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I.

A lm indelig O versigt.

»Overtro er Theori, Trolddom er Praxis,« — dette 
er vist en i al sin Jævnhed og Simpelhed korrekt For
klaring, om den end selvfølgelig er langt fra at være 
udtømmende; Overtro og Trolddom ere egentlig to Sider 
af et og det samme, men det ene kan ikke holdes ude 
fra det andet; Theori og Praxis komme let til at falde 
sammen, i alt Fald til Dels, i alle de Tusinder afMaader, 
hvorpaa Overtro og Trolddom give sig Udslag.

Begge Dele findes baade hos Hedningerne og hos 
Jøderne; i enkelte hedenske Lande med en forholdsvis 
høj Kultur, som hos Kaldæerne, er det hele sat fuldstændig 
i System; Trolddommen, Hexeriet, eller, for at bruge den 
noget mere videnskabelige Betegnelse, Magien, var bleven 
til. en Videnskab, som vi maaske endnu stadig kunne 
kjende Spor af i de kristne Lande.

Man kan forfølge alskens Overtro og Trolddom 
indenfor den kristne Kirke langt tilbage i Tiden; naar 
Blikket her særlig vendes mod Hexeriet og Forfølgelserne 
af de Personer, som gave sig af dermed, da er det en 
Kjendsgjerning, at der allerede i det sjette Aarhundrede
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af vor Tidsregning har fundet Tortur Sted mod de mis
tænkte. I en Beslutning, der efter Sigende stammer fra 
Kirkemødet i Ankyra 314, men som dog efter al Sand
synlighed næppe er ældre end fra omtr. Aar 800, hedder 
det, at Biskopperne skulle holde et vaagent Øje med de 
ugudelige Kvinder, som, forførte af Dæmonernes Blænd
værk, indbilde sig, at de om Natten ride omkring med 
Herodias og Diana og paa deres Befaling holde For
samlinger. Senere hen forandredes Opfattelsen; da mente 
man ikke længere, at Kvindernes natlige Ridt var Ind
bildning, der stammede fra Djævelens Blændværk og 
Menneskenes ophidsede Fantasi, men at en saadan Rejse 
fandt Sted, selv om ogsaa den formentlige Hex kunde 
godtgjøres at have ligget i sin Seng paa den Tid, da hun 
mentes og mente at have været paa sin Expedition til 
Hekkenfeld (d. e. Hekla), Bloksbjærg, Blaakulla, Troms 
Kirke, og hvad nu ellers de Steder hed, hvor Hexene 
mødtes paa deres store Højtider for at samles med Djævelen 
og alle de onde Aander, som han, »den Fyrste, der har 
Magt i Luften« (Ef. 2, 2) tog med sig til Gildet. Det er 
jo en kjendt Sag, at Hexene paa deres Farter benyttede 
sig af Kosteskafter, Ovnrager, Dejgtrug og lignende 
abnorme Befordringsmidler. Der har vel været for- 
skjellige Salver, med hvilke de have indsmurt sig, førend 
de kom i den Søvn eller Beruselse, under hvilken Hexe- 
rejsen mentes at foregaa, eller under hvilken de tænkte 
eller tænktes at kunne øve deres ondskabsfulde Idrætter. 
Men at hitte ind i eller ud af alt det Sammensurium, de 
tvungent eller frivillig fortalte om Luftrejserne, er en ren 
Umulighed; det er en af de store psykologiske Gaader, 
der aldrig ville blive løste. De mange Beretninger om 
Hexenes Luftrejser staa maaske i Forbindelse med de 
gamle Sagn, baade fra de sydlige Lande og her i Norden, 
om krigerske Aander, som red gjennem Luften, om Kong 
Abels og Kong Valdemars vilde Jagt; det kan vel endog
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for en Del føres tilbage til Hedenskabet; man mindes 
derved om »Asgaardsrejen« og om Odins Ridt paa 
Slejpner.

Der kan i det hele paavises mange Tegn til, at 
Hexevæsenet er at betragte som en ligefrem Fortsættelse 
af Hedenskabet og hvad der stod i Forbindelse med den 
hedenske Gudstjeneste. Da Kristendommen var bleven 
indført, vilde man ikke rent ud nægte de gamle hedenske 
Guders virkelige Tilværelse, men man lavede om paa 
dem og kaldte dem Djævle; Odin betragtedes saaledes af 
Saxo som en Hexemester, der formaaede at ride gjennem 
Luften, fulgt af sine Ulve og Ravne, der her optræde 
som Repræsentanter for Mørkets Aander. Det er ganske 
mærkeligt og betegnende for den forandrede Tankegang 
og Aandsretning, at de Dyr, der i Hedenskabet omtales 
som Gudernes Ledsagere, senere hen faa Betydning som 
særlig yndede Herberger for de onde Aander; Thors 
Bukke og Frejas Katte gjenfindes i Middelalderen og langt 
ned mod vore Dage i nær Forbindelse med Hexene og 
deres Fyrste, ikke mindre end Odins Ravne og hans 
Ulve, der dels kom til at optræde som Varulve, dels 
bleve til Hunde, i hvilke en eller anden Djævel mentes at 
have taget Bolig.

I Overensstemmelse med denne Tankegang synes 
det ogsaa især at have været paa de Tider af Aaret, da 
Hedningerne holdt deres store Fester, Foraars- og Mid
sommerstiden, — Valborgs Nat og St. Hans Nat, — 
at Hexene ret drev deres Spil, hvorimod de, saa vidt man 
kan skjønne, ikke i nogen særdeles høj Grad have huseret 
ved Juletid, da jo dog ellers vore hedenske Forfædre 
holdt en af deres store Fester, Midvintersblot; men 
maaske har man ment, at Hexe og alt andet Djævelskab 
dog have følt deres Afmagt paa denne den kristne Kirkes 
ypperste Fest, der mindede om, at det ondes Magt nu 
dog skulde være brudt. Man kunde jo rigtignok ogsaa
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være prosaisk nok til at tænke, at det ved Juletid vilde 
være for koldt for Hexene til at færdes paa deres Luft
rejser og mødes ved deres Sammenkomster. — Hedenskab 
og Trolddom gaa i mange Henseender Haand i Haand 
for den kristelige Tankegang; ikke blot brugte Folk i 
Middelalderen meget at sige: »Far til Odin«, naar de
over et Menneske vilde ønske det værste, som ønskes 
kunde for Tid og Evighed; men endnu i Prædikener fra 
det syttende Aarhundredes Slutning kan man finde Ud
tryk so« »Odin den Troldkarl«.

Underligt er det for vor Tid at se, hvorledes Kirken 
i Slutningen af det første Aartusinde stillede sig til Hexe- 
troen. Efter at Pave Gregor den store (590—604) havde 
opfrisket Romerretten, ifølge hvilken, lige saa vel som 
efter Mose Lov, Hexe skulde dødes — brændes eller 
stenes — vedtoges der dog 785 paa en Kirkeforsamling i 
Paderborn følgende Bestemmelse: »Den, som forblændet 
af Djævelen paa Hedningers Vis tror, at nogen kan være 
en Hex, skal straffes med Døden.« Var blot denne, 
ganske vist radikale, men af den sunde Fornuft ud- 
sprungne Tankegang vedblevet at raade, vilde i Aar- 
hundredernes Løb Menneskeslægten have levet under 
roligere og tryggere Forhold; Tusinder og atter Tusinder 
vilde være slupne for, efter de forfærdeligste Pinsler, som 
Menneskekunst og Djævlekløgt kunde opfinde, at lide den 
grufuldeste Død. Saa længe den Bestemmelse existerede 
mere end paa Papiret, skulde man jo antage, at enhver 
Beskyldning for Hexeri maatte være umulig, eller dog 
vanskelig at fremføre, da Vaabnet, Anklageren førte i 
Haanden, med største Lethed kunde vendes mod ham selv.

Da i Middelalderen Albigenserne og Valdenserne, 
der havde faaet Øjnene op for Kirkens mangehaande 
Brøst, søgte at reformere denne, vare disse »Kættere«, 
som naturligt er, Gjenstand for Forbitrelse hos og For
følgelse af de kirkelige Myndigheder, som gjorde alt for
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ar udrydde dem. Intet Middel til at komme Kætterne 
til Livs kunde være mere virksomt end det at beskylde 
dem for at være i Ledtog med Djævelen, saa at netop 
deres Uoverensstemmelse med Kirken og dens Lære var 
et Udslag af Djævelens Gjerninger og hans Væsen. Hvad 
var da rimeligere, end at Kirken, der saae, at dens 
aandelige Vaaben ikke forsloge mod det, som de mente 
Mørkets Magter havde faaet Magt over, greb til legemlige 
Vaaben, Sværd og Ild? Kættere og Troldmænd bleve 
omtrent til to Betegnelser for et og det samme;log saa- 
ledes vedblev det efter Reformationen. Dengang 1313 
Tempelherrernes Orden blev ophævet og Medlemmerne 
udryddede paa en eftertrykkelig Maade, idet man nemlig 
lod dem lide Døden paa Baalet, var det i alt Fald til 
Dels paa Beskyldningen for Trolddom og Hexeri.

Det er blevet paastaaet, at »Pigen fra Orleans«, 
Jeanne d’Arcs, sørgelige Drama 1431 havde et mindre 
bekjendt, men ogsaa tragisk Efterspil, idet nemlig to unge 
Piger fra Paris udspredte det Rygte, at de vare sendte fra 
Gud for at fortsætte hendes Værk; man bemægtigede sig 
dem og anklagede dem for Trolddom; de theologiske 
Professorer, som forhørte dem, mente snart at have 
Beviser paa, at de havde været Djævelens Redskaber; den 
ene blev levende brændt, medens den anden, som angrede 
og erkjendte, at det ikke var en Engel fra Gud, men 
Djævelen, som havde tilskyndet hende, blev skaanet. 
Hvordan det nu end har været, saa staar dog saa meget 
fast, at Hexeforfølgelser have blomstret i Middelalderen, 
og det i en ikke ringe Grad, men ikke systematisk, og 
at de næppe have været prægede af den afsindige Gru
somhed som senere hen i Tiden, og det i alle Lande. 
Siden hen var Tiden ikke saa mild, at den tog en 
angrende Troldkvinde til Naade; men i det femtende 
Aarhundrede synes der at have udviklet sig i Frankrig 
den Praxis, at de, der frivillig tilstode, bleve dømte til
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livsvarigt Fængsel, hvorimod de, af hvem Tilstaaelsen 
var bleven udpresset ved Tortur, dømtes til Baalet.

At man i Middelalderen, og det paa mange Maader, 
har ført Udryddelseskrig mod Hexene, er altsaa en Kjends- 
gjerning; men de forskjellige Mennesker bar sig ad paa 
forskjellige Maader i de forskjellige Lande, om end Resul
tatet i Virkeligheden var det samme. Ved enkelte af 
Middelalderens Universiteter, som i Toledo og Sevilla, 
oprettedes der endog Professorposter i »den sorte Kunst«, 
altsaa i*Videnskaben om, hvorledes man kunde faa Magt 
over Aanderne, men dette kunde jo kun ske ved andre 
Aanders Hjælp. Det kan vel siges, at var Theologien 
en vanskelig Videnskab, saa var Diabolologien langt 
vanskeligere. Senere, efter Reformationen, blev Witten- 
bergs »sorte Skole« Europa over, af de forskjellige 
Bekjendelser, betragtet med overtroisk Rædsel.

Det maa vistnok siges at have været, hvad man 
kalder »et dybt følt Savn«, som blev afhjulpet, da 1484 
den i mere end een Henseende berygtede Pave Innocens 
den ottende udstedte Bullen, der officielt kaldes efter 
Begyndelses-Ordene: »Summisdesiderantes affectibus« (d. e. 
»Med den største Lyst ønskende«), men som sædvanlig 
nævnes: »Malleus maleficarum«, d. v. s. »Hexehammeren«, 
med hvilken nemlig Hexene og alt Hexeriet skulde 
knuses. Den var egentlig forfattet af de to tyske Kætter
forfølgere Heinrich Institor og Jakob Sprenger; men fra 
at forfølge Kættere og til at gaa paa Jagt efter Hexe var 
der kun et ganske lille, næsten umærkeligt Skridt. Denne 
Pavebulle, ved hvilken der ligefrem blev indsat Inkvisi- 
torer til at opspore og udrydde Hexene, danner Grund
laget for det gyseligste, aandelige Mareridt, det dogmatiske 
System af Djævlepagter og Gudsfornægtelser, af St. Hans
nætter og Bloksbjærgsfarter, under hvilket hele Europa 
sukkede i mindst et Par hundrede 'Aar. Skjønt man 
skulde tænke, Folk snart maatte komme paa det rene
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med, at dens Bestemmelser vare et Udslag af det højere 
Vanvid, blandet med djævelsk Ondskab, men, som det 
stadig hed, til »Guds og hans Navns store Forherligelse«, 
saa vedblev denne Pavebulle dog at være Grundloven 
med Hensyn til Hexeprocesserne, ikke alene i den 
katholske Verden, men ogsaa i de lutherske og reformerte 
Lande; i det Kapitel toge de godt ved Lære af Katho- 
likerne. Ogsaa i Danmark spores dens Virkninger, om 
end yderst sparsomt før Reformationen. Det var som en 
Epidemi, der ikke holdt sig til et enkelt Land, men 
rasede over alt, til Dels under de samme Former i de 
forskjellige Lande, kun med de Nuancer, som Klimaet, 
Folkekarakteren og andre Forhold maatte medføre.

Inden jeg kommer til mere indgaaende at betragte 
Hexeforfølgelserne i Danmark, maa jeg for Oversigtens 
og den bedre Forstaaelses Skyld først kaste et Blik paa, 
hvorledes det stod til i saa Henseende i de andre Lande 
i Europa, uden at dog af denne almindeligere Oversigt 
de danske Forhold ere udeladte. Det maa stadig mindes, 
at hvad der i denne Henseende berettes fra Udlandet, i 
Regelen lige saa let kunde have fundet Sted i vort 
Fædreland. Det hele var internationalt; det var fuld
stændig de samme Fænomener og omtrent den samme 
Rettergang i alle Europas Lande; er der Forskjel, er den 
snarere kvantitativ end kvalitativ.



II.

F orholdene i Udlandet.

U agtet man maatte tænke, at der ved Innocens’s 
Hexehammer ret skulde komme Fart i Hexeforfølgelserne, 
skete dette dog ikke strax; det var senere Tider for
beholdt. Det skulde jo menes, at det Lys, der tændtes 
ved Reformationen, maatte have været mægtigt nok til 
at sprede alle hine tunge Taager; men det var langt fra 
at være Tilfældet. Om man end netop i selve Refor- 
mationsaarene ikke ret meget sporer denne Overtro, idet 
Folk vel da havde ganske andre Ting at tænke paa og 
at tale om, var den dog ingenlunde forsvundet. Tvært 
imod synes den blot at have hvilet for saa nogen Tid 
efter at tage til med fornyede Kræfter; og da Refor
mationen havde begyndt at fæstne sig, mentes ogsaa alle 
Slags Trolddom og Hexekunster ret at gaa i Svang, 
naturligvis især under Paavirkning af den aandelige 
Gjæring, hvori alles Sind befandt sig. At Luther var 
lige saa hildet i Overtroen som hele hans Samtid, ses af 
hans »Bordtaler« og af adskillige andre Steder i hans 
Skrifter. Melankton synes at have næret noget friere 
Anskuelser end Luther, men i det hele og store delte 
han dog omtrent sin Samtids Opfattelse; derimod indsaa
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han klart det urigtige og fordømmelige i Inkvisitorernes 
Fremgangsmaade; han siger et Sted: »Dommerne bør
med større Forstandighed og Flid bedømme Hexene; de 
bør ikke være for villige til at antage for Sandhed, hvad 
der hører til daglig Snak om Dæmonernes Kunster og 
Blændværk; de bør ikke fæste Lid til en enfoldig og fjantet 
Kællings Bekjendelser om hendes Gjæstebud, natlige Danse 
o. s. v., som om disse virkelig og legemlig havde fundet 
Sted og ikke havde deres Udspring fra Indbildning og 
Bedrag.« Erasmus fra Rotterdam har uden Tvivl været 
for klog til ikke at se Sandheden, men tillige for forsigtig 
til at sige sin Mening uden Omsvøb; imidlertid træffer 
man i hans Skrifter flere Steder, hvor det tydelig nok 
skinner igjennem, at han gjør Nar ad det hele Djævle- 
væsen og Hexeri og alle de Kunster, som bleve anvendte 
paa at befæste Troen derpaa. Hvorledes de danske 
Reformatorer stillede sig til Sagen, vil nedenfor blive 
omtalt.

Det Raad, at man skulde forfølge Hexe, behøvede 
ikke at gjentages ret ofte; det faldt alle Vegne i en altfor 
vel beredt Jordbund; i det Punkt vare Modstanderne 
enige, selv om Motiveringen kunde være forskjellig. I 
de protestantiske Lande blev Trolddom og Hexeri ofte 
benævnet med Ordet »Papisteri«; det betragtedes altsaa 
som en Levning fra Pavedømmets Mørke. Lutheranerne 
og de Reformerte regnede Paven for at være »Antikristen«; 
og da alt, hvad der stammede fra Katholicismen, mentes 
at høre til Djævelens Gjerninger, bleve de to Begreber 
omtrent ensbetydende. Katholikerne bleve efter prote
stantisk Tankegang satte i Klasse med Tyrker og Hed
ninger, ja vel endnu lavere. Undrede man sig end over, 
at der paa een Gang var kommet saa mange Hexe, fandt 
man dog snart Gaadens Løsning, idet man mente at 
kunne skjønne, at Djævelen formedelst Sandhedens frem- 
stiaalende Lys nu var bleven i højeste Grad arrig og
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forbitret. Paa lignende, eller modsat, Maade, ligesom 
man vil tage det, var jo Tankegangen iblandt Katho- 
likerne, i »den eneste saliggjørende Kirke«, at enhver, 
der hyldede Luthers eller Kalvins Lære, maatte være 
besat af Djævelen. Luther havde, paastod de, kun for- 
maaet at forlokke saa mange Mennesker, fordi han var 
en Søn af Djævelen, der under Skikkelse af en rejsende 
Juvelleer havde skaffet sig Indgang hos en wittenbergsk 
Borger, hvis Datter han forførte. Under de Omstændig
heder er det ikke underligt, at de berygtede Kætter
dommere tillige fungerede som Hexedommere; det var 
Inkvisitionens dobbelte Virksomhed.

Hvor mange tusinde Mennesker der ere brændte eller 
paa anden Maade aflivede for Trolddom her i Europa 
siden Reformationen, er det ikke muligt at afgjøre, endog 
blot tilnærmelsesvis; men det er saa store Tal, det drejer 
sig om, at man har ondt ved at fatte det; alene de Tal, 
der i det følgende skulle nævnes fra enkelte Steder, ere 
saa forfærdende store, som vistnok kun de færreste have 
anet, og dog ere de næsten kun som Draaber i Havet. 
Naar der er ytret den Mening, at Hexeforfølgelserne i 
den Tid, de rigtig blomstrede, have kostet Europa mere 
uskyldigt Blod end alle de mange Krige, som førtes i 
samme Tidsrum, da er det dog vistnok overdrevent; men 
naar Voltaire et Sted anslaar Ofrenes Antal til omtrent 
100,000, da er det aabenbart altfor lavt; naturligvis kunne 
Tallene kun fremkomme ved en Sandsynlighedsberegning, 
til Dels grundet paa subjektive Opfattelser. Saavidt det 
kan skjønnes, og efter alt hvad der foreligger, er der vist 
ikke noget urimeligt eller usandsynligt i den Udtalelse, 
at i Europa siden Reformationens Dage mellem 9 og 10 
Millioner Mennesker have mistet Livet som Ofre for 
den afsindigste Overtro; thi det var ikke, som om 
nogle Mennesker, eller endog som om mange Mennesker,
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vare besatte, men det var virkelig, som om hele Tids
alderen var besat; og det var den ligefrem, besat af 
Forfølgelseslyst og forblændet i den Grad, at jo mere 
urimelige og vanvittige Ting der fortaltes om Hexe og 
deres Uvæsen, desto mere sandsynlige og troværdige 
fandt man dem.

