes "en \lisclederske", er s elv blevet dømt 
ti l Baal og B1·ancl, og har paa Retters tedet ang i, ·et hende. 

Samm e Dag blev der <1fsagt: 

Domb ojver Sirgete Peder Hansens i 
Hindewaads-Huus, Troldarn angaaende. 

At enddog Birgete Peder H::tnsens baade af Laurits 1·on Han 3) for unge 
fer 24 Aar siden , och nu fo rl eden Aar af h indes egen Søster er angivet a t 
kunde Trolclomb och det at haf1·e ø1·et, er ud lagt, saa kanel saacla n misdecle
riske ?vienniske r:; U leggelse dog e y uden anden b ruet, saa nøyag tig aJ1sees, at 
hun de r efter sig en len bor lougTerge el ler li ide, i Synderlighed: efter (at) Iwer· 
ken Frant7. i\ lo llc r i Schoumo llen , lwis Q1·eg hun skulie haf1·e forg iort, eller 
::tndre hinde for nogend utilborligt at haf1·e beganget, beskdeler eller seyter , 
(och) hun derfo rude n a f omliggende Naboer hah·cr et gaa t Vidne och Schuds
maal, endelig ti ltings aflag t, hmr fo r-c .\!cfninge rnes T oug ey kanel følges. men 
mag teslos meldi s, dog efterdi de erc simple och enfoldige F olk. som vil e rag
tes, det ey bed re haf,·er forstaaencle. T h i erre de denne paa deres Felding for
skaanet (de slipper fo r at bøde for deres uholdbare Vidnesbyrd). 

Birgitte Peder Hilnsens ses altsaa at være angivet som T rold

kvinde af s in egen Søster forud en af Troldmanelen Las Bøn Hahn 

i Veflinge, og da de begge kaldes "misdederiske .Mennisker", maa 
det antages, at denne Søster sel\· er bleven henrettet, og paa Baa-

l , Vidnesbyrd. 
:! ~ ])c er fli rskaanede for al rammes af Lon;n, der bod, at de skulde ha1-c 

c\eres ha lve Boeslod fo rbrudt for uveclerhæftigt T oug eller Vidnesbyrd . 
3) Førnæn1te Las Bøn Hahn fra Veflinge. 
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let har angivet Birgitte, der dog blev frikendt, fordi hun ude blandt 
Folk havde et "gaat Vidne og Schudsmaal". 

Dend 2. Novembris Anno 1671. 
Begge Landsdommer& 

(Jens Lassen og Dldeland.) 

Domb ojver Maren Peders paa Rold, 
Troldom angaaende. 

E fterdi Vissenherr ig Kirchenefni nger ikke a leniste baf,·e r funderil deres 
To ug imod i\ 'l aren Pedersdatter paa Rold paa hindis unde Røgte och Schuds
maal af Sognemenelene g if,-et, saa ochsaa paa den henrettede Lauritz ,-on Han's 
Bekiendelse. lwor imod hun sig indtildags efter 2 .. 1 Aars Forløb ikke i ringeste 
Maad e erchleret hafver, men och paa adskil lige nye forh ,-e rfvecle Tings,·inder 
om hinel is forøf,·ede unde lclra::t t il hinel is Næstes Schade och Afbrech , och 
imod saaclan S ig telse och Saggif,·else s ig h1·erken erch leri s ey heller til Loug 
a t gi øre er bødet , hun och nu ende l i g til yd ermere Kiencleme rche , at v ::c re 
u-skyldig- i hvad hun er sig tet for, a f s it F engsel n u nyl igen e r bort rømt, hin
d is Fuldmechtige ey heller noget ti l hindi s Befrielse haf,·e r haft at promenere 
och frem legge, hancl ti lmed efter TilspørgseJ yegrede sig paa hineli s Veyg ne 
Lou g at ha fve g ifvet, T hi Y ides N efningernes To ug e y a t imod siges, men der
imod yecJ l\·lagt s tande «. 

llend 15. Novambris 1671 
Hr. Landsdommer-Wøto: Hans Oldeland. 

Domb ojver ;Haren Niels Marcusens 
i Schalbierrig: Troldomb angaaen:le. 