Her følge nogle statistiske Oplysninger, der ere 
rædselsfuldt betegnende; men de vilde med den største 
Lethed kunne forøges med mangfoldige andre. I Lothringen, 
der er mindre end Sjælland, brændtes i 15 Aar i Slut
ningen af det sextende Aarhundrede 900 Mennesker, 
enkelte Dage ti, ja det kunde endog stige til tolv, og det 
blot paa Landet, Byerne ikke medregnede. I Trier Stift 
brændtes i Aarene 1587—93 i alt 368 Personer, altsaa 
gjennemsnitlig een om Ugen; det var især enkelte Lands
byer, det kom til at gaa ud over, og det i den Grad, at 
det berettes, at nogle kom til at staa øde; man kan jo 
nok tænke sig, at de overlevende ved Flugten have søgt 
at unddrage sig det, som de maatte mene ellers ventede 
dem. I det lille Bamberg Stift var der omtrent samtidig 
en Hexeforfølgelse, som varede i fem Aar og kostede 
600 Mennesker Livet; i Como Stift regnede man i nogle 
Aar gjennemsnitlig 100 om Aaret. Fra Brunsvig haves 
den malende Beskrivelse, at Hexepælene paa Retterpladsen 
lignede en hel Skov. Her kan Lejligheden benyttes til 
at meddele, at da der i Liineburg omtr. 1610 viste sig 
det Særsyn, at nogle af Brandpælene, til hvilke de døds
dømte havde været bundne, igjen begyndte at grønnes, 
tog Regeringen heraf Anledning til at besinde sig, idet 
den mente, det maatte være et Himlens Vidnesbyrd om, 
at de, der vare brændte, havde lidt uskyldig. Man hørte 
nu op med Hexeprocesser, men var saa fornuftig til 
Gjengjæld at lade foretage Undersøgelse med Hensyn til 
Skarpretterens Færd, hvilket viste sig at være meget
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heldigt, da det derved opklaredes, at han havde handlet 
falsk ved »Vandprøven«, alene for at opnaa flere Sportler.

Savoyen var fælt berygtet; alene i een By blev der 
i Aarene omkring 1574 brændt over 80 Hexe og Trold- 
mænd; de fleste vare simple Hyrder, men de rekruterede 
sig ogsaa med lærde — maaske altfor lærde — Mænd 
og fornemme Damer. I Ellingen, et Landdistrikt i 
Franken, bleve 1590 i Løbet af otte Maaneder 65 Personer 
henrettede for Hexeri; i Quedlinburg Stift bleve 1589 
paa en eneste Dag 133 Hexe brændte. Distriktet Fulda 
havde 1604— 6 nogle skrækkelige Aar; 22 Juni 1604 
bleve 9 Mennesker henrettede for Trolddom, 14 Juli 
ligeledes 9, 11 August ogsaa 9, 9 September n ,  29 
samme Maaned 12, 17 Oktober 10, 12 December 8; 
1605 fremviser: 21 Maj 13, 27 Juni 12, 13 Juli atter 
et Dusin, 25 Oktober 10 og 14 November i j ; 1606 
møder med 7 paa 13 Marts. Det var næsten ude
lukkende Koner og Piger, kun ganske enkelte Mands
personer; men det maa bemærkes, at denne Liste kun 
omfatter en Del af Distriktet; det hele Antal beløb sig 
efter Hexedommerens egen Opgivelse til 205; hans hele 
Indtægt derved havde beløbet sig til ikke mindre end 
5 393 Gylden, saa det var jo en god Forretning, han 
havde gjort. I Lothringeti pralede Dommeren Nicolaus 
Remy 1697 af, at han i Løbet af femten Aar havde bragt 
900 Kvinder paa Baalet. I Neisse i Schlesien var Magi
straten saa fremmelig, at den lod bygge en Ovn alene 
til at brænde Hexe i ; der var saa god Brug for den, at 
der alene i 1651 blev brændt 42 Koner og Piger i den; 
og i hele Fyrstendømmet Neisse henrettedes der i Løbet 
at ni Aar for Trolddom over 1000 Mennesker, deriblandt 
Børn paa to til fire Aar. I Elsass synes det til visse 
Tider at have været rent galt fat; i et enkelt Distrikt 
ombragtes for Trolddom og Hexeri 5000 Mennesker i de 
tyve Aar 1615—35. Det var altsaa under Trediveaars-
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krigen, da maaske nok, af forskjellige Aarsager, alt i alle 
Henseender var langt værre end baade før og senere.

Jeg skal ikke fortsætte med en længere Opregning af 
Talstørrelser, hentede fra Tyskland og de nærmest til
grænsende Distrikter; som nok saa betegnende skal anføres, 
hvad en Præst Alfter 1629, altsaa under Trediveaarskrigen, 
skrev til sin Landsherre, Greven af Salm. Det hedder i 
hans Brev: »At jeg ikke forlængst har skrevet, kommer 
af, at her ikke er hændet noget af Betydning, kun at 
man har begyndt at brænde stærkt i Bonn. For Tiden 
sidder en rig Frue, hvis Mand forhen har været Bisidder 
i Retten; om hun er eders Naade bekjendt, veed jeg 
ikke; det være nu som det vil, men en Hex er hun, og 
hver Dag mener man, at hun skal henrettes sammen 
med nogle »Tykhoveder« (d. e. Lutheranere), som ogsaa 
sidde.« I et andet Brev fra samme Præst til Greven 
lyder det om Tilstanden i Wiirzburg: »Saadanne Folk
(nemlig Troldmænd og Hexe) findes i alle Stænder; 
allerede ere Professorer, juridiske Kandidater, Præster, 
Kanniker og Vikarer fængslede, forhørte og brændte; 
igaar bleve 70 af Præsteseminariets Elever indespærrede; 
to andre har man søgt efter, men ikke fundet. Kansleren 
og hans Frue samt hendes Sekretær ere allerede henrettede. 
7 September brændte man om Aftenen en Pige paa 
nitten Aar; hun havde Ord for at være Byens skjønneste 
og dydigste Jomtru; hun var bleven opdraget hos Biskoppen. 
En Domherre ved Navn Rothenhahn har jeg selv set 
blive halshugget og derefter brændt. Børn paa 3—4 Aar 
ere beskyldte for at have drevet Bolskab med Djævelen; 
Studenter og Adelsmænds Børn i en Alder af ni til tolv 
Aar ere bievne brændte, saa her er en Jammer, og ingen 
veed, hvem han tør tale til eller omgaas med.«

At der i de første Stuarters Regering vrimlede af 
Hexe i England, er intet Under, netop naar man veed, 
hvor ivrig Kong Jakob den første var i at forfølge dem,
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hvorom nærmere vil blive meddelt nedenfor. Naar man 
omkring ved 1600 anslog Antallet af franske Hexe og 
Troldmænd til henved 300,000, kan det heller ikke undre, 
at Raadet i Bordeaux afsagde 600 Dødsdomme over Hexe, 
altsaa formodentlig for Departementet Girondes Ved
kommende; eller at der 1577 i Toulouse var stillet for 
Retten flere Mennesker, som vare beskyldte for Trolddom 
end for alle andre Forbrydelser tilsammen, og at henved 
400 bleve dømte til Baalet.

Fra Europas sydligste Lande spørges ikke saa mange 
Hexebaal, som man skulde vente af de varmblodige 
Spaniere og Jtalienere; men Grunden er naturligvis den, 
at de, som dér bleve ansete for Hexe, gik ind under 
Kategorien Kættere og paa den Konto ydede deres Bidrag 
til Autodaféerne.

Ogsaa i det kolde Norden fandt Rædslerne Sted i Masse; 
især var Finmarken berygtet for alskens Trolddom og har 
været det lige til vor T id ; det har vel der mest været 
Rester af Hedenskabet, som nu dukkede op under Hexeriets 
Form. For Islands Vedkommende er det mærkeligt, at der 
brændtes flere Mænd end Kvinder, medens ellers alle 
Vegne det modsatte var Tilfældet. Idet jeg ellers ikke 
skal komme videre ind paa de islandske Forhold, skal 
jeg kun omtale en Forfølgelse mod en Præst ved Dom
kirken i Skalholt, Loptur Josefson, som 1670 blev mistænkt 
for Trolddom; da det ikke kunde lykkes ham ved tolv Sande- 
mænds Ed at rense sig helt fra Beskyldningen, var han 
saa forsigtig — eller man kan maaske lige saa godt sige 
dristig — at rejse til Danmark for der at lade sin Sag 
undersøge; han blev ogsaa frikjendt, men da han vel har 
tænkt, at han alligevel ikke kunde være saa ganske tryg 
paa sin fædrene 0 , ernærede han sig i 37 Aar som 
Hjælpepræst paa mange forskjellige Steder i Danmark og 
S verrig, indtil han endelig 1707 kom tilbage til Island
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og fik sit forrige Kald, i hvilket han 1724 døde, 88 Aar 
gammel.

Fra Sverrig hører man forholdsvis kun lidt til disse 
Gyseligheder, naar undtages den store svenske Hexefor- 
følgelse 1668—77, som senere vil blive udførligere omtalt.

Det er jo, som allerede anført, en Kjendsgjerning, 
at der rundt om i Landene var langt flere Kvinder end 
Mænd, som gave sig af med Hexeri og kom til at bøde 
derfor. Magiske Kunster, øvede af Mænd, kaldtes her i 
Landet oftest Trolddom; var det af Kvinder, de bedreves, 
var Benævnelsen Flexeri; deraf kommer det ogsaa, at 
man i Regelen taler om en Troldmand eller Troldkarl, 
sjældnere om en Hexemester, hvorimod det hedder en 
Hex og kun forholdsvis sjældent en Troldkvinde eller 
1  roldkone. Men Ordet Hex — hvoraf det nu end 
kommer; dets Udledelse er tvivlsom — er af forholdsvis 
sen Oprindelse; det forekommer saaledes ikke i Bibel
oversættelsen af 1550; i det officielle og juridiske Sprog 
brugtes næsten altid Ordet Trolddom, sjældnere Hexeri. 
Hvorfor flere Kvinder end Mænd vare hengivne dertil, 
er jo et psykologisk Problem, som Filosofferne maa se at 
klare; der er gjort Forsøg nok derpaa, men ingen, fore
kommer det mig, fuldt tilfredstillende; her skal kun 
anføres som et Kuriosum, at Hexebammeren angiver som 
Grunden den, at »Kvinden er et ufuldkomment og ondt 
Dyr.« —

»Du maa ikke lade en Troldkone leve«, hedder det 
i 2 Mose Bog, 22. Kap., 18. Vers; og med Rette er det 
blevet sagt om den svundne Tid, at »Mose Lov var 
Kirkens juridiske Evangelium«. Dog vidste man ogsaa 
at beraabe sig paa Steder i det ny Testament som Argu
menter for Hexebaal; saaledes naar det hedder i Matth. 
Evang. 3, 10: »Hvert Træ, der ikke bærer god Frugt,
skal af hugges og kastes i Ilden«, da maatte det jo efter
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Datidens Tankegang være soleklart, hvad Meningen var 
deraf. Eller naar Kristus siger, Joh. Evang. 15, 6: »Om 
nogen ikke bliver i mig, han bliver udkastet som en 
Gren og visner; man sanker dem og kaster dem i Ilden, 
og de brændes«, da mente man af det Ord »sanke« at 
kunne udlede, at det helst skulde være flere Hexe, som 
paa een Gang bleve brændte, hvilket man ogsaa trolig 
efterlevede, naar det paa nogen Maade lod sig opføre. 
Af det foregaaende Skriftsteds Ord om, at Træet, der 
ikke bar god Frugt, skulde »afhugges«, tænkte man at 
kunne forsvare den noget mildere Praxis, at først kunde 
de dødsdømte Troldfolk halshugges og derpaa Ligene 
brændes, saaledes som det var almindeligt i nogle Lande, 
hvor kun de allerargeste Hexe kom levende paa Baalet; 
— Bibelen lader sig læse paa mange Maader!

Hele Hexevæsenet var som en Epidemi, der rasede i 
alle Landene hele Europa over; og man kan virkelig se 
aldeles de samme Fænomener ved denne aandelige Syg
dom som ved . næsten enhver anden Landfarsot; den 
begyndte saa smaat, kun med enkelte spredte Tilfælde, 
men snart greb den om sig med rivende Styrke og 
Hastighed, indtil den naaede Toppunktet; derpaa tog den 
af, men naar man da tænkte, den var ved at forsvinde, 
blussede den igjen op med Kraft for saa endelig at høre 
op; først da kunde man aande friere. Der var dog den 
Forskjel, at medens man søger at gjøre, hvad man kan, 
for at afværge den sig nærmende Sygdom, saa synes det 
netop, at man havde lagt alt til rede for at modtage 
Hexeriet næsten som en kjærkommen Gjæst, hvis behage
lige Nærværelse man længe havde savnet. Ligesom ellers 
en Epidemi i Regelen raser heftigst blandt den simplere 
og fattigere Del af Befolkningen, saaledes var det ogsaa 
her; men naar en smitsom Syge ret har faaet fat, spørger 
den ikke om Stand eller Vilkaar; saalédes vil det ogsaa 
kunne paavises, at der krævedes mange Ofre selv i de

#  é■ ■ iy*.
■
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højere Stænder. Der findes paa disse sørgelige Lister 
alle Slags Folk, lige fra Ministre og Domherrer, Borg
mestre og Jurister, Læger og Naturforskere, og ned til 
Marionetmænd, Slangetæmmere og andre Vagabonder; 
det kan ikke nægtes, at det har været paa en radikal 
Maade at rense Landet for Landstrygere. I en Forteg
nelse skrives om en brændt Mand helt gemytlig, at han 
var »den tykkeste Mand, man havde kjendt i Schwaben- 
land«. — I de katholske Lande var det en uforholds
mæssig Mængde Præster, Munke og Nonner, der maatte 
holde for; men ogsaa her i Landet have ikke faa Gejst
lige haft mere at gjøre med Trylleri og magiske Kunster 
af enhver Art, end det just var heldigt. Fra nu at have 
Magt over de onde Aander og til selv at være i Pagt 
med Mørkets Fyiste, er Skridtet ikke saa overvættes stort; 
man kommer til at tænke paa Skriftens Udtryk »at ud
drive Djævle ved Beelzebul, Djævlenes Øverste«. Der 
har da ogsaa her i Landet været Tilfælde, i hvilke danske 
Præster ere bievne brændte for Trolddom.

At der var mange Læger og Naturforskere, som 
maatte ende paa Baalet, kan man ikke undres over; da 
Naturvidenskaberne vare et næsten udyrket Felt i hine 
Tider, undgik næppe nogen, der havde lidt Kjendskab til 
dem, at blive anset som Troldmand, især naar vedkom
mende havde noget paafaldende i sit Væsen og sin Op
træden, og det have lærde Folk jo ofte, havde det 
sagtens endnu mere i de Dage. At løfte Sløret for 
Naturens Hemmeligheder blev anset ligefrem som en 
Formastelse mod Gud.

En Mand i Provence, som maa have været i Besid
delse af en betydelig mekanisk Færdighed, havde kon
strueret et Skelet, der akkompagnerede ham, naar han 
spillede paaLuth; Folk hørte paa disse musikalske Præsta
tioner med en Blanding af Forundring og Frygt; men

\
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tilsidst forekom det dog nogle Medlemmer af Parlamentet 
i Aix for saa betænkeligt, at de efter Forespørgsel hos 
højere Myndigheder anlagde Sag mod Kunstneren, der 
paaviste, hvorledes hele Mekanismen var indrettet, og at 
det gik ganske naturlig til med Akkompagnementet; men 
det hverken kunde eller vilde man begribe, og Skelettet 
blev brændt, rigtignok sammen med dets Ophav Kunst
neren.

Det varede jo langt ned i Tiden, inden Folk i 
Almindelighed hørte op med at mene, at Formørkelser 
vare Tegn paa Guds Vrede og Kometer ligefrem Tugtens 
Ris, der skulde komme over Menneskene; naar da nogen 
havde været i Stand til at forudsige slige astronomiske 
Fænomener, og Spaadommen var gaaet i Opfyldelse, var 
det jo umuligt andet, end at man maatte antage, ved
kommende havde sin Visdom fra højere, og da selv
følgelig især fra onde Magter. Saadan mistænkelig Kund
skab kunde nær have bragt det til at gaa galt for en 
kjøbenhavnsk Professorenke. Den medicinske Professor, 
Tyskeren Thomas Zeger, der døde 1544, efterlod en 
Enke, Magdalene, som i sin Enkestand tog Bolig i Kolding 
og gjorde sig berømt ved sine Indsigter i Astronomi og 
Astrologi, hvilke satte hende i Stand til at skrive de 
aarlige Almanaker, forsynede med Forudsigelser om, 
hvad" Aaret skulde bringe; af Almuen blev hun naturlig
vis anset for en Hex, men døde dog ufortrædiget 1568, 
71 Aar gammel. Formodentlig har hun søgt og fundet 
Beskyttelse hos Enkedronning Dorothea, der som oftest 
residerede paa Koldinghus; men man maa vistnok sige, 
at det var i rette Tid, hun døde; havde hun levet en Snes 
Aar længere, da der rigtig var begyndt at sættes Kraft paa 
Hexeforfølgelserne, vilde maaske næppe nok en Dronnings 
Gunst og Beskyttelse have været i Sjand til at fri hende 
fra Baalet.

/
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Da overtroiske Midler mod Sygdomme, et eller andet 
undergjørende Ord eller en Trylleformular, vare gaaede 
i Arv hos Almuen fra Slægt til Slægt, indtraf ofte det 
Tilfælde, at en gammel Kone, der var i Besiddelse af et 
saadant mirakuløst Middel, blev anklaget for Trolddom, 
og tilsidst, til sin egen store Forundring, overbevist om 
at være en Hex. Mangfoldige Processer vise, at slige 
overtroiske Midler, som vedkommende selv havde anset 
loi at være fuldstændig uskyldige, have ligesom lagt det 
første Stykke Ved til Baalet. Nu erfarede Staklerne først 
af Forhørene, og derpaa af Dommen, at deres Arkana, 
som de havde benyttet og maaske gjort sig noget vigtige 
al, vare lutter Djævelskab; naar da Fantasien, tilsat med 
Torturens Rædsler, fik frit Lov til at raade, ere de let 
komne paa den Tanke, at der dog sikkert maatte være 
noget i de Beskyldninger, den velvise Øvrighed rettede 
imod dem. Hvad mangen Kvinde maaske end ikke 
har drømt om, er ofte kommet til at staa lyslevende 
I or Fantasien ved Hjælp af Torturen eller ogsaa ved 
Skræk for Torturen, naar der først engang var stiftet 
Bekjendtskab med den, og saa tilmed, naar, hvad ofte 
var Tilfældet, Skarpretteren stod med draget Bøddelsværd 
ved Siden af Pinebænken og truede med at hugge Hovedet 
af dem, saafremt de ikke bekjendte, hvad man ønskede; 
at bekjende var dog altid at opnaa lidt Udsættelse, og til 
den satte de deres Haab, som rigtignok i de fleste Til
fælde beskæmmede dem. Var nu desuden Inkvisitoren saa 
venlig at lægge Spørgsmaalene lidt behændig til rette for 
em, saa de blot behøvede at svare Ja, gik Sagen grumme 

nemt fra Haanden; og hvad de ikke selv kunde hitte 
paa, dertil vidste Pinebænken kun altfor godt Hjælp. 
Naar det kunde ske, at Inkvisitoren engang imellem ikke 
var rigtig ivrig i sine Undersøgelser og Forfølgelser, kunde 
lan let udsætte sig for af sine foresatte at faa en alvorlm

2*
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Paamindelse om, at det tog sig ud, som om han selv var 
i Ledtog med den Onde og med Hexene; det skulde nok 
hjælpe paa Nidkjærheden.

De egentlige Hexe og Troldmænd vare jo de, der 
havde forskrevet sig til Djævelen ved at forsværge deres 
Daab og Kristendom, og som saaledes havde givet sig 
ham i Vold for Tid og Evighed, imod saa til Erstatning 
at blive forlenede med overnaturlige Gaver og Fuld
kommenheder af forskjellig Slags; eller man kan \el 
snarest sige, at de mente, de havde gjort det. Men det 
er ikke let at sige, hvorledes det virkelig har forholdt sig 
hermed i en Tid, da Luften ligefrem var svanger med al 
mulig Overtro; at onde Mennesker af mangehaande Aar- 
sager og paa mange Maader have haft deres Finger med 
i Spillet, er saa naturligt; og naar da den opskræmmede 
Fantasi er traadt hjælpende til, have Hexene mangen 
Gang ligefrem i Vanvid set Syner ved højlys Dag, eller 
selvfølgelig mest i Nattens Mørke ment at have haft Om
gængelse baade med ham, hvem de vare komne til at til
høre med Hud og Haar, og med deres Kolleger. Her er 
ikke Meningen at komme med Betragtninger over,  ̂ hvor 
stor eller hvor liden Virkelighed der har været i For
skrivelserne til Djævelen; her skal der nærmest gi\es 
en historisk Skildring af Hexeforfølgelserne, ved hvilken 
dog selve Hexeriet naturligvis ikke helt kan lades ude af 
Betragtningen.

Hvad Hexene øvede, mente de selvfølgelig at være i 
Stand til ene og alene ved det Forbund, de havde sluttet 
med Djævelen, som da i Regelen var saa venlig at over
lade enhver af dem en underordnet Djævel, en ond Aand, 
som stod til Raadighed for dem; disses Titel er for
skjellig: Karl, Dreng, Patron, ond Kompan, ja endog 
Engel eller Apostel; de betegnedes med forskjellige fanta
stiske Navne, .her anføres nogle fra Danmark: Blak-
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Skinneben, Pil-Hestesko, Alabast, Raggi, Register, Skam, 
Lutzer, Rusp, Ruspian, Smuk, Skjønner, Ho-ho-ho, 
Ha-ha-ha, Hoskohoya; ogsaa Dyrenavne bare de under
tiden: Ravn, hvide Rotte, Hvidgaas; ligeledes Menneske
navne, men det var sjældnere: Andreas, Jeronymus.

Man skulde jo mene, at naar en vilde tilhøre Djævelen 
og frivillig gav sig hen til ham, behøvede den Onde ikke 
at gjøre lange Omsvøb eller Komplimenter, men kunde 
strax »med rolig Samvittighed«, om man kan bruge det Ud
tryk, tage ham eller hende; det skete dog ikke, thi det 
var en Kontrakt, som var bleven sluttet, og den maatte 
jo overholdes af begge Parter; der var dog Ærlighed til, 
selv hos Djævelen, som i Regelen først efter et vist 
bestemt Antal Aar kunde gjøre sit Krav gjældende. Men 
for at nu ikke Synderen skulde fortryde sit Forsæt, om
vende sig, ved Bod og Pønitense faa Absolution og saa- 
ledes smutte fra ham, oprettedes der ofte ved Indgaaelsen 
af Pagten et ordentligt, haandskrevet Dokument, hvorved 
saadanne Kneb søgtes forebyggede; helst burde det skrives 
med vedkommendes eget Blod, men denne Formalitet var 
dog ikke nødvendig.

Henvendelsen til Djævelen skulde helst ske ved Mid
nat, dog ikke i Nætterne mellem Fredag og Søndag; thi 
paa dem havde Kristus været i Graven; bedst var det 
Torsdag Aften eller Natten mellem Torsdag og Fredag; 
det var Djævelens ordinære Audienstid, selvfølgelig fordi 
den Onde og hans Tilhængere da ret kunde juble ved 
Mindet om Frelserens Lidelser. Man kunde faa fat paa 
ham ved tre Gange at kalde paa ham ind ad Nøglehullet 
paa en Kirkedør; ellers kunde man sikrest træffe ham 
paa Galgebakken, paa en Kirkegaard eller et andet saa 
uhyggeligt Sted som muligt. Dog behøvedes det ikke 
altid at opsøge ham; paa Folks Ønske kom han af sig 
selv; thi Djævelen har, skjønt Guds Modsætning, dog 
samme Egenskab som han, at være allestedsnærværende.
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Ofte kom han dog ikke selv, men sendte i sit Sted en 
underordnet Hex eller Troldkarl; tidt var dpt en, der op- 
traadte i Skikkelse som en Hofkarl, med vide Benklæder 
og Fjer i Hatten; man skulde jo ogsaa tænke, det var 
umuligt for ham at faa Tid til selv at besørge det alt 
sammen. Han eller hans Fuldmægtig modtog da For
pligtelsen, som dog ikke altid var skriftlig; i det hele 
lader det til, at Djævelen især har været rede til at tro 
Kvinderne paa deres blotte Ord; nu er det rigtignok det, 
at mange af dem ikke kunde skrive, og det var jo dog 
ogsaa en egen Sag at bruge Mellemmand ved en saadan 
delikat Forretning. Den, der optoges i Samfundet, maatte 
forpligte sig til mange Ting, saaledes aldrig at gaa i Kirke, 
aldrig nævne Guds Navn, aldrig foretage sig nogen god 
eller gudelig Handling; dog haves der Exempler paa, at 
dette er blevet tilladt, for at paagjældende ikke skulde 
lide Skaar i sin borgerlige Næring eller give Anledning 
til Mistanke; men i saa Tilfælde maatte f. Ex. den, der 
gik til Alters, ikke synke Brødet i Nadveren, men se til 
at gjemme det, og da enten haane det eller bruge det til 
Trolddomskunster.

Det var for Tid og Evighed, at man solgte sig til 
Djævelen, og den, der havde gjort det, maatte jo altsaa 
vide sig redningsløst fortabt. Dog lindes der, rigtignok 
ganske undtagelsesvis, en Meddelelse om, at en Hex kunde 
slippe ud af Djævelens Kløer, men i saa Fald paa den 
Betingelse, at hun i Stedet for sig selv skaffede ham en 
hel Mængde andre, der gave sig i hans Vold; det kan 
næsten sammenlignes med, at en giver Afkald paa en 
udlaant Kapital imod at faa ublu Aagerrenter.

Ved Hexeri eller Trolddom, eller hvad man vil kalde 
det, var der to Ting, man gik ud paa: dels at gavne sig 
selv, dels at skade andre; men begge Dele falde ofte 
sammen; thi skaffe sig selv Lykke kunde man kun ved 
at tage den fra andre; den fratagne Lykke kunde da For
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bryderne dele imellem sig ligesom andre Tyvekoster; 
men de delte ikke ærlig, hvad man jo for øvrigt heller 
ikke kunde vente af dem. En Troldkvinde i Aalborg, 
der ofte havde været i Ledtog med en halv Snes andre 
og delt stjaalen Lykke, klagede saaledes over, at den 
adelige Jomfru Kristence Kruckow, der blev henrettet 
1621, som oftest beholdt Broderparten af den Lykke, de 
havde at skifte mellem sig. Derfor kan man høre 
Tale om »Lykke, frataget for en Del Aar siden«, ligesom 
man i retslige Dokumenter kan finde, at en Person lader 
»æske sin Lykke igjen fra en anden.«

Her skal nu anføres en Del Tilfælde, der halvvejs 
ere grebne i Flæng ud af den Uendelighed, der foreligger; 
men samler man blot disse i Tanken til en Helhed, vil 
man formodentlig ved dem kunne faa et Billede, der saa 
nogenlunde viser, hvor vidt Afsindigheden kunde gaa.

I Ingolstadt angave nogle Hexe sig som skyldige i 
Drab og bleve meget forundrede, da de dræbte Personer 
stode lyslevende for dem. — IWiirtzburg blev en Nonne 
anklaget for Hexeri; 'hun kom for Retten, som var mest 
tilbøjelig til at vise Skaansel imod hende, men hun blev 
fast ved sin Paastand, at hun var en Hex, og nævnede 
adskillige Personer, hun ved sine Kunster havde ombragt; 
de levede vitterlig for alle, men hun blev brændt. — Et 
tredje Sted i Tyskland bleve fem, sex Kvinder anklagede 
for paa Kirkegaarden at have opgravet et nylig afdød 
Barns Lig og kogt Hexesalve af det; de . tilstode under 
Torturen, men da en Mand, der var gift med den ene 
af disse Kvinder, lod Graven aabne i Overværelse af flere 
Vidner, deriblandt Stedets Gejstlighed, og man fandt Liget 
ufortæret i Kisten, skulde man jo tænke, at Paren snart 
maatte drive bort fra deres Hoveder; Inkvisitoren tænkte 
imidlertid anderledes: han erklærede det opgravede Barne
lig for et Djævelens Blændværk og paastod, at da Kvin
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derne havde tilstaaet, maatte deres Tilstaaelse gjælde mere 
end det, man saae for sine Øjne; de bleve da ogsaa 
virkelig brændte; underligt nok er det, at Manden ikke 
kom til at gjøre Følgeskab. — 1574 brændte man i Bur- 
gund en ulykkelig gal Mand ved Navn Giles Garnier, 
som man beskyldte for at løbe omkring paa alle fire i 
Skovene og æde Smaabørn, »og det endog paa Faste
dagene«, tilføjer Dommen meget naivt.

Det var farligt for Folk at leve i de Dage; ingen 
var sikker. Thi, som omtalt, man fejler meget ved at 
antage, at det kun var gamle Kvinder af ringe Stand, 
der kom til at lide Døden paa Baalet; og derfor maatte 
enhver, der saae en blive anklaget og derefter dømt, nød
vendig nære Frygt for, at der vilde komme til at lyde et 
»Cras tibi«. Den reneste Samvittighed ydede ikke tilstrække
lig Sikkerhed; ingen kunde, skulde man synes, lægge sig 
rolig til at sove om Aftenen, naar den ringeste Begivenhed 
var nok til at tænde et Baal.

Saaledes vare nogle rejsende farne vild paa Vejen; det 
var naturligvis den gamle Kone, de havde mødt ved Ud
gangen af Byen, som havde forhexet Vejen for dem; 
kunde de faa fat paa hende, var hun temmelig sikker paa 
Baalet. — Et Fruentimmer blæste ind i Skorstensilden for 
at faa den til at blusse op; en Gnist fløj op paa Kinden 
af en anden Kvinde, som blev angst og nedkom fortidlig; 
hvad havde de yderligere Vidnesbyrd behov! — Naar et 
Haglvejr trak op over en Egn, og en gammel Kvinde 
netop havde været ude paa Marken, var det selvfølgelig 
hende, som havde bevirket Uvejret! Baal! — En havde 
ved et Bryllupsgilde faaet ondt i Maven i samme Øjeblik, 
som den anklagede var gaaet forbi Bryllupshuset; saa 
kunde der jo ikke være Tale om andre end hende som 
den skyldige. — En anden Bryllupsfest i Tyskland (1603) 
i en lille By Offenburg endte meget tragisk; en rig Borger
kone gjorde sin Datters Bryllup og sendte i Dagens An
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ledning, som Skik og Brug var, Suppe, Kjød og Vin til 
Byens Fattigfolk. En Barselkone forspiste sig i den gode 
Bryllupsmad, blev syg og døde nogle Dage efter; men før 
sin Død havde hun udtalt som sin Overbevisning, at hendes 
Sygdom stammede fra Maden, hvad der jo for saa vidt 
kunde være rimeligt nok. Konen, der havde sendt Maden, 
kom i den Anledning i ondt Rygte; den Gang drev det 
dog over; men fem Aar senere tilstode nogle Kvinder, 
der vare under Anklage for Hexeri, at saavel den gamle 
Kone som hendes Datter havde været Deltagere med dem 
baade i at danse ved Hexemøderne, i at -ride gjennem 
Luften paa Gedebukke, i at lave Uvejr osv. Moderen 
var resolut nok til at lade alle sine Ejendele i Stikken 
for at undgaa Forfølgelsen; men Datteren forblev i sit 
Fljem, idet hun stolede paa, at hendes Mand nok skulde 
kunne hjælpe hende; men det gik ikke efter Beregningen: 
Byens Magistrat handlede fuldstændig egenmægtig uagtet 
gjentagne Formaninger fra de overordnede Domstole om 
at vogte sig for Overgreb; den kastede Manden i Fængsel 
under Paaskud af, at han havde opført sig paa en uærbødig 
Maade overfor Øvrigheden; og da han langt om længe 
kom ud af Fængslet, var hans Hustru brændt efter at 
have aflagt en saakaldet »frivillig Tilstaaelse«, — NB. under 
Torturen. Det maa kun have været en tarvelig Tilfreds
stillelse for ham, at Overretten anlagde Sag mod Byens 
Magistrat, ikke for dens Ulydighed mod Paamindelserne, 
eller fordi den havde brændt Konen, men angaaende det 
Spørgsmaal, hvem der skulde betale Sagens Omkost
ninger.

Alt kunde gjælde for Indicier: To Personer, der 
havde fælles Logis, bleve begge syge; den ene døde, — 
det var naturligvis Værtindens Skyld; den anden kom 
sig, — nu var hun naturligvis bleven bange for, at hendes 
Trolddomskunster skulde opdages; selvfølgelig blev hun 
brændt i den Anledning. — Et Ord, især en Trusel, der
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maaske mange Aar i Forvejen var undsluppet den an
klagede, kunde ofte være nok til at fælde Dommen. — 
Bekjendtskab med en mistænkt Person eller især Slægt
skab med en saadan var allerede en betænkelig Sag. — 
Hurtig tiltagende Velstand og Kundskaber, der gik lidt 
ud over det dagligdags, eller et underligt Væsen og utal
lige andre Omstændigheder tjente til at vække Mistanken 
og til at styrke denne, naar den engang var vakt. — 
Selv de hinanden mest modsatte Omstændigheder kunde 
blive ansete for Kjendemærker, saa den, der vilde und- 
gaa Karybdis, faldt meget let i Skylla. Kom et Menneske 
kun sjældent i Kirke, var det mistænkeligt, da han jo 
som en, der hørte Djævelen til, havde forsvoret al Kristen
dom og Deltagelse i alt, hvad der hører til den kristne 
Gudstjeneste; men det kunde jo ogsaa tænkes, at et saa- 
dant Menneske var en flittig Kirkegænger for paa den 
Maade at søge at vælte al Mistanke fra sig. — Naar en, 
der blev fængslet, viste sig frygtsom, var dette et Tegn 
paa en ond Samvittighed; men var den anklagede ved 
godt Mod, da var det naturligvis Djævelen, der havde 
forstokket og forhærdet Synderen. — Var en Person 
stadig i godt Humør, kunde det let tydes, som om han 
var glad over den værdifulde Bistand, han havde sikret 
sig; men gik en med et tungt Sind, var dette Udslag af 
den onde Samvittighed, som Forskrivelsen til Djævelen 
nødvendig maatte tænkes at bevirke, og ligeledes Tegn 
paa Sorgen over at have forspildt den evige Salighed. 
Man skulde ellers ogsaa kunne tænke, at Tungsindet var 
bevirket ved, at andre havde faaet Djævelen eller en af 
hans Hjælpere til at fare i det ulykkelige Menneske. — 
1692 var en spansk Skrædder, Dronningens Hofskrædder, 
lige paa Nippet til at blive brændt, fordi han i hendes 
Kjoleærmer havde indsyet nogle smaa Blylodder, og nu 
mente man, at disse Blylodder vare Skyld i hendes Ufrugt
barhed. Han oplyste, at Lodderne vare Mærker, som
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Kjøbmanden havde sat paa Varerne; han havde syet dem 
ind i Ærmerne for at faa disse til at falde i de rette 
Folder. Dommerne vilde dog ikke rigtig tage denne For
klaring for gode Varer, og det vilde vistnok være gaaet 
Skrædderen rent galt, dersom ikke Dronningen havde 
holdt sin Haand skjærmende over ham; hun har vel og- 
saa nok vidst, at hendes Ufrugtbarhed har været af en 
temmelig naturlig Aarsag, da hendes Ægtefælle var den i 
højeste Grad svagelige Karl den anden.

Der hørte, som man vil se, ikke meget til, for at 
faa et Hexebaal tændt; det er vist nøjagtigt nok, hvad der 
er blevet sagt her i Landet i Midten af det sextende Aar- 
hundrede, at man var paa Jagt efter dem som efter Ulve. 
Privat Had og Fjendskab, Brødnid og Skinsyge har aldrig 
paa nogen grundigere Maade kunnet faa Hævnen iværk
sat end ved at rejse en Anklage mod Modstanderen for 
Hexeri; saa tog den tjenstvillige Øvrighed Sagen i sine 
Hænder, og da skulde det gaa sært til, om ikke det 
ønskede Maal blev naaet. Vellystige Personer, der vare 
paa Jagt efter smukke Piger, have brugt Truslen om at 
ville angive dem for Hexeri som Middel til at bringe 
dem til Fald og mangen Gang gjort Alvor af Truslen, naar 
de ikke opnaaede deres Hensigt. Ofte er det sket, at et 
Menneske har angivet andre for Trolddom netop i den 
Tanke at gjøre en Gud velbehagelig Gjerning ved saa- 
ledes at bidrage til at udrydde hans Fjender af Jorden.

I de fleste Lande, dog ikke alle Steder, var det fast
sat, at den dødsdømtes Formue konfiskeredes og tilfaldt 
Landets Fyrste eller Angiveren eller Dommeren, — eller 
endog Bødlen, berettes fra et Sted. En Skotte ved Navn 
Hopkins, der for Mord blev ført til Galgen, tilstod, at 
paa hans Angivelse vare over 200 Kvinder bragte paa 
Baalet; Dommeren havde givet 20 Skilling pr. Styk; og 
Magistraten i Offenburg — den By, der tidligere havde 
gjort sig saa sørgelig bekjendt ved den skæbnesvangre
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Bryllupsfest, lovede 1628 to Skilling i Honorar til enhver, 
som bragte en Hex til Fængslet. Det viser sig ogsaa, at 
der har fundet Pengeafpresning og Bestikkelser Sted, idet 
velhavende Kvinder, som vare mistænkte, af Dommeren 
imod et Honorar frikjendtes, med Tilføjelsen »foreløbig«; 
saa kunde han jo altid igjen, naar han en skjøn Dag var 
i Pengeforlegenhed, tage Sagen op igjen til videre Be
handling enten paa den ene eller den anden Maade. En 
af de Mænd, der fortjene Tak for at være optraadte med 
Kraft mod Hexevæsenet, var dristig nok til at kalde hele 
dette Uvæsen »en ny opfunden Alkymi, hvorved man 
laver Guld og Sølv af Menneskeblod.«

Man kunde gjærne have sat Dantes Overskrift over 
Indgangen til Helvede »I, som træde ind, lader Haabet 
ude« oven over Dørene, det førte ind til Fængslerne, 
hvori man satte dem, der vare mistænkte for Hexeri; det 
var et Helvede paa Jorden, de gik i Møde; naar Døren 
atter aabnede sig, var der sjældent mere end to Veje, 
man havde at følge derfra, den ene til Pinestedet, hvor 
Forhørene holdtes, den anden til Retterstedet. Enhver, 
der fængsledes, blev med det samme paa Forhaand anset 
for skyldig; det gjaldt blot om at faa den anklagede til 
at bekjende; thi det var som oftest, i alt Fald paa Papiret, 
en Fordring, der stilledes til Øvrigheden, at den ikke 
maatte lade nogen henrette, som ikke havde kjendt sig 
skyldig i Brøden. Men det var langt fra, at dette over
holdtes; tvært imod: man »befol Gud Sagen«, kaldte 
man det, og brændte den anklagede, der havde været for
stokket nok til ikke at ville bekjende; at Bekjendelsen 
manglede, regnedes for »en lille Formfejl«.

Det første, der begyndtes med, var naturligvis at for
søge paa en saa temmelig lempelig Maade, ved Forhør, 
at bringe Tilstaaelse frem; men for at naa dette brugtes 
der naturligvis mange Midler: man anvendte Overtalelser 
og Løfter om Fritagelse for Straf, eller at den dog skulde
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blive meget lemfældig; man fortalte, at det slet ikke 
kunde nytte at nægte, da der forelaa soleklare Beviser 
paa Forbrydelsen foruden andres Tilstaaelse; det var ogsaa 
et almindeligt Fif at indbilde de anklagede, at deres 
Slægtninge vare overtydede om deres Skyld, saa de ikke 
kunde gjøre Regning paa nogen som helst Hjælp fra 
dem. Bag det alt laa tydelig nok Truslen om, at vilde 
de ikke bekjende med det gode, skulde man nok faa dem 
til det med det onde, ved Torturens Hjælp. Allerede 
Fængslerne, hvori de ulykkelige bleve indespærrede, maa 
ved deres Mørke, Fugtighed og Smuds, have været en 
Tortur. Baade i Kjøbenhavn, Kjøge og Ribe vides der 
at have været Arrester, som gik under Navnene »Trold- 
konehullet« eller »Troldkvindefængslet«, og som sikkert 
baade have været de uhyggeligste og tillige de solideste 
af alle Fængselslokalerne.