Om end skiønt Maren Niels Marcusens Schud smaal fra V issenbierrig Sag
nemend er meget ond. och :d et~ synes underligt. at h indis egen kiødelige ;\Io
der skulle hafve udlagt h inde. uden hun· jo maa haf,-e haft noget med ~pøge
rie at bestille, helst ochsaa som hinelis 1\Tocler skal hctf,·e bekienclt. sielf at hafve 
le r t hinde, efter h1·ilke Argurnenter N efningerne och iche haf1·er haft ringe 
Aarsag til cle ri s Toug at afsige, ~aa l ectes som skeed er. men saasom indtil noy
agtig bevises hun at hafye giort 1\-lennisker, endten paa H elbred eller Lemmer 
nogen Scbacle, cy heller i andre Maacl e r sat nog-en noget ti l Schacle paa deris 
Q1·eg-, N;ering ocb Biæ ri ng. Th i ,-iclstes iche hinde fi·a T.i f1·e t at dømme. men 
N efringerqes To ug i saa ~l.aacle mag tesløs me ld is, dog d en ne m, som af U _,·i 
den hed a lting ey saa g runelelig haf1·er i Agt taget, uden Se hade«. 

Samme Dag : 

Domb ojver Anne lbsdatter, Troldom angaaende. 

E ndelog Anne l bsclatte rs unde Røgte och Schudsmaal paa Vissenbierrig 
Sogns S tefn e, saa1·el som och hi neli s egen Unclvig·else, de r hun af Anna 1\ nucls 
er blevfven udlag t. YCI g ior hinde noget suspect \ford ægtig) for de (;ierninger, 
som f\nne Knuds haf,·er hinde ud lagt fo r, och l'id nisbvrclene e lle rs haf1·er lvecl 
om ti l hineli s ·Na.:stes Schacle, dog iche paa noget :'llenniskes egen Helbred 
och Lemmers A1brech eller Forringelse, som kunde være af \'ichtighecl, at hun 
der forre paa h inel is Liif burde at lide, T hi kanel Nefningernes Liifsdom ey 
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følg is, men som u-dømbt være. dog Nefningerne, som af S impelhed slet ich e 
g runde lig haf1·er obsen -eret, uden Se hade «. 

Onsdagen d. 7. Juny Anno 1671. 
Begge Hr. landsdommerne. 

Dornb ojver Anne l(nnd Nielsens i Andebølle 
angaaerule Troldomb. 

E fterd i Jens Jensen sin S ig te lse imod for~ A nne Knud Nielsens ,-ed Bogs
E eds Paabydelse, iche a llen iste med loug lige forlwerf,·ecle Tings,·incle. h rtf,-er 
brugt ba:'lcle hinelis Vindeforhold saa och ln·acl Schacle ha nnem i adskillige 
l\-I Gader e r tilfo rt, som hu n skal haf1·e udlofvet och i Cierningen derefte r paa
fulclt , men end er der forud en med hindis ::>ogne-Vinde och Schuclsmaal, s:'lmpt 
elle rs i adskil lige Poster hinelis egen Veclgaaelse och Forplicht, item saaclan 
hindi s fo ragtelig Lefn it och a ndre Hedrifter af den henrettede i\-larcn Clausis's 
U clleggelse. der hun Yecl Retterstedet om E reJering anmodedes, nochsom be
skref,-e t, paa h1·il ke g rundig Argumenter Ki rche·Nefningerne de ris Toug saa
leclis fund c ri t hafl'cr, h \'(w imod hun sig at loug,·e rge, h,-erken ti l 1-\ irche ting 
, har) bude t, ey he lle r e fter Voreleggelse til Lanclztinge t endnu tilbyder, T hi bor 
Nefnin gern es T oug ,·ed :\lag t st::tnde". 

Del er denne Anne Knuds, der har angi\-el Anne lbsdalte r, der 
omtales i fo rrige Dom. 

Den 22. May Anno 1672. 
lir. landsdommer Jens lassen. 

Dom ojver Elisabeth Niels Hansens 1) 
angaaende Troldomb. 

E ndelag E lisabeth N ie ls I-lansens nog le Cange for T rolclom befindis a t 
være udlagt, de r of1·er hun och er b lef1·en berøgted och a f P eder Jensen . Jø r
gen Lauritzen och Jørgen A ncle rsen Troldoms Sag ved Lougs Eec! paas1·e rri t, 
och Nefningerne efter saadan Beskyldn ing . . h:'tfver sven·it h inde til Boel 
och B ram!. saa findi s sa m me eJe ri s Sigoclse imod hindis høye Benegtelse och 
Forklaring Oll'\ h indis Rel'se til hindis Brode r p ;1a Lanelsens Lov ey saa vel 
funde rit, e lle r med Vidnesby1·cl och andre OmsteneJ e bes tyrkcd, at ieg mig tør 
unclerstaae hi nde der fore fra Lif1·et at dømme; Thi kanel deri s To ug som paa 
nogle henre ttede MiseJederis Hekiendelse udi P ins len Qch for~ P eder Jensen , 
Jø rgen Laursen och Jørgen A ndersens u-fund erede S igtelser uden louglig J3e,-is 
begrundet, ey følges, men som ug iort melclis. och efte rsom de hafve adskil lige 
Præjuclicata (foregaaencle Domme af lignende Beskaffenhed), och nyligen ud i 
eJeris eget Sogn, lworleclis Nefn ingernes Toug i lige Sager e r unclerkienclt, da 
kunde de for Felding ey befri es, m ed mindre de d erfore Kongelig Benaaclning 
kan el e rl a nge, och Sagsøgerne denne Processes billig Bekos tning uneler Retten s 
videre Execution al e rstatte «. 