Der er ingen Tvivl om, at der inde i Fængslerne 
atter og atter indtil en vis Grad er bleven anvendt Tortur, 
selv paa Sagens tidligere Stadier; Prygl og Sult have 
foreløbig været almindelige Midler til at fremlokke Til- 
staaelsen. Men ogsaa ofte har Bødlen indfundet sig og 
dels viist de anklagede de Pinselsredskaber, de kunde vente 
at stifte Bekjendtskab med, hvis de ikke tilstode, dels 
givet dem en lille Forsmag derpaa ved Anbringelsen af 
Tommeskruer, koghede Æg under Armhulerne og lignende 
Smaatterier, der kunde udføres paa en snæver Plads.

Naar nu det ikke hjalp, gik man over til den 
strængere Retsforfølgning, hvorved det mentes, man 
kunde skjønne, hvorledes baade Gud og Mennesker 
sluttede Pagt for at faa Brøden godtgjort. De forskjellige 
Prøver, der anvendtes for at undersøge, om en var en 
Hex, vare, først at nævne, »Ildprøven«, det samme, som hos 
os i den tidlige Middelalders Retsvæsen kaldtes »Jærnbyrd« ; 
men denne Ildprøve brugtes kun sjældent, og saa vidt 
man kan se, udelukkende i den første Periode af Hexe-



30

forfølgelsernes Dage. Langt mere bekjendt og anvendt var 
»Vandprøven«, der bestod i, at højre Haand blev bundet 
til venstre Fod, venstre Haand til højre Fod, hvorpaa de 
anklagede lempelig bleve satte ned i Vandet paa et Sted, 
Ira hvilket man med Lethed kunde hale dem op igjen 
ved det Reb, som man for det meste havde slaaet om 
dem. Sank de, ansaas det som et Tegn paa deres 
Uskyld, medens det, naar de fløde ovenpaa, syntes som 
om Vandet derved vilde give tilkjende, at det ikke vilde 
have noget at skaffe med dem, hvis rette Element var 
Ilden; eller, som en tysk Forfatter udtrykker sig, at 
Vandet er helliget ved Kristi Daab og derfor ikke tager 
mod nogen Forbryder, saalænge Misgjerningen endnu 
ikke er tilstaaet. I Finmarken var det endog Skik at 
foretage Vandprøven ude paa det aabne Hav, selv midt 
om Vinteren.

Sammen med Vandprøven hænger »Vægtprøven«; 
det mentes nemlig, at de, der bleve Hexe, mistede deres 
Vægt, saa det var altsaa ganske naturligt, at de ikke 
kunde synke. Men de bleve ogsaa vejede paa Landjorden.
I Szegedin blev der 1728 brændt 30 Hexe, af hvilke den 
største og tungeste kun vejede et Lod; der hørte vel nu 
ikke saa mange Kundskaber i Fysiken til for at konstruere 
en Vægt, som i den Henseende kunde gjøre fyldest. 
Man brugte ogsaa at angive, til hvad Vægt man taxerede 
den anklagede; for at bevise sin Uskyldighed maatte hun 
da være tungere, end man havde anslaaet hende til; man 
behøvede altsaa kun at tage Munden noget fuld; det 
skulde da nok lykkes at faa Vægten til at vise mindre, 
saa hun blev vejet og funden for let.

Endvidere anvendtes »Naaleprøven«; den, der optoges 
i Djævleforbundet, blev ikke sjældent, mente man, be
tegnet med et Mærke paa et eller andet Sted af Legemet, 
og dette Sted, hvor Hexestemplet var sat, blev for Frem
tiden ufølsomt; saa kunde det jo altid kjendes, til hvad
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Hjord vedkommende hørte, »wesz Geistes Kind« han 
eller hun var. Men det var ikke alene Djævelen, som 
derpaa kunde kjende sine Folk; her var der jo ogsaa en let 
Lejlighed for Inkvisitorerne til at opdage, om den anklagede 
var skyldig; og de vidste med en beundringsværdig Fær
dighed, der steg med Øvelsen, at opsøge og finde de 
»svage Steder«, hvor Mærkerne havde været satte. Den 
mistænkte blev fuldstændig afklædt lagt paa et Bord og 
derpaa stukket med Naale rundt om paa hele Kroppen; 
var der nu et Sted, hvor Huden var blevet haard, saa 
Naalespidsen ikke let kunde trænge igjennem, et Ar eller 
lignende, hvor Skindet af en eller anden Grund var 
mindre følsomt, eller den anklagede tidligere havde lidt 
saa mange Pinsler, at et Naalestik ikke agtedes, blev det 
anset for et aldeles afgjørende Bevis paa Brøde; men der 
vides ogsaa de Tilfælde, hvor man ved Undersøgelsen, 
naar man ikke paa anden Maade kunde have Held med 
sig, har givet sig til at stikke, ikke med Naalespidsen, 
men med Naalehovedet.

Naar nu den anklagede alligevel ikke vilde tilstaa, 
uagtet det blev foreholdt, at Forbrydelsen var godtgjort 
ved Himlens Vidnesbyrd, saa gik man over til den egent
lige Tortur, der var udviklet til en ligefrem Kunst og 
fuldstændig Videnskab. Det var jo ikke alene i Anledning 
af Mistanke for Hexeri og Trolddom, at Pinebænken 
toges i Brug i hine Dage; som bekjendt benyttedes dette 
forfærdelige Middel, hver Gang man vilde fremtvinge 
Bekjendelse om Forbrydelser og bagefter om andres Del
agtighed deri. Mange hundrede Tusinder af Mennesker 
ere derved bievne tvungne til at bekjende Ting, som de 
have været ligesaa uskyldige i som det nyfødte Barn.

Det er altsaa ikke alene Hexeprocesserne, men hele 
Fortidens almindelige Retspleje, disse Torturens Gyse
ligheder angaa; rimeligvis er dog Torturen bleven anvendt 
i langt haardere Grad mod formentlige Hexe end mod
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Røvere, Mordere, Tyve og andre lignende Misdædere. 
Den egentlige Tortur var i de forskjellige Maader, hvorpaa 
den kom til Anvendelse, ligefrem et Udslag af den mest 
djævelske Opfindsomhed; sædvanlig udførtes den i særlige, 
dertil indrettede Lokaler, hvor der kunde være som et 
helt Musæum af Pinselsredskaber, hvilke Dommerne og 
Bødlerne med raffineret Ondskab viste de ulykkelige, der 
skulde under Behandling; i Regelen gik det for sig om 
Natten, og naar da Forretningen havde varet en rum Tid, 
holdt man inde for den Gang, idet det stilledes den 
anklagede i Udsigt, at man tog fat igjen med fornyede 
Kræfter næste Dag. Enkelte Steder fandtes den udtrykke
lige Lovbestemmelse, at »Torturen maatte ikke gjentages, 
men derimod fortsættes«, — en haarfin Forskjel, der vist 
nærmest betegner en Stigen.

Der blev givet nøje Agt paa, hvorledes de anklagede 
indtil de mindste Enkeltheder bar sig ad baade under 
Forhørene og under Pinslerne; skreg og græd de, var det 
Forstillelse, men fik de Stivkrampe og under denne ikke 
skreg, var det Forstokkelse, og det blev anset som Tegn 
paa, at Djævelen gav dem Bistand til at udholde Smerterne. 
Man lod dem fremsige Fadervor, men det mentes, at 
hvis de vare skyldige, kunde de umulig komme over den 
sjette og syvende Bøn; som oftest have de vel for Pine 
ikke naaet nær saa langt; men Tankegangen var natur
ligvis den, at en Hex umulig kunde bede »Led os ikke i 
Fristelse« eller »Frels os fra det Onde«. Tabte de Mælet, 
havde Satan gjort dem stumme eller forhærdede; men 
talte de mere klogt eller forstandig, end man skulde 
vente, var det et yderligere Bevis paa Pagt med Djævelen, 
som ofte skjænkede dem, der havde givet sig i hans 
Vold, særegne Gaver, saa de kunde tale paa Vers eller 
udsige Ord af fremmede Sprog, de ellers ikke kjendte, 
som naar de under Pinslerne kom til at udstøde Lyde, 
der med en god Vilje kunde tages for »ita« (ja) eller
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»non« (nej), hvilket jo ved en Tilfældighed nok kunde 
ske. Men sligt regnedes for graverende Vidnesbyrd imod
dem, ligesom ogsaa, naar de stammede i Talen, spidsede 
eller krummede Tungen eller rakte den ud mod Forhørs
dommeren, hvilket meget let kunde hænde under den ved 
Pinen frembragte Krampe. Ofte indtraf det, at de døde 
under Torturen; i saa Fald var det Djævelen, der havde 
aflivet dem, for at de ikke skulde røbe Kunstens Hemme
ligheder eller angive Medviderne. Vare Staklerne for 
sejglivede til at dø eller for standhaftige til at give efter, 
tyldede man stærke Drikke i dem, og hvad de i Beruselsen 
fremstammede, blev omhyggelig protokolleret og anset 
for en god Bekjendelse, ifølge hvilken de bleve dømte. 
Men naar nu en under Pinslerne havde tilstaaet, var det 
aldeles haabløst bagefter at ville tilbagekalde; Ordet var 
aldrig saa snart ude af Munden, før det blev opskrevet, 
og hvad man saaledes havde Sort paa Hvidt for, stod ved 
Magt; ellers skulde den fornyede Tortur nok fremkalde 
fornyede Tilstaaelser. Man kan ikke undres, naar nogen, 
der først een Gang havde prøvet, hvad Tortur vil sige, og 
saa vidste, at det Dag for Dag blev endnu værre og 
endnu pinagtigere, bekjendte, hvad der ønskedes, for saa
ledes at slippe for Gjentagelsen eller Fortsættelsen; Døden 
maatte absolut være at foretrække. Det kan nok siges, at
den, paa hvem Torturen en Gang havde faaet fat, var 
redningsløst fortabt: bekjendte han, var han skyldig til 
Baalet; og bekjendte han ikke, havde Djævelen forhærdet 
ham, og da — var han ogsaa skyldig til Baalet. — »Hun 
havde en smuk Bekjendelse«, hedder det i den Ribe 
Tingbog om en af de mange Kvinder, som der i Byen 
vare for Retten; men denne smukke Bekjendelse hjalp 
hende ikke; hun maatte lide Døden i al dens Strænghed.

Nedenfor vil lejlighedsvis ved Beretningen om Hexe- 
sager i Danmark blive omtalt enkelte Tilfælde af Tortur; 
her skal fra Udlandet fremsættes et enkelt, men talende

3



Vidnesbyrd om, hvorledes det kunde gaa til, og vistnok 
mange Gange er gaaet til. I Kølin levede 1627 en smuk 
ung Dame, Catharina von Henoth, Datter af en kejserlig 
Postmester; hun styrede Huset for sin Broder Hiirtger 
von Henoth, der var Provst og Domherre, og hun var 
højt anset i de fornemme Kredse, der stode i Forbindelse 
med hendes Broders Hus. Da skete det, at nogle Fruen
timmer, der vare ansete for besatte, angave hende som 
en Hex, og i Henhold til denne Angivelse blev hun af 
nogle Bøddelkarle med Magt hentet ud af Broderens Hus 
og slæbt i Fængsel. Snart begyndte de værste Rygter at 
komme i Omløb om hende: det var naturligvis hende, 
som havde voldet den paafaldende Mængde Larver, der 
ødelagde Frugt og Urter i Haverne; ligeledes bekjendte 
to Præster, som led af hemmelige og væmmelige Syg
domme, at en Hex maatte have bevirket det, og at Hexen 
stadig viste sig for dem saavel i vaagen Tilstand som i 
Drømme, samt at denne Hex var ingen anden end 
Frøken von Henoth. Hun blev derfor tre Gange pint 
gjennem alle Grader, »saa at Solen kunde skinne gjennem 
hende«; men de forfærdeligste Smerter vare ikke i Stand 
til at udpresse nogen Tilstaaelse af den standhaftige unge 
Pige, der laa med sønderrevne Ledemod paa Pinebænken 
og stadig vedblev at bevidne sin Uskyldighed. Nær var 
det ved, at ogsaa hendes Broder var bleven inddraget i 
Sagen; han havde al Aarsag til for sit eget Vedkommende 
at prise sin Lykke, at man lod ham i Fred, da man satte 
hans Søster paa en Kærre og kjørte hende ud af Byen 
til Baalet. Den ulykkelige Pige havde dog endnu Venner, 
som ikke svigtede hende i den yderste Nød, uagtet de vel 
maatte vide, at deres opofrende Venskab kunde faa de 
farligste Følger for dem selv. De fik paa deres Parti en 
kejserlig Notar, som erklærede sig villig til at opsætte en 
Protest mod den skrækkelige Adfærd, man havde viist
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imod hende. Paa et Sted, hvor nogle Gader krydsedes, 
og hvor det fra gammel Tid var Skik, at Togene til 
Retterstedet gjorde Holdt, stode hendes Venner o» 
Notaren; de rakte Protesten op til hende og gave hende 
en Pen til at underskrive med. Folket begyndte at faa 
Medlidenhed, men Jesuiterne, der ledsagede Kærren, 
raabte: »Her ser I, Folk, at hun maa være en Hex;
hun skriver med venstre Haand.« Og virkelig havde 
Catharina underskrevet med venstre Haand; men nu, da 
hun havde givet Protesten tilbage til Notaren, rev hun 
med den venstre Haand Bindet af den højre, viste, hvor
ledes denne paa Pinebænken var bleven forvandlet til 
en uformelig, blodig Masse, og udbrød: »Ja, vel skriver 
jeg med venstre, fordi Bødlerne have saaledes knust og 
ødelagt min højre Haand for at tvinge mig uskyldige til 
at tilstaa!« Gru og Rædsel greb de tilstedeværende; der 
begyndte at ytre sig Forbitrelse i Menneskemassen i 
hvilken man hørte haarde Ord mod Hexedommerne Da 
gave Jesuiterne et Tegn, istemte en Salme og ledsagede 
Kærren, der atter satte sig i Bevægelse, gjennem Byen til

Folkestemningen var i Regelen imod dem, som vare 
ømte for Hexeri, hvilket bedst viser sig af de store, ofte 

uoverskuelige og uigennemtrængelige Skarer, der stadig 
overværede Baalene; men her viser det sig dog, at Med
lidenheden kunde begynde at gjøre sig gjældende, naar 
man fik Øje for de Lidelser og Mishandlinger, Torturen 
havde medført. At noget lignende oftere har fundet

,' j an man bedst se af, at man undertiden, naar 
ødsdommen var fældet, gav sig til at lappe og flikke 

paa en til Døden indviede, men ved Torturen mishandlede 
Stakkel, der ønskedes fremstillet for Publikum i en dog 
saa lidt afskrækkende Skikkelse som mulig; det var 
egentlig en haard Barmhjærtighed.

3*
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Der meddeles ikke noget om, hvorledes det gik de 
brave Mennesker, der søgte at tage sig af Frøken 
von Henoths Sag; muligvis har man ment, at Folkets 
Stemning var saaledes til Gunst for hende, at det næppe 
var raadeligt at gaa altfor angrebsmæssigt til Værks 
over for hendes Forsvarere; men der er sikkert holdt et 
vaagent Øje med dem. At tage et for Hexeri og Trold
dom mistænkt Menneske i Forsvar, var en højst vovelig 
Sag, som selv de nærmeste havde al god Grund til at 
betænke sig paa; det vilde i de nitten Tilfælde af tyve 
være det samme som at vælte Mistanke om Meddelagtighed 
over paa sig selv. I en Tid, da alt, hvad der ramte et 
Menneske af Sygdom eller anden Ulykke, blev anset for 
Djævelens Værk, kunde det ligefrem være farligt ikke at 
tude med de Ulve, man var iblandt. I Grenaa laa under 
en Hexe-Epidemi 1588 en gammel Kone syg; naturligvis 
mente Byens Borgere, der selv alle vare som besatte, at 
ogsaa hun var Gjenstand for Besættelse; man spurgte 
hende om, hvem hun tilskrev sin Ulykke, og hun svarede 
meget korrekt og meget troskyldig: »Ingen uden Gud
den almægtige«, uagtet hun derved med største Lethed 
kunde paadrage sig Mistanke om Meddelagtighed i, hvad 
Byens og Egnens Hexe bedreve. —

Der er mange Tilfælde, hvor en Mand tappert har 
værget om sin anklagede Hustru, men saa til Tak derfor 
selv har maattet gjøre hende Følgeskab paa Baalet. 
Rigtignok maa det tilføjes, at det ogsaa er sket, at en 
Ægtemand har syntes, det var ganske nemt at blive af 
med sin Kone ved at angive hende for Hexeri; saaledes 
lagde en Mand en Nat Mærke til, at hans Hustru ikke 
trak Vejret lydelig; han kneb hende i Armen, men heller 
ikke det mærkede hun; saa galede Hanen, og da hun 
vaagnede i samme Øjeblik, var det jo aabenbart, at hun 
maatte være en Hex, der lige kom hjem fra Hexe-
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forsamlingen; Manden angav hende, og hun blev 
brændt.

Man skulde ellers tænke, at det vilde være naturligst, 
om Dommerne for at overbevise sig om Klagernes Rigtig
hed havde ladet de anklagede aflægge Prøver paa, hvad de 
duede til; i saa Fald vilde vel de fleste Klager være 
faldne til Jorden. Men kun yderst sjældent findes der Tegn 
til, at noget saadant Forlangende er stillet; Sagen er vel 
den, at Dommerne have været angest for ved en saadan 
Opfordring og Tilladelse ret at faa de onde Aander 
slupne løs i al deres Vælde. Dog berettes, at den
holsten-gottorpske Hertuginde Augusta (død 1639) op
fordrede to for Trolddom beskyldte Kvinder i Husum til 
pludselig at fremkalde et Uvejr, hvilket ogsaa skete. — I 
Florens blev en Kvinde ført for Øvrigheden, anklaget 
som Hex; hun tilstod ganske rigtig, hvad hun var be
skyldt for, og fortalte endvidere, at det var hendes Agt 
netop samme Nat at gjøre en Rejse til Djævle-Sabbaten, 
saafremt man vilde tillade hende at gaa hjem for at 
indsalve sig. Dommeren tilstedte det: hun gik da hjem 
og indsmurte sig med sin Hexesalve; strax efter sov hun 
ind, man bandt hende til Sengen, og hverken Stik eller 
Slag eller selv glødende Jærn kunde forstyrre hendes dybe 
Søvn; da hun endelig næste Dag vaagnede, fortalte hun 
omstændelig, hvorledes det var gaaet til paa Hexemødet, 
men hun havde dog under sin fortryllede Søvn følt 
Smerte ved de Pinsler, man havde paaført hende.

Naar nu en havde tilstaaet, kom som oftest den 
sørgelig bekjendte menneskelige Tanke: »Commune
naufragium dulce«; Hexene søgte at drage andre med sig 
i Fordærvelsen, og da især af de fornemmere Stænder, 
idet de haabede, at disse Folks indflydelsesrige Slægtninge 
skulde interessere sig for dem for de senere anklagedes



Skyld og da bringe Hjælp ogsaa til dem. Det gjaldt for 
Retten at bruge Tiden inden Henrettelsen til at faa saa 
mange Angivelser som vel mulig; derfor maatte atter 
Pinebænken til Hjælp, og saa trak den ene den anden 
med sig, eller vel snarere, den ene trak ti eller tyve 
andre efter sig; Lavinen voxede, og det mange Steder i 
en saa betænkelig Grad, at selv Dommerne bleve bange 
for, at Enden paa Sagen skulde blive Egnens Affolkning. 
Til Ære for Menneskeheden kan der dog fremvises eet 
Exempel paa, at en for Hexeri dødsdømt Kvinde ikke 
søgte at drage andre med sig i Ulykken, men tvært
imod vilde gjøre, hvad hun formaaede, for at fri sine 
Medmennesker fra den samme Skæbne; det var en, som 
det synes, meget brav og retskaffen, men tillige højst 
tungsindig Kone i Pfalz ved Navn Anna Kåser, som 
1629 blev anklaget for Hexeri; hun holdt længe Stand, 
men endelig afpressede de forfærdelige Pinsler hende 
Tilstaaelsen. Før hun skulde føres paa den sidste Vandring, 
til' Retterstedet, udtalte hun til Dommeren den ind
trængende Bøn, at man dog i Fremtiden for Guds Skyld 
vilde lade være at brænde Folk.

Ofte viser sig det Særsyn, at naar en Kvinde var 
dømt for Trolddom og yderligere skulde til at angive 
sine medskyldige, modtog hun Nadverens Sakrament med 
Formaning om at tale Sandhed i sine Angivelser; 
saaledes træffes der oftere fra hin Tid Beretninger om, at 
en Person, der var anklaget for en eller anden For
brydelse, modtog Nadveren til Tegn paa, at den afgivne 
Tilstaaelse var Sandhed; naturligvis var Tankegangen den, 
at hvis de havde løjet, skulde der times dem en Extra-
Ulykke, naar de ved Nydelsen af Sakramentet netop paa
en særlig demonstrativ og højtidelig Maade kaldte Gud 
til Vidne. At dette i høj Grad var Misbrug af Nadverens 
Sakrament, vil ingen kunne nægte; men endnu værre er
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det dog, naar Troldkvinder, der selv tilstaa at have »forsvoret 
Gud og den hellige Daab og Kristendom«, og at have 
givet sig helt i Pagt med Djævelen, ganske solgt og for
skrevet sig til ham, alligevel tvinges til, eller i alt Fald 
faa Tilladelse til at modtage Nadveren som Bekræftelse 
paa deres Tilstaaelser; og dog træffes det helt hen imod 
Aaret 1700. En lignende ganske mærkværdig Selvmod
sigelse, der røber en overordentlig Mangel paa Logik, ja 
endog paa sund Sans, træffes ofte, idet man nemlig lod 
de anklagede eller dømte Hexe aflægge Ed paa, at deres 
Angivelser og Udsagn vare i Overensstemmelse med 
Sandheden; den Antagelse skulde dog synes at ligge 
snublende nær for almindelig Menneskeforstand, at disse 
Kvinders Ed under saadanne Omstændigheder maatte være 
at anse som ligegyldig eller vel endog snarest som vild
ledende.

Naar man veed, at der til sine Tider i visse Egne 
Aar igjennem har været stillet flere Personer for Retten 
som mistænkte for Trolddom end for alle andre For
brydelser og Forseelser tilsammen, da har vel en af 
Grundene været den, at naar et Menneske var mistænkt 
lor et eller andet, begyndte man strax at undersøge, 
hvorvidt den anklagede var en Hex eller Troldkarl; og 
medens der ved alle andre Forbrydelser fordredes Beviser, 
før en Dom maatte fældes, kan man vel sige, at her 
fordredes kun Tortur, saa skulde alt nok komme i den 
rette Gænge. Etsteds i Frankrig blev saaledes 1650 en 
halvtosset Pige anklaget for at have sat Ild paa sin Hus
bonds Hus; man fik hende under Torturen, hun blev 
erklæret for en Hex; baade bekjendte hun selv og hun 
angav andre som medskyldige; hendes Bekjendelser bestode, 
som man kunde vente det, af noget meningsløst Tøjeri; 
men efter et juridisk Fakultets Erklæring blev hun brændt
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som Hex uden at være bleven overbevist om den Brøde, 
hun først havde været anklaget for. —

Den Straf, der svævede over Hexenes og Trold- 
mændenes Hoveder, var jo Døden, og det som bekjendt 
Døden ved Ild, paa Baalet; talløse ere de Tilfælde, i 
hvilke virkelig Dommen paa den Maade blev fuldbyrdet 
i al sin Strænghed, fuldbyrdet paa skyldige og paa 
uskyldige. Som skyldige maa man dog vel regne alle 
dem, der virkelig mente, at de havde indgaaet Forbund 
med Djævelen, Guds og Menneskers Fjende, eller som i 
hvert Fald havde gjort, hvad der i stod i deres Magt for 
at komme i et saadant Forhold til ham, til Gavn for sig 
selv og til Skade for andre; i saa Tilfælde kan man jo 
nok sige, at de havde gjort sig fortjente til en eller anden 
Straf. Hvor meget eller hvor lidt der skyldtes de fore
givne Hexe selv, og hvad der maa være bevirket ved 
Hallucinationer og Indbildninger af alle Slags, er det 
ikke her i denne Skildring Opgaven at søge klaret; her 
er en vid Mark for Gisninger af alle Slags; det er en af 
de Gaader, som aldrig ville blive løste, end ikke til
nærmelsesvis; og hvad der kan siges om det ene Til
fælde, har ikke Gyldighed med Hensyn til det andet.

Naar man læser en Beretning som den efterfølgende, 
maa man virkelig komme til det negative Resultat, at 
man hverken veed ud eller ind: Der var en tysk By, 
hvor et Barn havde strakt sig ud af et aabent Vindue for 
at tage en Fuglerede under Taget, men Barnet faldt ned 
og slog sig ihjel; det var naturligvis en Hex Skyld i; 
man fik Mistanke til en Kvinde, som blev ført i Forhør; 
paa een Gang gav hun sig til at stirre hen i en Krog af 
Salen. »Der sidder min Mester henne,« raabte hun; 
»han ser rædsom ud; han har krumme Krebsekløer og 
to Horn i Panden.« Dommeren undersøgte forfærdet den 
rædselsfulde Krog, men kunde intet opdage; dog, Trold-

(
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kvindens Ord maatte jo staa til Troende, og hun blev 
brændt. — Her er Tanken kjørt fast og kan ikke komme 
længere end til, at man uvilkaarlig maa spørge: Saae
Kvinden nu virkelig noget i Krogen?

Altsaa, det normale, den ordinære, reglementerede 
Straf var Døden paa Baalet; naar saa Asken spredtes for 
alle Vinde, mentes det døde Legeme at være blevet gjort 
uskadeligt, saa kom det til »den Fyrste, som har Magt i 
Luften«, der hvor det hørte hjemme, blandt »Ondskabens 
aandelige Hær under Himlen« (Ef. 6, 12); medens ellers 
Personen, hvis Legemet blev begravet, vel maatte tænkes 
endnu efter Døden at kunne volde Bryderier paa mange- 
haande Maader. Derfor har det vel ogsaa været, at 
Ligene af de Hexe, der ved en særlig Begunstigelse havde 
faaet Tilladelse til først at blive halshuggede, ligesom af 
dem, der vare døde paa Pinebænken eller i Fængslet, 
som oftest bagefter bleve brændte. Her skal anføres et 
ganske ejendommeligt, men for Tidsalderen saare be
tegnende Brev, som i 1590 en tysk Foged skrev til sin 
Overordnede Amtmanden i Anledning af en dødsdømt 
Hex: »Den arme Fru Eidam, født Gort, som her sidder 
fangen, har haft sin Karl hos mig med Bøn om, at hun 
for sin egen og Familiens Skyld maa blive henrettet med 
Sværd og begravet i Jorden, hvorfor hun ærbødigst til
lader sig at tilbyde vor naadige Herre 40 køllnske Dalere; 
jeg beder ærbødigst Deres Højhed tage Hensyn til hendes 
høje Alder og for vort Venskabs Skyld tilstede, hvad der 
er gammel Skik og Brug«; — altsaa formodentlig, at de 
fornemme Hexe først bleve halshuggede med Sværdet, 
hvilket igjen var finere end at miste Hovedet ved det 
plebejiske Øxehug.

Der var ikke saa faa, der døde eja mere eller mindre 
naturlig Død, saa de undgik Baalets Rædsler; ikke alene 
var der en Del, som ligefrem udaandede under Torturen 
eller af dens Følger; men at mange, som saae Lejlighed



dertil, aflivede sig for saaledes at undgaa at blive levende 
brændte, kan man ikke undres over. Især traf det meget 
hyppig, naar Fængslets Dør aabnedes paa den Dag, der 
var fastsat til Exekutionen, at man fandt den dødsdømte 
som Lig. Ofte har det vel været Selvmord, der er 
begaaet; men der er adskillige Tegn til, at det stundum 
har været en menneskekjærlig Fangevogter, som paa den 
Maade har sørget for, at Delinkventen fik en lettere 
Udgang af Verden end den, der ellers ventede, hvorved 
der rigtignok blev beredt det ærede Publikum en 
Skuffelse. I saa Tilfælde hed det naturligvis blandt 
mange, som mente, Retfærdigheden ikke var sket Fyldest, 
at det var Djævelen, som havde knækket Halsen paa 
sine Redskaber for saaledes at skaane dem for den pine
fulde Død paa Baalet, eller maaske ogsaa hindre, at de 
med Døden for Øjne aflagde Tilstaaelser om med
skyldige.

I det syttende Aarhundrede var det i den største Del 
af Tyskland og maaske andre Lande Praxis, som dog 
næppe er bleven overholdt, at kun de værste og ubod
færdige Hexe bleve levende brændte, medens de anger
givne eller de, som frivillig havde bekjendt, eller som dog 
ikke havde gjort Dommere eller Bødler overvættes Bryderi 
med Tortur, bleve overgivne til Sværdet eller Strikken, 
hvorpaa Legemet kastedes i Flammerne. Nogle Steder 
søgte man at forkorte Lidelserne for de ulykkelige ved 
at binde et Pund Krudt paa dem, saa den derved frem
kommende Explosion gjorde det af med dem i et Nu, 
hvilket jo kunde kaldes en forholdsvis, men ogsaa kun 
forholdsvis, human Lremgangsmaade. Andre Steder der
imod var man saa raffineret grusom at bygge Baalet af 
vaadt Træ, saa Baalet brændte langsomt og Lidelserne 
forlængedes, med mindre Staklerne havde det Held snart 
at blive kvalte af Røg.
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Som oftest søgte man, hvor det lod sig gjøre, at 
faa flere Personer brændte paa samme Dag; jo flere der 
maatte lade Livet, desto større var Festligheden, desto 
mere steg Feststemningen hos den store Menneskemasse, 
der var strømmet sammen for at se, hvad der skulde 
foretages »til Guds Ære« og til hans Fjendes »Bekæmpelse 
og Beskæmmelse«; men dog synes det at være gaaet langt 
mere højtidelig til i de sydlige Lande, især da i Spanien, 
naar Kætterne brændtes paa de store Autodaféer, end 
her i Landet ved Hexebaalene, hvor et saa stort dramatisk 
Apparat ikke var stillet paa Benene. I Tyskland bleve 
de dødsdømte i Reglen bundne til en i Jorden nedrammet 
Pæl, om hvilket Veddet stabledes; i Danmark derimod 
blev Hexen som oftest bunden til en Stige, der kastedes 
paa Baalet, naar det var kommet godt i Brand. Stundum 
kunde det være store, mægtige Baal; saaledes vides det, 
at Brændet, der gik med til Fuldbyrdelsen af Dødsdommen 
over Maren Splids, den mest celebre af de mange i Ribe 
dømte Hexe, var ikke mindre end 22 Læs, som Magistraten 
maatte betale. — Fra Fængslet gik, eller slæbtes, eller 
kjørtes Delinkventen ud til Retterstedet, naturligvis slængt 
paa en Kærre, og ledsaget af en bølgende og støjende 
Menneskeskare, der ikke bestod blot af den laveste Pøbel; 
alle Samfundsklasser var det, som gave Møde og deltoge i 
Optoget. Det kunde endog undertiden træffe, at Sammen
stimlingen af Mennesker var saa stor, at Præsten, som 
paa Embeds Vegne skulde være tilstede for at bringe den 
dødsdømte Religionens Trøst i de sidste Øjeblikke, ikke 
kunde bane sig Vej gjennem Menneskemassen. — Om 
der end undertiden kan have viist sig Tegn paa Del
tagelse som da i Kølin Frøken von Henoth skulde 
føres til Baalet — var dog, som anført, i Regelen Stemningen 
imod den dømte; efter den almindelige Opfattelse var jo 
den fældede Dom saa retfærdig, som tænkes kunde; det 
var ikke alene »vox populi vox Dei«, men endnu mere
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»Guds Røst«, der havde talet i Dommen, og som fandt en 
Gjenlyd i »Folkets Røst«, som jublede over, at nu blev 
et af Djævelens Redskaber brudt.

Naar saa det opstablede Baal kunde antyde for de 
dødsdømte, at alt Haab var ude, blev der sædvanlig rettet 
til dem en indtrængende Anmodning om at angive endnu 
flere medskyldige, end de tidligere havde givet Anvisning 
paa; og det var en Opfordring, de som oftest vare saare 
rede til at efterkomme, dels af Ondskab for at trække 
endnu flere med sig i Fordærvelsen, dels i Haab om Ud
sættelse af Dommens Fuldbyrdelse, hvis der skulde ind
ledes nye Undersøgelser, ved hvilke de kunde vente, at 
deres Vidnesbyrd vilde være ønskeligt; om Forsøget med 
at faa Udsættelse end enkelte Gange kan være lykkedes, 
er det dog langt oftere slaaet fejl. — Undertiden have 
de dødsdømte Hexe søgt en, som man skulde synes, 
tarvelig Tilfredsstillelse i, foran det tændte Baal, med 
ægte Galgenhumor at binde Dommerne saa mange 
gyselige Historier paa Ærmet, som det paa nogen Maade 
var muligt; jo flere og jo værre de vare, desto bedre, 
og desto mere virkningsfuld blev deres Udgang af Livets 
Skueplads.

Underligt er det, at man aldrig kom i Tanker om, 
at naar Hexene havde sluttet Pagt med den Onde, var 
det dog sært, at han ikke hjalp dem, og at — ergo! — 
havde de ikke sluttet Pagt med ham. Man skulde tænke, 
det var en nærliggende logisk Slutning.

Men nu de stakkels Mennesker, som ved Hexenes 
Kunster vare bievne besatte af Djævelen, — hvad skulde 
der gjøres ved dem? Ja, man maatte jo synes, at de 
vare aldeles sagesløse, da det selvfølgelig var meget imod 
deres Vilje, at dette Onde var paaført dem; og det var 
en almindelig antaget Mening, at deres Ulykke først da 
vilde forsvinde, naar den, som havdo voldet den, var 
bleven aflivet; saa havde Kraften tabt sin Virkning.
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Saaledes var der en af de Kvinder, som i Thisted angaves 
for at være besatte, der stadig raabte, at saalænge Borg
mesterenken, der mentes at have paaført hende Ulykken, 
ikke var brændt, kunde hun ikke komme sig. — Men 
ogsaa en anden Tankegang gjorde sig gjældende, nemlig 
den, at nu havde jo dog Djævelen eller en af hans 
tjenende Aander faaet fat paa det Menneske, der altsaa 
var blevet hans Bytte og hans Barn, som var hjem
faldet til ham; hvorvidt det var med fri Vilje eller 
ej, spurgtes der ikke synderlig om; Garnet var udspændt, 
og der var fanget en Sjæl, som nu skulde bøde. Grænsen 
mellem at »have ladet sig besætte« og at »være besat« 
var svævende.

Gaves der da ingen Benaadning? kan man maaske 
spørge; og Svaret maa lyde: Næppe, eller sjældent, og 
da i hvert Fald først i senere Tider. Det kan vel siges, 
at ligesom Hexevæsenet egentlig hvilede paa et fuldstændig 
demokratisk Grundlag, idet overfor Djævelen saa vel som 
overfor Gud alle vare lige, rige og fattige, saaledes 
maatte det samme jo dog egentlig gjælde med Hensyn 
til Hexeforfølgelserne. I Virkeligheden skulde det jo synes 
at være aldeles uden Forskjel, enten det var en rig og 
fornem Kone eller en fattig Kælling, der havde sagt sig 
løs fra Gud og givet sig hans Modstander i Vold. Her 
til Lands er der maaske nok blevet taget mere Hensyn 
til Stand og Stilling end i Udlandet; men fra sit Stand
punkt maa Theologen Niels Hemmingsen nok siges at 
have Ret, naar han udtaler som sin og Tidsalderens 
Mening, at den, der ser gjennem Fingre med Hexe, 
begaar en »grum Barmhjærtighed ved at spare nogle faa 
onde til manges store Skade og Fordærv.«

Naar det undertiden er sket, at en eller anden 
gammel Kone er sluppet for Døden imod at blive lands
forvist, da kan dette vistnok med al god Grund kaldes 
med Hemmingsens Udtryk »en grum Barmhjærtighed.«
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Hvad skulde det stakkels Fruentimmer gjøre? hvor skulde 
hun vende sig hen, hjælpeløs og venneløs, som hun var? 
Naaede hun at komme til Udlandet, hvor ingen kjendte 
hendes Sprog, er Opmærksomheden naturligvis snart 
bleven henledet paa hende, og det paa en for hende 
højst uheldig Maade; hun havde aabenbart staaet sig ved 
at miste Livet hellere før end senere. Naar der i Lister 
fra Udlandet over brændte Troldmænd og Hexe jævnlig 
findes anført »en fremmed Mand«, eller »en fremmed 
gammel Kone«, da har det vel ofte været en saadan 
Stakkel, som ligefrem er kommen »af Asken og i Ilden«.

Dog kunde muligvis en dødsdømt slippe for Straffen 
imod at paatage sig at gjøre en god Gjerning, altsaa 
anvende sin paa en daarlig Maade erhvervede Kunst og 
dygtighed i det godes Tjeneste; saaledes siger Sagnet, at 
Vendsyssel blev befriet for Ulve ved en Hex, som til 
4 ak og Løn derfor benaadedes.
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S v e r r  i g.

Førend jeg gaar over til at omtale de særlig danske 
Forhold, vil det maaske være paa rette Sted at se lidt 
paa den ovenfor løselig berørte store Hexeforfølgelse i 
Sverrig. Her existerede en gammel Lovbestemmelse fra 
1442, i Følge hvilken, naar nogen havde faaet sin Død 
ved ens Trolddom, Misdæderen skulde stejles, hvis det var 
en Mand, men var det en Kvinde, maatte hun ikke slippe 
for billigere Kjøb end at brændes. I Henhold til denne 
Lov, der blev fornyet 1608, havde der nok været tændt 
enkelte Hexebaal i Sverrig; men det var mest spredte 
Tilfælde, i hvilke den kom til Anvendelse, medens det i 
Danmark og de andre Lande holdtes saa jævnt gaaende, 
indtil Epidemien nogenlunde havde udraset. Der blev 
ikke rigtig Brug for den før i den sidste Halvdel af det 
syttende Aarhundrede, da ellers Hexeforfølgelserne vare i 
Tilbagegang andre Steder i Europa. Men ligesom man 
ved Betragtningen af de mange Hexebaal næsten fristes 
til den fatalistiske Opfattelse, at ingen kan undgaa sin 
Skæbne, saaledes gjælder egentlig det samme efter en 
større Maalestok om Landene; Sverrig fik, ganske vist 
sent, sin beskikkede Del, som man næsten kan sige, det 
havde tilgode.
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At der var Torden i Luften, før Uvejret brød løs, 
kunde man nok mærke, bl. a. af nogle svenske Landskabs
love af 1666, som bestemte, at hvis nogen Kvinde for- 
hexede en Mand og blev greben paa fersk Gjerning,
skulde hun fængsles; tolv Vidner (d. e. Nævninger) skulde 
da afgjøre, om hun var skyldig eller ej; frifandt de hende, 
var hun sagesløs, men fældede de hende, skulde hun bøde 
40 Mark, hvoraf den ene Tredjedel tilfaldt Kongen, den 
anden Anklageren, den sidste Herredet; havde hun der
imod paaført nogen Døden, skulde atter tolv Mænd af
gjøre, om hun var skyldig til Døden, og gik Sagen hende 
nu imod, skulde hun brændes paa Baal.

Kun to Aar efter, at disse Lovbestemmelser vare
vedtagne, blev der Brug for dem; det værste var nu, ikke at 
man brugte dem, men at man gik langt ud over, hvad
de havde fastsat. Det var som en hel Panik, der 1668
greb Sverrig, og ganske vist kun varede en forholdsvis 
kort Tid, nemlig til 1677; men da rasede Hexeforfølgel- 
serne ogsaa saa meget desto stærkere. Her er et talende 
Vidnesbyrd om, hvorledes en liden Gnist er i Stand til 
at tænde en stor Ild.