H vis de ikke faar Benaadning, maa de altsaa bøde med deres 
halve Boeslod. 

1) I Dombogen anføres ikke, hvor hun e-r fra. 
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J 1lan ser hera f, [] t Angiveriet har floreret; nogle kat'l have gjort 
det af Hævnsyge, andre fordi de ikke kunde udholde Tanken om, 
at de selv skulde lide, mens andre, der var lige saa skyldige, skulde 
gaa fri , og atter andre fordi de blev opfordrede dertil ved Henret
telsen og under Pinslen viljeløst aabenbaret, hvad de vidste eller 
troede at vide. 

Underligst er det at se, at den ene Søster har kunnet nænne 
at ang ive den anden, men især, at en i'i!oder kunde ang ive s in egen 
Datter. 

I dette Overtroens Mørke findes det dog som et lille Lyspunkt, 
a t Fynbo Landsting ikke glat væl< s tadfæster alle de Domme, som 
Kirkenævningerne har paasvoret de anklagede. 

Efter Aar 1600 traadte a llerede enkelte op imod H ekseproces· 
serne, men forgæves. Først omkring \'ed Aar 1700 lykkedes det 
den reformerte Præst Balthasar Bekker i Amsterdam og Christian 
T homasius i I-lalle igennem deres Skri fter at bryde den fo rfærdelige 
Overtro ; det s ids te a f Skrifterne udkom 1707. Fra nu a f begyndte 
Lovgivningen at skride ind derim od, og Hekseprocesserne ophørte 
nu efterhaanden. 

Troen paa Hekse døde dog ikke derfor ucl. Den har haft en 
m ærkelig dyb Rod i lVIennesker. Endnu i min Barndom , omkring 
ved 1860- 65, var der frisk Liv i den , saa ikke faa bes ky ldtes for 
at kunne hekse; a lene i mit Fødesogn var der ikke mindre end tre, 
to K vinder og en Mand . Og endnu lang t senere har Troen levet, 
og er ikke helt død endnu ; den ligger i enkelte dunide Kroge, og 
pirres der til den , gør den Forsøg paa at værge sig. 

Ikke at tale om Tiden om lu ing ved 1820- 30! Da var T roen 
paa Hekse endnu spillevende. Min i\tloder, som va r født 1819, 
har fortalt, at i hendes Nabosogn, Brenderup, var der en Kone, som 
man troede, kunde hekse, og sorn ogsaa selv troede det. E n Dag, 
min Moder som en ung Tøs havde Æ rinde til H uset, lwor "Heksen" 
boede, traf hun hende inde i Portrummet, hvor hun stod og mal
kede paa Skaftet af en Syl, som hun havde boret op i en Lofts
bjælke, hvorved buh troede at kunne malke iVIælken fra andres Køer 
over til sine egne, og hun saa ' saa g rim ud derved, at min Moder 
løb derfra i stor Rædsel. 

Peder Palladius taler om "hin Evangelii klare Dag", da Hekse 
og Troldkvinder ikl<e kan bjærge sig, men faar "en Verdsens Skam 
paa Baalet" . 
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Men for os staar de røde Flammer fra Heksebaalene som et 
forfærdende Tegn paa det Overtroens Mørke, der dog omspændte 
hver Sjæl, saa den " lyse Dag" blev som en Nat. 

Og ravende om i denne Nat, bange for Hekse og Troldmænd , 
for Stjernebilleder og Planeter, for onde Dage, finder vi vore For
fædre, ikke flere Slægtled tilbage, end at v i kan træffe deres Navne 
i Kirkebogen, maaske med Præstens T ilføjelse: "Født under Jom
fruen" - "Født uneler Skorpionen", og efterfulgt af Indskrivningen 
til Barnedaab for en Degn, der siden blev afsat fra sit Embede for 
hans Trolddoms Skyld ! 
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