Oprindelsen var, at en Præst i Elfdalen 1668 meldte 
til Biskoppen i Vesteraas, at der i hans Sogn opholdt sig 
en Pige, som otte Aar i Forvejen var kommen fra Herje- 
dalen, hvor hun havde lært at hexe, og at hun havde 
bragt mange Børn til »den Slemme«; Aaret efter blev 
Præsten til Løn for sin Nidkjærhed forflyttet til et bedre 
Kald, samtidig med at en Kommission, bestaaende af 
Præster og Jurister, under Forsæde af Landshøvdingen 
Lorentz Creutz, blev nedsat i Byen Mora ved Siljansøens 
dejlige Bredder. I tolv Dage blev Kommissionen færdig 
med sine Undersøgelser og Forhandlinger, og i denne korte 
Tid naaede den at dømme til Døden 23 Personer, af 
hvilke femten strax bleve rettede ved Dalelven, lige for 
Mora Kirke; 36 Børn, om hvilke det hed, at Hexene
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havde ført dem til Satan, bleve piskede med Ris, medens 
et Par Hundrede slap med tre Søndage i Rad at staa i 
Kirkens Vaabenhus med Ris i Hænderne som advarende 
og afskrækkende Exempler. Det var, i hvert Fald i Be
gyndelsen af Sagen, mest Børn, som spillede Hoved
rollerne i denne svenske Tragedie. Galskaben greb om 
sig med rivende Hast, saa der 1670 i Sverrig brændtes 
85 Personer, og næste Aar alene i Provinsen Ångerman- 
land 71. Man mente ved Straffenes Strænghed at kunne 
sætte en Stopper for den Landeplage, man mente var kom
men ; men netop derved skete det, her som alle Vegne, 
at det onde blev værre og værre og greb videre om sig. 
Epidemien udbredte sig over Upland, Nordland og Båhus; 
Koner og Børn rejste flokkevis til Blaakulla, og Inkvisi
tions-Kommissionen foer i den Anledning Landet rundt 
som en anden og endnu værre Landeplage. Først da 
Scenen var bleven forlagt til Hovedstaden, begyndte efter- 
haanden den sunde Fornuft at kæmpe sig frem, skjønt 
ikke uden megen Modstand; 1677 kan det hele Uvejr 
siges at være forbi.

1665, altsaa da det begyndte at trække sammen, 
havde Regeringen udstedt den Forordning, at der overalt 
i Riget fra alle Prædikestole paa hver Helligdag skulde 
oplæses en Bøn »imod Satans og alt Troldtøjets Tyranni.« 
Senere hen i Tiden, da Regeringen ønskede denne Bøn af
skaffet, satte Præsterne sig derimod med Hænder og Fødder, 
med Næb og Kløer. I det hele kan det ikke skjules, at 
spørger man om, hos hvem Skylden laa i, at alt dette 
Uvæsen greb saa vidt om sig, baade Hexeriet og For
følgelserne, da have Datidens Præster en stor Del deraf 
paa deres Samvittighed ved deres blinde Optræden, der i 
høj Grad røber en mærkværdig Mangel paa psykologisk 
Blik; saaledes var det i Sverrig, saaledes her i Danmark, 
og saaledes overalt. I Sverrig fik Gejstligheden midt 
under den store Forfølgelse sat igjennem, at der oprettedes

4
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»Vaagestuer«, i hvilke de, der mente sig besatte eller 
mentes at være besatte, skulde komme sammen; enhver 
med nogenlunde sund Forstand maatte jo, skulde man 
synes, kunne sige sig selv, at en saadan Vaagestue ret 
vilde blive en Planteskole for hele Afsindet; hvad den 
ene ikke havde fundet paa, var der andre, som kunde; 
det var paa en Maade »den indbyrdes Undervisning«, som 
dreves. Det viser sig, at Lægfolk temmelig hurtig fik 
Øjnene op for denne Fremgangsmaades Taabelighed; saa- 
ledes var en Høker i Stokholm, Henrik Abrahamson, saa 
fornuftig, at han kaldte disse Vaagestuer en »Rod og 
Kilde til hele Vildfarelsen«, og det endog for Retten, 
hvor han var stævnet, fordi han havde vægret sig ved at 
lade holde Vaagestue i sin Gaard, da Turen var kommen 
til ham, og han af Formanden i Konsistoriet havde faaet 
Paalæg om at overlade Værelser i det Øjemed. Ikke at 
tale om, at adskillige af Kommissionsdommerne mente 
livagtig at have set den skinbarlige Satan, — men endog 
Lektoren ved Hernøsands Gymnasium, den senere Provst 
Jakob Eurenius, var i den Grad bleven smittet af alle de 
Trolddomsbakterier, som laa i Luften, at han for Kommis
sionen gav en levende Beskrivelse af, hvorledes han var 
»faret nordpaa gjennem Luften, temmelig højt overjorden, 
med Fødderne fremad og med udstrakte Arme«. Sam
tidig var der en af de anklagede Hexe i Stokholm, som 
ikke tog i Betænkning at paastaa, at hun selvfjerde havde 
redet til Blaakulla, ikke som andre skikkelige Hexe paa 
et Kosteskaft, men paa Kapellanen Henrik Myranders Ryg.

Undertiden kan det synes, som om de mistænkte 
Kvinder repræsenterede den sunde Fornuft overfor de 
gejstlige og verdslige Dommere; det ses saaledes, at den, 
der lader til at have været den eneste fornuftige i det hele 
»angenemme Kompagni«, var den for Hexeri sigtede 
Anne Mogensdatter; hun blev bl. a.' af et otte Aars Barn, 
Karen Eriksdatter, beskyldt for at føre hende og en hel
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Del andre Børn til Blaakulla; Barnet fortalte, hvorledes 
Anne Mogensdatter laa hos »den Lede« under Bordet, 
kyssede og klappede ham og dansede med ham; Natten 
i Forvejen havde Anne redet til Blaakulla paa en Hest 
og en Karl og haft de samme Klæder paa som nu for 
Retten. Anne Mogensdatter svarede hertil aldeles godt 
og kjønt og rigtig: »Om jeg kunde frelse Børnene med 
mit Blod, vilde jeg gjærne lade mit Liv; Børnene vilde 
vistnok blive frelste, hvis ikke Forældrenes Ondskab var 
saa stor, hvis de bade til Gud og ikke kastede Skyld paa 
de uskyldige; holdtes Børnene bedre til Skole, bleve de 
nok fri. Jeg vilde gjærne betale Præsten for dem, selv 
om jeg derved skulde bringes i Armod.« Det nyttede 
hende ikke, at hun meget logisk bemærkede, at »naar 
Børnene sagde, at de sov, medens de førtes til Hexefor- 
samlingen, maatte det jo være en Drøm.« Hun med 
flere dømtes fra Livet; og da de slap for Tortur, gik de 
i Døden under Bevidnelsen af deres Uskyldighed; vare 
de bievne truede med Tortur, havde de nok bekjendt, 
hvad der blev forlangt af dem, da Frygten for Pinebænken 
som oftest var større end Kjærligheden til Livet.

Ved samme Tid dømtes, ligeledes i Stokholm, en 
Kvinde ved Navn Marie Madsdatter til Baalet; af tre 
Tjenestepiger og nogle Børn var hun beskyldt for Trold
dom; ja selv to af hendes Døtre sagde, at hun var en 
Hex, og at de saae Djævelen staa ved hendes Side i 
Retten; den yngste Datter fulgte hende til Baalet og ved
blev hele Tiden at formane hende til at bekjende, men for- 
gjæves. Det maa have været en meget slem Forbrydelse, 
hun har været beskyldt lor, da hun nemlig dømtes til at 
brændes levende, hvilket ellers var sjældent i Sverige, 
hvor de dødsdømte i Regelen først bleve henrettede med 
Sværd.

Her skal meddeles fra denne svenske Skandale — 
det kan man vel nok kalde den —- nogle Enkeltheder,
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som man næsten ikke veed, om man skal le eller græde 
over. Saaledes lyder Begyndelsen til en Retsakt meget 
lovende: »For nogle Aar siden havde Satan eftergivet 
Hexene den Smørafgift (!), de hidtil havde maattet udrede 
til ham, men til Gjengjæld skulde de bringe ham saa 
mange desto flere Børn, døbte eller udøbte.« Dette Paa- 
bud efterlevedes sædvanlig af Hexene med stor Flid og 
Redebonhed, især da det ved korporlig Revselse var blevet 
dem indskærpet, at »den Lede« var vred i Hu, naar de 
ikke bragte saa mange Børn, som han forlangte, hvorhos 
de da bleve sendte paa en ny Expedition efter flere Børn. 
Derfor var der ogsaa nogle af dem, som efter i Begyn
delsen at have bragt to eller tre Børn senere havde ud
videt Bedriften til at kunne møde med tyve, tredive, ja 
endog fyrgetyve Stykker til den Lede, som saa igjen 
skaffede dem Lykke til Smørproduktionen, til Kreaturernes 
Trivsel og til frodig Afgrøde paa Markerne, ligesom de 
fik Magt til at tilføje deres Naboer og Uvenner Vanheld.' — 
Hexene berettede ydermere, at naar de kom et Sted hen, 
hvor der var et eller flere Børn, som de vilde tage med 
sig, vaagnede Husets Folk ikke, hvorimod Børnene sæd
vanlig vækkedes af Hexen med den Tiltale: »Kom nu, 
Du Djævelsbarn, og følg med til Gjæstebud!« Saa kunde 
Børnene hverken sige Nej eller raabe om Hjælp, men 
maatte afsted, undertiden nøgne, undertiden i bar Skjorte, 
men stundom helt paaklædte. Naar hun havde faaet 
Barnet med sig, begav hun sig med det gjennem Luften 
til andre Gaarde, andre Byer, andre Landsdele, hvor hun 
skulde have fat paa flere Børn; medens hun saaledes 
sankede Børn sammen, satte hun dem, hun allerede 
havde faaet, op paa Taget, hvor de maatte vente til den 
videre Fart. — Af Børnene, som bleve forhørte om deres 
Deltagelse i disse Hexerejser, vare nogle i en saa ung 
Alder, at de næppe kunde tale rent; andre derimod be
rettede glat væk om alt, hvad de havde oplevet, baade
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om Djævelens Paaklædning i en grøn Kjole, med blaa eller 
røde Strømper samt høj Hat med brogede Snore, og om 
hans røde Skjæg; de fortalte, hvorledes det var gaaet til 
i Værelserne paa hans Slot paa Blaakulla med de koste
lige Maaltider, og .skildrede detailleret de vilde Udsvævelser, 
som fandt Sted der. Undertiden viste sig dog en hvid 
Engel, som søgte at holde dem borte. Enkelte Børn i 
tolv-fjorten Aars Alderen vare bievne saa fremmelige, at 
de paastode at kunne kjende, hvem der var en Hex, og 
hvilke Børn der førtes til Blaakulla; disse »kloge Drenge, 
Viisgossar«, var Kommissionen svært ivrig efter at faa 
Fingre i; den førte dem med sig fra Sogn til Sogn for at 
udpege Hexene, hvem de, som de sagde, kunde kjende 
paa, at der midt i Panden var en rød Plet, som ingen 
anden kunde se, — og da ve den ulykkelige!

Djævelen, som Hexene havde givet sig i Tjeneste 
hos, var en stræng Hersker, der fordrede ubetinget Lydig
hed og straffede med Bøder eller paa Kroppen dem, der 
enten forsømte Hexegildet eller opførte sig upassende (!) 
ved det. Men dog skildres han ogsaa som den, der ikke 
altid er saadan en gnaven Herre. »Ofte sidder han der,« 
siger en, »med et Udtryk af Mildhed, elsker en Spøg, 
lader dem springe Buk, eller trækker Kosteskaftet, de 
ride paa, bort fra dem, saa de falde, og da ler han, saa 
Bugen ryster; eller han spiller yndige Melodier paa Harpe 
for dem.« Engang, berettes af en, der sagde, at hun 
havde været Øjenvidne dertil, »blev han syg og lod sig 
kopsætte«; ja, en anden meddelte endog for ramme Alvor, 
at han havde været »død en kort Tid«. — Videre skulde 
man ikke tænke, at Galskaben kunde gaa.

Hele den nordlige Halvdel af Sverrig var smittet, og 
enkelte spredte Tilfælde indtraf længere sydpaa. For
mynderregeringen i Karl den ellevtes Mindreaarighed fandt 
det ganske vist sørgeligt, at saa mange Mennesker maatte 
brændes, men erklærede, at »da Guds Ære og Landets
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Befrielse fra en saadan grov Synd burde være det øverste 
Hensyn, saa kunde man, da der var saa mange, ikke fast
sætte nogen Regel om Skaansel.« Da Kongen selv havde 
overtaget Regeringen, kunde han kun ytre, at det »var 
efter fremskaffede indtrængende Beviser, naar hans Dommere 
og Kommissarier havde dømt Mænd, Kvinder og Børn til 
Baalet og ladet Dommene blive fuldbyrdede; selv var han 
ikke i Stand til at afgjøre, hvorvidt de tilstaaede og ved 
Beviser bekræftede Handlinger vare virkelige Kjends- 
gjerninger, eller de kun skyldtes Virkningen af en tøjlesløs 
Indbildningskraft.« — Endelig, en halv Snes Aar efter, at 
Sagen først var begyndt i Dalarne, kom man under Vejr 
med, at der bag det hele Uvæsen stod det plumpeste 
Bedrageri, Havesyge, Hævngjerrighed og Uterlighed. Saa 
standsede Forfølgelserne 1677, men sikkert til ikke liden 
Misnøje hos mange. Først 1779 blev Loven om Døds
straf for Hexeri fuldstændig hævet i Sverige, efter dog i 
lange Tider faktisk ikke at have været i Brug.



R ettergangen i Danm ark.

IV.

F o r at alt Hexeriet og Forfølgelserne deraf i Dan
mark lettere kan forstaas, skal jeg ganske kortelig omtale, 
hvorledes Lovgivningen i saa Henseende formede sig her 
i Landet i Aarhundredernes Løb.

At der i Danmark har fundet Hexeforfølgelser Sted 
i Middelalderen, er mere end sandsynligt, især naar man 
ser hen til Nabolandene, hvor de oftere omtales, dog 
ikke saa hyppig, som man skulde vente, og til de oven
for omtalte pavelige Bestemmelser af 1484, der indeholdes 
i »Hexehammeren«, og som naturligvis vare beregnede 
paa at gjælde for den hele katholske Kristenhed. Den 
ældste danske Bestemmelse derom forekommer i Jydske 
Lovs tredje Bogs sidste Kapitel »Om Trolddom«, der dog 
ikke findes før i Haandskrifter fra det femtende Aar- 
hundrede og synes at stamme udenlands fra. En kjøben- 
havnsk Kirkebestemmelse af 1425 fastsætter Bandsstraf for 
Troldmænd og Troldkvinder. Ifølge Kristjan den andens 
Love skulde Mand eller Kvinde, som selv havde givet 
Anledning til det Rygte, at de »fare med Trolddom paa 
Landsbyerne«, gribes og pines, og »hvis de tilstaa det, 
dog ingen har faaet Skade deraf, da skulle de straffes
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derfor, som tilbørligt er, med Ris og Svøber, og vises af 
Byen«; men gjentoges Forbrydelsen, og »det bevisligt er, at 
nogen er sket Skade derover, som mærkeligt er, da rettes, 
som plejer at rettes over dem, som bruger Trolddom og 
med sand Gjerning befunden er.« Ligeledes skulde de, 
der havde søgt Hjælp hos Hexe eller Troldmænd, lide 
samme Straf, især naar de, efter at være bievne advarede, 
ikke havde lyttet til et saadant velment Raad. En anden 
Forordning af den samme Konge indeholder den Bestem
melse, at der skal »ransages og medfares om Trolddom, 
ligesom naar nogen er beskyldt for Tyveri.« Kristjan 
den anden var jo i denne som i adskillige andre Ret
ninger langt forud for sin Samtid; hans Lovgivning an- 
gaaende Hexevæsenet er ikke saa lidt humanere og for
nuftigere end selv det, der blev fastslaaet i en saa sen 
Tid som Kristjan den femtes Dage. Men som bekjendt 
bleve hans Love ikke længe staaende ved Magt; de bleve 
brændte som »stridende mod gode Sæder«.

Det er allerede omtalt, at efter Reformationen tog 
Hexevæsenet til i en mærkelig Grad, og at Forfølgelserne 
ligeledes dreves paa en uhyggelig og foruroligende Maade, 
uden at der dog egentlig gaves nogen fast Regel, efter 
hvilken man havde at rette sig. I det hele taget frem- 
byder Retsplejen i de Dage meget, vi maa undre os over. 
Medens Udførelsen af Domme, der i Smaasager vare 
fældede selv ved Kongens Retterting, kunde forhales i 
aarevis, var i andre Tilfælde Vejen til Galge, Bøddelsværd 
eller Baal stundum saa forfærdelig hurtig, at Formildelsen 
af Dødsdomme ikke sjældent først kom den dømte til 
Hjælp efter Døden, — post festum ! — Især synes man i util
børlig Grad at have skyndt sig med at lade Dødsdommene 
fuldbyrde paa de dømte Hexe; det er, som var man 
bange for, ved at lade dem blive lidt i Live, at de da 
skulde faa i Sinde at volde nye Bryderier ved deres 
Hexekunster. Det maa huskes, at det at blive mistænkt
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var omtrent det samme som at blive anklaget, og at 
blive anklaget i Regelen ensbetydende med at blive dom- 
fældt, i hvert Fald i nederste Instans; Frifindelse var 
yderst sjælden baade i Udlandet og her hjemme.

Ffer skal anføres nogle Tilfælde, som kunne tjene 
til at belyse Retsplejen med Hensyn til Trolddom i det 
sextende Aarhundrede. 1558 var i Rudkjøbing en Kvinde, 
Gjertrud Rasmusdatter, af Borgmester og Raad bleven 
dømt til at brændes for begaaet Flexeri. Hendes Broder 
havde antaget sig hendes Sag og indanket den for Kongens 
og Raadets Domstol, dog først, saavidt det kan skjønnes, 
efter at Dødsdommen var fuldbyrdet; der blev afgivet den 
Kjendelse, at »da hun ikke havde gjort nogen Trolddom 
eller var befunden med nogen Trolddoms Handel, saa 
havde Nævningerne svoret Uret og burde staa til Rette 
efter Loven«, ligesom de, der havde domfældt hende, 
skulde give hendes Slægt Erstatning. Saa taxerede Borg
mesteren og de andre Domsmænd Gjertrud til 36 Daler, 
hvormed de mente at kunne spise hendes Slægt af for 
Kost, Tæring, Skade og Kreditspilde; men Aaret efter 
faldt den Dom, at efterdi Gjertrud Rasmus’s efter Borg
mesters og Raads Doms Lydelse er bleven »død, brændt 
og af Live taget,« da ere »Borgmester, Byfoged, Raad og 
saa mange, som dømte Gjertrud Rasmus’s til Døde, plig
tige at bøde hende igjen som en kristen Kvinde.« Det 
var nu lettere sagt end gjort, og desværre berettes der 
ikke noget om, hvor meget Gjertrud da blev vurderet 
til. — Denne langelandske Kvinde kunde jo nu Frifin
delsen efter Døden ikke hjælpe, lige saa lidt som det 
samme gavnede en gammel Kone paa Fyn, der 1573 
efter Nævningernes Dom kom paa Baalet efter Angivelse 
af et Par Troldkvinder, som tilforn vare brændte; Lands
dommeren i Odense, Martin Brok, indankede Sagen for 
Kongen og Herredagen, som kjendte hende uskyldig.
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Under Sagens Behandling ved Hjemtinget var det tilbudt 
hendes Mand at lovværge hende, men han vægrede sig; 
formodentlig har han været bange for selv at blive ind
draget i Sagen og villet hytte sig eget Skind; havde han 
efter Evne taget hende i Forsvar, var hun rimeligvis 
bleven frifundet i levende Live; nu blev hun brændt. — 
Der var flere Lejligheder, hvor Dommerne bleve ikjendte 
Bøder for deres utidige Hastværk med at bringe Folk paa 
Baalet; men som oftest vare de højere Myndigheder alt
for villige til at eftergive Bøderne. Enkelte Gange gik 
det dog bedre, end man kunde have Grund til at vente; 
1558 var en Niels Andersens Hustru, Margrethe, i Daler 
Sogn i Tørninglen beskyldt for at være en Troldkvinde, 
der bl. a. havde taget Jord fra Kirkegaarden og kastet det 
i Vandingsstedet, for paa den Maade at forgjøre Kreatu
rerne. Nævningerne havde paasvoret hende Trolddom; 
men da det syntes, at de vare hendes Avindsmænd, blev 
deres Dom forkastet af kongelige Kommissarier; nye 
Nævninger udmeldtes, femten i Tallet; men da hendes 
Mand gjorde gjældende, at de fire af dem paa Forhaand 
vare indtagne mod hende, forkastede han dem og traadte 
selv til som Nr. 12; paa denne, som man skulde synes, 
noget kunstige Maade frembragtes der da Flertal for 
hendes Uskyldighed. — 1569 var en Kvinde i Stubbe- 
kjøbing, Edle Stoltis, Borgeren Peder Madsens Hustru, 
bleven anklaget for Hexeri af en Troldkvinde, Inger Skov, 
som tilligemed en anden var dømt til Døde; Kongen og 
Rigsraadet hjemviste Sagen til ny Foretagelse, dels fordi 
Nævningerne havde svoret uden at have afhørt Vidner, 
dels fordi man var kommen under Vejr med, at deres 
Formand, Mikkel Rask, i ganske særlig Grad var Familiens 
Fjende, og at han tilligemed flere af de andre mentes at 
have svoret fals1 af Had; hun er da formodentlig sluppet 
fri ved den fofinyede Behandling.
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Den lidt ovenfor omtalte fynske Sag, ved hvilken 
en Kvinde blev brændt 1573, virkede for saa vidt heldig, 
som den gav Anledning til den saakaldte »kallundborgske 
Reces« (1576); da det nemlig, hedder det, »tidt og ofte« (!) 
var befundet, at de, som for Trolddom vare henrettede, 
havde været uskyldige, saa bestemtes nu, at disse Domme 
ikke maatte exekveres, førend dé vare bievne billigede af 
Landstinget, eller i de Byer, f. Ex. Ribe, der havde den 
saakaldte »Landstingsret«, af Borgmester og Raad. — Denne 
kallundborgske Reces var det første Forsøg paa at skaffe 
nogen lovlig Orden til Veje i disse Sager, med Hensyn 
til hvilke der tidligere havde hersket den fuldstændigste 
Vilkaarlighed; paa dens Bestemmelser byggede Lovgiv
ningen videre. Rigtignok er der adskillige Tegn til, at 
man ikke har efterlevet dens Paabud om, at alle Hexe- 
sager skulde gaa til Landstinget. Men i hvert Fald ind
traf dog to Aar senere, 1578, en Begivenhed, som næppe 
vilde være hændet i tidligere Tid. En Mand i Kjøben- 
havn, Jørgen Døbier, havde beskyldt en Kone der i Byen, 
Maren Mogens’s, for Hexeri; hun blev dømt skyldig af 
16 Nævninger, men da disse ikke havde opfyldt, hvad 
de af Landstinget vare kjendte pligtige til, nemlig at 
foretage Sagen paa ny, blev der udmeldt ny Nævninger, 
som fuldstændig frifandt hende; saa var hun paa den 
grønne Gren og tog Offensiven ved at anklage Jørgen 
Døbier, og Enden blev, at han af Byfogden dømtes som 
Æreskjænder.

Kristjan den fjerde var lige saa ivrig i Troen paa 
Hexe og lige saa nidkjær i at forfølge dem som de fleste 
af hans Samtid; blandt Europas da regerende Fyrster er 
han i saa Henseende næppe bleven overtruffet af andre 
end sin Svoger, den skotsk-engelske Konge Jakob. Det 
er en fuldstændig Misforstaaelse, naar man fremstiller 
Kong Kristjan som en lysere Skikkelse i Modsætning til 
Datiden; han var i fuldeste Maal et Barn af sin Tid.
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Det har derfor næppe været helt med hans gode Vilje, 
men tvungen af Forholdene og Tidens noget forandrede 
Tankegang, naar han i enkelte Love og Anordninger 
lader nogenlunde humane Bestemmelser komme til Orde; 
saaledes 1617, da det hedder, at dersom nogen befindes 
at være kyndige i hemmelige Kunster, som Signen, Manen, 
Maalen, Karakterer o. lign., og dennem at øve og bruge, 
da skulle de, om de ere af Adel, stande til Rette og 
straffes, efter som af Os og Os elskelige Vore Rigens 
Raad kjendt og afsagt vorder; men de, som ikke ere af 
Adel, skulle have forbrudt deres Boslod og rømme alle 
Vore Riger, Lande og Fyrstendømmer.« Ligeledes be
stemmes Straffen for dem, der ere deres Medvidere eller 
benytte^sig af deres Raad og Daad, idet de, saafremt de 
ere af Adelen, skulle staa aabenbare Skrifte og have for
brudt tusinde Daler til nærmeste Hospital; de andre 
skulle ligeledes staa aabenbar Skrifte og straffes efter 
deres Formue; men hvis de fremture deri, skulle de lide 
lige Straf med dem, som øve Hexekunsterne. Endvidere 
hedder det: »Hvad rette Troldfolk belangende er, som 
med Djævelen sig bebundet have eller med hannem om- 
gaas, med dennem skal forholdes efter Loven og Recesssen 
(— altsaa brændes); medens de, som sig med saadantFolk 
indvikler, og ved deres Trolddom noget sig understanr 
at lade forrette, skal straffes paa deres Hals uden al Naade.« 
Intet Under er det, at Tortur mod Folk, der vare mis
tænkte for Hexeri og Trolddom, i hans Regeringstid 
øvedes i en saadan Grad, at der næppe er stor Forskjel 
mellem Datidens og tidligere Dages Fremgangsmaade.

Undertiden kunde det træffe, at det overdroges Konsi
storium, altsaa de højlærde ved Kjøbenhavns Universitet, 
at afgive Erklæring om Trolddomssager. Da drøftedes 
ikke blot Spørgsmaalet om Straffen, men først og frem
mest om Beviserne for, at vedkommende virkelig havde 
overgivet sig til den Onde; Undersøgelsen deraf anstillede
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Professorerne, skjønt selv opfyldte af Tidens Overtro, dog 
med en Besindighed og en Humanitet, der ikke kan und
lade at gjøre et godt Indtryk. Saaledes var 1632 en 
fattig Kone, Ane Klausdatter, af en anden, der var 
kjendt skyldig i Hexeri, bleven angivet som delagtig; 
da hun trods Pinebænkens Virksomhed ikke kunde bringes 
til at tilstaa, henvendte Retten sig til det theologiske 
Fakultet med Forespørgsel, om hun ikke alligevel burde 
dø i Henhold til den andens Angivelse; men Fakultetet 
gav dog heldigvis et benægtende Svar. Saaledes oftere. 
Det er dog altid et Fremskridt, det kan kaldes et Lys
glimt i Tidens Mørke, et Varsel om bedre Tider, medens 
dengang vistnok mange have været rede til at stemple 
det som et sørgeligt Tegn paa, at Universitetets Profes
sorer nu vare bievne hildede i Vantro, eller, som man i 
de Dage fortrinsvis kaldte det, »Atheisme og Sadducæisme«.

I Frederik den tredjes Dage sporer man i Lovgiv
ningen ikke ret meget til Bestemmelser om Hexeri; da 
vare Folk mere optagne af Krigene og af de politiske 
Rørelser; dem var det, som lagde Beslag paa Opmærk
somheden, saa selv om Hexene ikke havde fuldstændig 
Fred, var det dog mere at sammenligne med spredt Fægt
ning. — Under Kristjan den femtes Regering derimod 
kom Forfølgelserne igjen til al blusse op, hvorom neden
for skal tales; men det var som de sidste Krampetræk
ninger i denne aandelige Sygdom, hvoraf adskillige Aar- 
hundreder havde lidt. Kristjan den femtes »Danske Lov« 
bestemmer i sjette Bogs første Kapitel Artikel 9: »Befindes 
nogen Troldmand eller Troldkvinde at have forsvoret Gud 
og sin hellige Daab og Kristendom og hengivet sig til 
Djævelen, den bør levende at kastes paa Ilden og brændes«. 
Det var jo haarde Konditioner; og det er ligeledes en 
Røst fra Kristjan den Ijerdes Lovgivning, som taler gjennem 
næste Artikel: »Hvo som bruger nogle galne indbildede 
Kunster med Forsæt at ville forgjøre og skade en anden,
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have sin Hovedlod forbrudt, og er det en Mandsperson, 
da straffes han med Jærn og Arbejde paa Bremerholm 
eller et andet saadant Sted sin Livstid; er det en Kvinde
person, da straffes hun i lige Maade i Spindehuset«. 
Artikel 12 handler om dem, der omgaas med Signen, 
Manen, Igjenvisning og lignende mistænkelige Kunster, 
idet de nemlig skulde have deres Ejendom forbrudt og 
landsforvises.

De, som tidligere havde øvet, hvad der her nævnes, 
vilde have været Baalets visse Bytte; men nu var dog 
Tiden bleven en anden, og Tankegangen og Lovgiv
ningen ændredes i Overensstemmelse dermed. 1686 be
stemte en kongelig Resolution, at alle Sager angaaende 
Trolddom skulde gaa til Højesteret, før Dommen maatte 
fuldbyrdes, og Danske Lovs forskjellige Bestemmelser 
bleve for en stor Del kun staaende som en tom Trusel 
paa Papiret; 1693 brændtes den sidste Hex her i Danmark, 
nemlig i Nykjøbing paa Falster, og det endda ikke levende; 
hun var nemlig først bleven halshugget.
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F orfø lgelser i Danm ark.

D et er ovenfor omtalt, hvorledes Reformatorerne i 
Tyskland stillede sig til Spørgsmaalet om Hexeri og til 
de deraf flydende Forfølgelser, nemlig at de i det hele 
synes at have næret samme Opfattelse som Fortiden og deres 
Samtid. De kunde ikke, vilde ikke, og — sagtens tillige 
— turde ikke frigjøre sig fra det, der var hele Tids
alderens Tankegang; og anderledes var det heller ikke 
her i Danmark.

Peder Palladius, Sjællands meget berømte første 
lutherske Biskop (død 1560) giver i sin sædvanlige, halvt 
skjæmtende Tone en uhyggelig Skildring af Datidens 
Forhold og af sine egne Meninger derom: »Du maa 
ikke tie med nogen Troldkvinde! de faa nu deres rette 
Løn; de kunne ikke længere bare sig i dette klare 
Evangeliets Lys og Dag. De brændte jo en Hob tilforn 
af dem i Malmø, Kjøge og andet Steds, og høre vi, at 
der atter sidder en Hob greben i Malmø, som sk,al 
brændes. I Jylland og Smaalandene ere de paa Jagt efter 
dem som efter Ulve, saa der blev nu nylig grebet og 
brændt paa Als og de omliggende smaa Lande 52 Trold
kvinder; den ene røber den anden, og saa følges de ad
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til hin Verden. — Kjære Kvinde! jeg kynder dig et godt 
Raad: der kunde komme til dig Hofmænd udi Bønder
klæder, med Buxer paa og have en Klud om Benet og 
spørge dig om Raad: »Kjære Kvinde, se hvilket Ben jeg 
har; veed I ingen Raad til at signe mig det«? — paa 
det de kunne faa et Ord af din Mund, strax gribe fat 
paa dig, at du kan komme ud til hin Galge at brænde 
op til Falaske med Skind og Ben! det er din Ret«! 
1555 indskærpede han sine Præster: »Der skal prædikes 
skarpt og flittig af alle mod Troldkarle og Troldkvinder, 
Besværgere og Besværgersker, fordi de ved deres onde 
Kunster og Trylleri prædike saa meget tilbage, som vi 
prædike frem«. Hvor nødvendigt man har ment det at 
være at gribe til saa kraftige Forholdsregler, fremgaar 
bl. a. af en Ytring af Palladius, at den Skok Djævle, 
Kristus et Sted har uddrevet af et Menneske, maa anslaas 
til 6666; han og hans samtidige udtale, at »det vrimler 
med Smaadjævle ligesom med Fluer paa en Sommerdag«, 
hvilket ogsaa udtrykkes: »De ere utallige som Solegran«. 
Men paa disse utallige Smaadjævle har dog en tysk 
Theolog, Martin Borrhæus i Basel, der døde 1564, naaet 
at faa Tal, idet han med sædvanlig tysk Grundighed 
angiver dem til 2,665,866,746,664. — Den europæisk 
berømte danske TheologNiels Hemmingsen, som døde 1600, 
ytrer, som anført, ved Omtalen af dem, der saae igjennem 
Fingre med Hexene: »Hvo det gjør, skal vide, at det er 
en grum Barmhjærtighed, som sparer nogle faa onde til 
manges Skade og Fordærv.« Ja, selv den ellers i mange 
Henseender frisindede Professor Jørgen Dybvad (død 
1612) holdt dog hele sit Liv igjennem paa Nødvendig
heden af Hexes skaanselløse Udryddelse ved Baal og 
Brand.

Det er en store Skare Mennesker, der vides at være 
brændte for Hexeri og Trolddom her i Landet efter 
Reformationen; og dog maa de, hvis Rettergang og Død
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samt de nærmere Omstændigheder ved Brøden kjendes, 
vist anses for at være faa imod det store Antal, hvis 
Navne ere glemte næsten lige saa hurtig, som Røgen af 
deres Baal er dreven bort. Men det er ikke underligt; 
Henrettelser paa forskjellig Maade hørte saa at sige til 
Dagens Orden i det sextende og syttende Aarhundrede; 
et Tyveri, som i vor Tid kunde indbringe Forbryderen 
nogle Dages Vand og Brød, var i hine Aarhundreder 
tilstrækkeligt til at sætte Galgen i Virksomhed. Ved 
strænge Straffe mente man at kunne sætte en Stopper for 
alt Uvæsen i forskjellige Retninger; men ofte blev netop 
derved det onde værre. Ved de mangfoldige Dødsstraffe, 
der fuldbyrdedes for alle Slags Forbrydelser, afstumpedes 
Følelsen; den naturlige Rædsel for dem tabte sig, saa de 
ikke længere stode afskrækkende; ja det gik endog saa 
vidt, at der til enkelte Tider ræsonneredes, at ingen Død 
kunde være saligere end Døden for Mestermandens Sværd; 
aldrig kunde man gaa bedre beredt ind i Evigheden end 
da, osv. At en slig Tankegang endog kunde lede til 
Forbrydelser, vil let indses; man kan næsten kalde det et 
Slags Selvmord, begaaet ved andre. En Henrettelse 
betragtedes og omtaltes paa samme' Maade, som hvad 
man i vor Tid kalder »et sørgeligt Dødsfald«; det var et 
Skuespil, hvortil strømmede gamle og unge, Mænd og 
Kvinder, rige ikke mindre end fattige, lærde lige saa vel 
som Lægfolk. Biskop Jens Birkerod, der døde 1708, 
beretter i sine Dagbøger som et af sine første Minder, at 
han i en Alder af lidt over fem Aar var tilstede ved 
Henrettelsen af en Morder, Hattemager Knud Basse i 
Odense; han fortæller, at han stod i Borgmester Peder 
Pedersen Lerches Sal ved et Vindue mellem Sognepræsten 
fra Kjøge Niels Randulf; »desuden vare mange andre 
fornemme Spektatores samlede, baade af indenbys og 
udenbys Kyndinger; og blandt anden Diskurs, havde de 
deres Skjerts med Byfogden Antoni Ottesen, fordi han

5
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havde, førend Justifikationen skulde foregaa, traadt efter 
gammel Vis ind i Kredsen og lyst Fred over Bøddelen, 
eftersom samme Bøddel ingen havde henrettet tilforn«. 
Det var altsaa helt gemytlig Passiaren som i Mellem
akterne i et Theater; man skulde ellers tænke, at Øje
blikket maatte være saa alvorligt for de tilstedeværende, 
at de ved den Lejlighed maatte have Tanker for andet end 
saadan »Skjerts«; og det maa ligeledes forekomme at 
være en højst ilde anbragt Kjærlighed af Forældrene at 
slæbe den femaars Dreng med til det Skuespil. Han 
naaede ligeledes at bevare Mindet om i sin Barndom at 
have set en Kvinde blive brændt; han var født 1658, og 
det er næsten et Suk, der lyder gjennem hans Beretning 
om, at en Kvinde i November 1670 blev brændt for 
Trolddom i Særslev Sogn paa Fyn; der var han nemlig 
ikke tilstede; men næste Aar indhentede han det for
sømte; han skriver under 26Juni: »Var jeg med et stort 
Kompagni Venner og Kyndinger af Odense bortrejst, og 
saae en Troldkvinde brændes i Vissenbjærg Sogn henad 
Kl. 11 om Formiddagen, paa hvilken Tid man fik Ny- 
maane«.

Om Hexebaalene haves vistnok endnu et Minde, 
som fra de Slægter af Børn, der i hine fjærne Tider have 
været Øjenvidner til Rædslerne, ved en Tradition er blevet 
forplantet til vore Dage. Her tænkes paa det ingenlunde 
farefri Legetøj, der kaldes »Troldkælling«, og som Børn 
stundum lave, uden deres Forældres Vidende og imod 
deres Vilje, naar de kunne se deres Snit dertil. Det 
bestaar af Krudt, som, efter at være gjort fugtigt, æltes 
til en Dejg, hvoraf der formes en Figur, som man tænder 
Ild i; den brænder da langsomt, men sprutter og giver 
megen Røg fra sig. Det er sikkerlig et Minde fra hine 
»Folkeforlystelser«.

Skal man drage en Slutning fra andre europæiske 
Lande, hvor der haves Beretninger fra et Omraade af
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kun faa Kvadratmil om adskillige hundrede Hexebaal i 
Løbet af nogle faa Aar, da maa man antage, at der her i 
Danmark er brændt mange flere Mennesker, end Folk i 
Almindelighed ere tilbøjelige til at mene. Det er næppe 
usandsynligt, at der i Danmark og Norge i de første 
halvandet hundrede Aar efter Reformationen aarlig brændtes 
adskillige Mennesker for Trolddom. Enhver veed fra sin 
Skolegang, at der i Aarene fra 1572 til 1652 brændtes 
tolv Kvinder i Ribe; samme Skæbne vides i samme 
Tidsrum at have rammet flere andre i de til Byen 
nærmest grænsende Sogne, og adskillige undgik halvvejs 
som ved et Mirakel at komme paa Baalet. Ligeledes ere 
Beretningerne om Kjøge Huskors og den thistedske Be
sættelse saa temmelig kjendte; men ud her over gaar 
vistnok de færreste Læseres Kjendskab til disse Sager. 
Dersom vi havde Tingbøger og Retsforhandlinger i Be
hold alle Vegne fra for de Tider, vilde der findes langt 
flere Tilfælde af dette uhyggelige Slags, end man aner.

Der kan selvfølgelig ikke være Tanke eller Tale om 
nogen Opregning eller Optælling af Hexebaal og Hexe- 
forfølgelser her i Landet efter Reformationen; at gjøre 
det vilde være umuligt, og derfor var det haabløst at 
forsøge derpaa. Spørgsmaalet maa snarest være: »Hvor 
skal jeg begynde, og hvor skal jeg ende«? Det sidste 
vilde maaske være det vanskeligste; thi selv efter, at den 
sidste Hex var brændt, vides der dog at have været ad
skillige Forfølgelser af mistænkte Kvinder; efter Stormen 
var der endnu lang Tid Dønninger. De første derimod, 
som man med Sikkerhed veed ere bievne brændte, vare 
et Par Kvinder i Stege paa Møn 1540, eller maaske 
allerede Aaret i Forvejen. Herom haves følgende historisk- 
juridisk-økonomiske Meddelelse: »29 Juni 1540 fik Albret 
Gjøe Livsbrev paa en Gaard i Stege, som ligger paa 
Hjørnet syd for Kirken og østen næst op til Jep Brusis 
Hus, og iboedes af Boeld Lauridsen, som blev brændt for

5*
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Trolddom«. Albret Gjøe var netop den Tid Lensmand 
paa Møn og har vel altsaa været den, som har fældet 
Dødsdommen over Boeld, hvorfor han som Honorar har 
faaet hendes Ejendom, saaledes som Skik og Brug mange 
Steder var. — Ikke otte Dage senere hedder det, ligeledes 
fra Stege: »5 Juli 1540 fik Klavs Egersen Ejendomsbrev 
paa, hvad Ret der er tilfaldet kongelig Majestæt og 
Kronen efter Karen Grottes, som blev brændt for Trold
dom, i Halvdelen af en Gaard i Stege, liggende i Mølle
strædet paa nørre Side«. Hvem Klavs Egersen var, 
berettes ikke; det ligger nærmest at tænke paa, at det 
har været Angiveren eller maaske den, der havde lidt 
Skade og Fortræd ved Karen Grottes Hexeri; thi ogsaa 
dette vides ofte at have fundet Sted.

Her vilde kunne fortsættes, næsten Aar for Aar, med 
en Fortegnelse, der dog vilde blive altfor ensformig og 
kjedsommelig; betegnende og lærerig er Palladius s 
ovenfor*) omtalte Ytring . fra omtrent Aarhundredets 
Midte, at man nogle Steder var paa Jagt efter 
dem som efter Ulve, og at man nylig havde brændt 
52 paa Als og de nærmeste Øer. Et enkelt Aar kunde 
muligvis hengaa forholdsvis rolig, men saa blev det maaske 
til Gjengjæld saa meget galere næste Aar; Gnisten laa 
dog skjult under Asken, Slangen lurede under Græsset.

Undertiden kunde det se ud, som om den Uvejrssky, 
der hang truende over en anklaget Kvindes Hoved, skulde 
trække forbi; men efter Aars, stundum endog mange 
Aars, Forløb kom Uvejret med fornyet Styrke, og saa 
var hun redningsløst fortabt; man fristes til at sige, at 
ingen kan undgaa sin Skæbne. Saadanne Tilfælde vides 
oftere at være indtrufne i Udlandet; men ogsaa her fra 
Danmark haves Exempler derpaa. En af de Kvinder, 
som bleve brændte i Ribe, var under Tiltale 1577 °&

*) Se Side 63.



69

ligeledes næste Aar, men slap fri; 32 Aar efter blev hun 
derimod brændt uden Barmhjærtighed. Og den eneste 
Adelskvinde, som i Danmark vides at være bleven hen- 
rettet for Hexeri, Jomfru Kristence Kruckow, der nedenfor 
udførligere skal omtales, var anklaget allerede 1597, men 
blev da frifundet; det kan nu nok læses mellem Linjerne, 
at man alligevel ikke havde den bedste Tro til hende; 
1621 blev Sagen taget op til ny Behandling, og hun 
dømtes til Døden ved Halshugning.

Her skal meddeles en mystisk Begivenhed, der foregik 
i Kjøbenhavn 1567, netop paa en Tid, da Hexevæsenet 
blomstrede saa frodig som nogen Sinde, da man næsten 
i hver anden Kvinde anede en Hex. Nogen Sandhed 
maa vel nok ligge til Grund for Beretningen, baade efter 
det gamle Ord, at der ikke gaar Røg af en Brand, und
tagen der har været Ild i den, og fordi man i dette 
Tilfælde er i Stand til at anføre Dagen, Trinitatis Søndag, 
25 Maj, da Begivenheden indtraf, som fortælles i en 
omtrent samtidig Dagbog. I St. Nikolai Kirke i Kjøben
havn skulde en gammel Kælling vies til sin syvende 
Mand, og mangfoldige Mennesker vare naturligvis nys- 
gjerrige efter at se det mærkelige Brudepar; men da 
Bruden ved den derved frembragte Trængsel trykkedes 
fra alle Sider, blev hun vred og lod sig forlyde med, at 
inden otte Dage skulde det nok ske, at man fik andre 
Ting at tænke paa; da skulde man komme til at trykke 
sig endnu mere og hverken vide, hvor man skulde 
komme ud eller ind. Det skete ogsaa ganske rigtig 
næste Søndag, da det pludselig blev næsten mørkt i 
Kirken; den tilstedeværende Menighed blev greben af 
Rædsel, og alle søgte snarest mulig at komme ud, men 
da de ikke kunde finde Udgangen, blev der en saadan 
Trængsel, at mange maatte bringes saarede og ilde til
redte til deres Hjem. Heraf opstod efter Sagens Natur 
en Hexeproces; man mindedes den gamle Bruds Udtalelser;
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hun blev stillet for Retten og bragt paa Baalet tilligemed 
flere andre Kvinder, hun havde været saa venlig at 
angive. — Mærkelig nok skal en lignende panisk Skræk, 
ligeledes paa Grund af et pludseligt Mørke, være opstaaet 
paa selv samme Søndag i en Kirke i Stokholm. Vilde 
nogen være saa tvivlende eller vantro at mene, det maaske 
har været en Solformørkelse, der er indtraadt under 
Gudstjenesten, da maa hertil svares, at den eneste Sol
formørkelse, som indtraf 1567, fandt Sted 9 April. 
Hvordan det nu end er, — den gamle Brud maatte vandre 
til Baalet, eller som man undertiden finder dette, eller 
maaske snarere den Stige, til hvilken de dødsdømte vare 
bundne, naar de kastedes paa Baalet, benævnet med 
Datidens smagfulde Vittighed ;>Brudesengen«, der dog 
her nogenlunde passede. Hvorledes hendes Brudgom 
fandt sig i denne Skæbnens Tilskikkelse, derom melder 
Historien intet.

Fra nogle Byer eller Egne haves Meddelelser i Over
flødighed om disse sørgelige Sager, som fra Møn, Kjøge, 
Helsingør, Kjøbenhavn, Roskilde, Als, Odense, Langeland, 
Ribe, Grenaa, Aalborg osv.; men det er maaske grundet 
paa rene Tilfældigheder, at tilsvarende Efterretninger ikke 
foreligge andre Steder fra. Ovenfor er anført en Del 
Beretninger fra Udlandet; men alle Sager baade her og 
der havde mange Træk tilfælles, saa hvad der foregik 
der, kunde lige saa let være indtruffet i Danmark, og 
omvendt; vore Forfædre vare komne godt med paa 
Hexeriets, Forgjørelsernes og de deraf flydende Forfølgelsers 
Omraade. Hvad der nu skal fremdrages, vil snarest være 
enkelte, mere malende Tilfælde, til hvilke da de Betragt
ninger ville blive knyttede, som der vil findes Anledning 
til. De Brudstykker, som gives, ville da forhaabentlig, 
naar Læserne samle dem til en Helhed, give et nogen
lunde tydeligt Billede af Hexeforfølgelserne, især naar 
hermed sammenholdes det, som ovenfor er omtalt, baade
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fra Indland og- Udland. Med al god Grund er der 
ytret, at dette er »det mørkeste Blad i den lutherske 
Kirkes Historie.«

Ved den almindelige Fremstilling af Hexeforholdene 
i Udlandet blev det omtalt, at der i de katholske Lande 
var en forholdsvis stor Mængde Gejstlige, Præster, Munke 
og Nonner, som kom til at bøde med Livet, fordi de 
havde deltaget i Hexeriet, — mentes at have deltaget 
deri, — eller selv mente at have gjort det. Her i Landet 
var der jo efter Reformationen ikke længere Munke eller 
Nonner; men naar de lutherske Præster vare dygtigere 
Mænd end saadan lige ud ad Landevejen, og især naar 
det vidstes eller formodedes, at de havde studeret ved »den 
sorte Skole i Wittenberg«, kunde der let trække et Uvejr 
op over deres Hoveder. Det var jo, endog til langt ned 
mod vor Tid, en almindelig Mening, at Præsterne, hvis 
de da duede noget, maatte »kunne mere end deres 
Fadervor«, eller med andre Ord mane og' paa lignende 
Maader tage Kampen op mod Djævelen, Mørkets Magter 
og al anden »Ondskabens aandelige Hær under Himlen«.

Der var hos mange iblandt dem en Fristelse til ikke 
alene at lade Folk blive i den Tro, men endogsaa at 
bestyrke dem deri.; det var en Ærgjerrighed, som havde 
sin Tillokkelse, men den kunde let blive skæbnesvanger 
for dem; ligeledes var det ofte en Ærgjerrighed hos 
Hexene at paastaa, at den eller den Præst havde været i 
Ledtog med dem, eller i Mangel af en Præst, saa dog en 
Degn. Et af de Redskaber, som Kvindfolk gjærne og paa 
flere Maader benyttede til deres onde og udædiske 
Gjerninger, var etVoxbarn; men skulde en saadan Dukke - 
kunne gjøre den tilsigtede Virkning, maatte man se at 
faa den døbt; der er ingen Tvivl om, at disse Voxbørn 
have været saa kunstfærdig modellerede, at Præster under-
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tiden ere bievne overlistede til at døbe dem i den Tro, 
at det var et veritabelt Menneskebarn, de havde for sig; 
for at Præsterne nu ikke skulde blive udsatte for, imod 
deres Vilje, at komme til at blive Deltagere, blev det 
flere Gange indskærpet, at Børnene ved Daaben skulde 
være enten helt nøgne eller i det mindste blottede til 
midt paa Livet. Men der kjendes ogsaa de Tilfælde, 
hvor en Præst med fri Vilje har gaaet Hexenes Ærinde 
ved at døbe disse Voxbørn; at en saadan Præst for slig 
Ugudelighed og Bespottelse i ikke ringere Grad end 
Hexene burde være hjemfalden til Lovens strænge Straf, 
er en Selvfølge. Allerede 1543 var en Præst i Skaane, 
Joakim Pedersen, indviklet i en saadan forargelig Sag; 
men samme Hr. Joakim beskyldtes for øvrig for at have 
haft at gjøre med en hel Del andet Hexeri. Saaledes 
paastodes det, at de Kvinder, der havde forhexet Kongens 
Flaade, saa dens Tog til Nederlandene mislykkedes, havde 
til deres onde Forsæt skaffet sig værdifuld Bistand af 
Hr. Joakim og et Par andre Præster, blandt hvilke en 
ved Navn Jens Paaske maatte lide stor Tortur (»han hang 
udstrakt paa en Stige, saa haardt, at hans Lemmer maatte 
skilles ad«) uden dog at være at formaa til at bekjende.

Nogle Aar senere, nemlig 1550, var det galt fat med 
en Præst Oluf i Mov lige syd for Indløbet til Limfjorden; 
han blev stillet for Domkapitlet, baade fordi han ulovlig 
havde trængt sig ind i Embedet, og især fordi han paa 
mange forskjellige Maader øvede Trolddom; hans Specialitet 
synes at have været at »indlægge Skrift i Flaaer« (d. e. 
Træstykker, der skulde holde Fiskegarnene oppe), for ved 
disse Trylleformularer at lokke Fisk i Mængde ind i 
Garnene. Desuden beskyldtes han for ofte at være draget 
over Fjorden til Vendsyssel og have huseret der som 
Mirakeldoktor, under Paaskud af, at de syge skulde være 
besatte, men at han havde Lægedom flerfor, hvorover der 
især i Gjenbosognet Hals var blevet et stort Opløb; han *

*
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slap mærkværdig billig, nemlig med at dømmes fra Embedet; 
havde han levet en Menneskealder senere, var Dommen 
næppe faldet saa naadig ud. En samtidig Præst, Peder 
Vognfører, i Bjærgby ved Hjørring, skal derimod omkring 
ved 1553 være bleven brændt der oppe, fordi han havde 
lagt sig efter Trolddomskunster; og omtrent paa samme 
Tid og af samme Grund brændtes en Præst, Jens Pallesen, 
i Hodde i Vestjylland.

Omkring ved 1570 saae det broget ud i Nordsjælland; 
1569 blev Degnen, Jens, i Birkerød afsat og brændt for 
Trolddom, og lidt senere var der i Hjørlunde en Præst, 
Hr. Jakob Andersen, som gav sig af med Signen og 
»Guds Ords Vanbrug« til alskens Trolddomskunster; 
Præsten ved Frue Kirke i Kjøbenhavn, den bekjendte 
Salmedigter Hans Thomissøn (død 1573), havde set sig 
nødsaget til først privat at advare ham og dernæst fra 
Prædikestolen at formane sin Menighed til at afholde sig 
fra den Hjørlunde Præst og hans »Trylleri«, saa det lader 
til, at han har haft stort Tilløb, formodentlig mest af 
syge Mennesker. Da han alligevel vedblev med sine
Kunster, anlagdes der Sag imod ham; det hjalp ham 
ikke, at han optraadte som den forfulgte Uskyldighed; 
1573 blev han afsat fra sit Embede og Aaret efter dømt 

- »i Kongens Naade ogUnaade« for »den ukristelige Handel, 
han havde brugt med Trolddom, Signelse og andet Djævel
skab«; Kongen besluttede da, at Hr. Jakob skulde ind
sættes i Klosterfængslet i Sorø, og det paalagdes Klostrets 
Forstander at give nøje Agt baade paa, hvad han tog sig 
for, og hvad for Bøger han læste. Han slap jo dog alt- 
saa fra det med Livet og er rimeligvis død i Fængslet.

Værre gik det en Præst i Lønne ved Varde, Jens 
Hansen Rusk, som 1611 blev brændt; hans Forbrydelse 
synes efter Forhørene, som endnu ere til, at have været 
den, at han kurerede Folk dels ved Hjælp af skrevne 
Trylleformularer, som de skulde bære paa sig, dels ved
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naturlige Lægemidler; han fik en saa betydelig Praxis, at 
hans Patienter fra Ribeegnen rejste den syv otte Mil lange 
Vej til ham i hans Hjem, ligesom han indfandt sig ved 
Markederne i Ribe, hvor han satte dem Stævne. Da hans 
Hensigt ikke var at gjøre sine Medmennesker Skade, men 
tvært imod at hjælpe dem, og det heller ikke omtales, 
at han i sine Formularer paakaldte Djævelens Hjælp, maa 
Dommen over ham forekomme urimelig stræng, selv om 
han vel nok har benyttet sig af Besværgelser og magiske 
Kunster; men det var der vistnok paa samme Tid mang
foldige af hans Embedsbrødre, de andre »kloge« Præster, 
som uanfægtet gjorde. Dette synes ogsaa at have været 
den almindelige Mening, og Folk af alle Stænder søgte 
at vise ham Deltagelse, saaledes Biskoppen Peder Hege- 
lund, der i Januar 1611 skriver i sin Dagbog, at han 
»besøgte den gamle, fattige Hr. Jens Rusk, anholden paa 
Riberhus for Trolddoms Spøgeri«. Sandsynligvis har der 
bagved ligget mere graverende Ting, som man mente, 
han havde paa sin ( Samvittighed; i alt Fald fortæller 
Sagnet i Vestjylland, at han ved Trolddom skal have 
foraarsaget et Skibs Stranding, og ligeledes, at da han 
engang var til Mølle og vilde have sit Korn malet før 
en anden af Møllegjæsterne, men dette ikke skete, skal 
han have sagt, at Bonden aldrig skulde smage Brød af 
det Mel; og ganske rigtig, da Bonden var paa Hjemvejen, 
væltede han og brækkede sin Hals. Hvordan det nu end 
forholder sig: Faktum er, at Stakkelen 1611 blev brændt 
paa Kjærgaards Ting.

For øvrigt er det en sørgelig Sandhed, at ellers vare 
Præsterne som oftest blandt de værste til at tage Del i 
det Udslag af Overtro, som giver sig Luft i at forfølge 
Hexe; derfor er det et dobbelt velgjørende Indtryk, man 
faar ved at se, at en af de første, der ytrede Tvivl om, 
hvorvidt en Hexedom var retfærdig, var en Præst, Hr. 
Just Povlsen, i Nakskov, som skriver i sine Optegnelser:
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»15 Septbr. 1572 blev Johanne Mogensdatter, som kaldtes 
»Frakten«, brændt for sine Misgjerninger; og da sagde 
hun Nej ved sin Himmeriges Part, at hun vidste ikke 
nogen Trolddoms Handel med nogen Kvinde i al Nakskov 
By; men der hun blev forpint, da udlagde hun disse 
efterskrevne Kvinder«; — saa følge Navnene paa ti Per
soner, blandt hvilke Anne Mussis og Maren Bertels. 
Næste Aar skriver Præsten: »9 Februar bleve Anne
Mussis og Maren Bertels brændte, Gud veed, med hvad 
Ret«.

Ogsaa de kvindelige Elementer i Præstegaardene kunde 
være udsatte for Mistanke og deraf flydende Forfølgelse 
for Hexeri. I Tyskland var det ikke sjældent; i Danmark 
er det, selv om det vel nok har fundet Sted, dog ikke 
gaaet hyppig paa; i hvert Tilfælde har jeg ikke noteret 
noget derom; men derimod haves en mærkelig Beretning 
fra Norge. I Bergen var der nemlig i Aarene omkring 
1590 en Hexejagt, som antog store Dimensioner; nævnte 
Aar blev Anna Pedersdatter, Enke efter den bekjendte 
bergenske Præst og Læsemester, den fortjente historiske 
Forfatter Absalon Pedersen, brændt for Trolddom paa 
Lensmandens Foranstaltning, medens Præsterne mærk
værdig nok ansaa hende for uskyldig. Aaret efter maatte 
selve Bispinden i Bergen, Biskop Anders Fos’s Hustru, 
finde sig i at være Gjenstand for en haard Beskyldning 
for Hexeri, idet en Troldkarl ved Navn Ole Gausdal 
sigtede hende for at have taget Del i hans Trolddoms
kunster og at have været tilstede med en hel Del andre 
Hexe paa Fløjfjældet ved Bergen. Hun godtgjorde sit 
Alibi, idet hun kunde bevise, at hun netop i de Dage, 
da Hexeforsamlingen sagdes at have fundet Sted, havde 
været bortrejst fra Bergen, og hun var i Stand til at 
skaffe gode Folks Vidnesbyrd om, hvor hun havde op
holdt sig. Men dette kunde aldeles ikke tages til Gunst 
for hende; tværtimod skulde man efter hele Datidens
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Tankegang mene, at det endog maatte være uheldigt for 
hende, af- hun var rejst bort, som om hun paa den 
Maade vilde bortlede Mistanken fra sig. Men for den 
Sags Skyld kunde hun godt mistænkes for at have været 
ved Hexemødet, selv om det nok saa tydelig og klart 
kunde bevises, at hun havde ligget i sin gode Seng i 
Bergens Bispegaard; der kjendes mange Hexeprocesser, 
i hvilke det sovende Menneske blev anset for et Djævelens 
Blændværk, idet man fastholdt, at Personen virkelig paa 
samme Tid havde været til et Hexemøde; ja, Kvinder, 
over hvem der blev holdt Vagt, have endog selv erklæret 
at have været borte, og at det slet ikke var dem, men 
kun et Billede af dem, man havde staaet og vogtet nøje 
paa. Det var altsaa et slemt Uvejr, der samlede sig om 
Bispinden; og det vilde vistnok være blevet rent galt fat 
med hende, dersom ikke hendes Mand havde været resolut 
nok til at rejse til Kjøbenhavn, hvor han fremstillede 
hendes Sag med saa overbevisende Ord, at Regerings- 
raadet udstedte et kongeligt Beskjærmelsesbrev for hende, 
hvilket nok kunde gjøres behov, da et Par Troldkvinder 
ogsaa næste Aar rettede samme Anklage imod hende; 
men hun slap dog helskindet.

Den almindelige Mening er jo, at de, der gjaldt for 
Hexe, vare gamle Koner af den laveste Almuesklasse, og 
at der i deres ydre var noget vist uhyggeligt, som ikke 
kunde undlade at paadrage dem en Opmærksomhed, der 
let kunde blive skæbnesvanger for dem. Dette var ganske 
vist ogsaa det almindeligste; men ovenfor er der omtalt, 
hvorledes Børn, ja endog smaa Børn, bleve brændte for 
Trolddom paa flere Steder i Udlandet, og at hverken høj 
Stand eller Ungdom eller Skjønhed mægtede at beskytte 
dem, paa hvem Mistanken var kommen til at hvile. Her 
til Lands var det nu dog ikke i den Grad; men selv for
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nemme Kvinder af den højere Borgerstand kunde allige
vel ikke vide sig ganske trygge.

I en Dagbog fra Roskilde berettes, at Mikkels Aften 
1548 blev Enken efter Borgmester i Roskilde, Villom van 
Seygen, ved Navn Dorothea, »ypperste og rigeste Borgerske 
i Roskilde, meget navnkundig i mange Riger og Lande, 
med sin Stalbroder, Sidsel Lerbæks, brændt udenfor Ros
kilde for Trolddoms Sag«; de havde ikke kunnet bestaa 
i Vandprøven. — Under den oven omtalte Lorfølgelse i 
Bergen omkr. 1590 blev den rige Kjøbmand Herluf 
Lauridsens Hustru bragt i Længsel som anklaget for 
Trolddom; da hun døde i Længslet, hed det almindelig, 
at det var Djævelen, som havde knækket Halsen paa 
hende.

1583 forefaldt i Aalborg en Sag, som næppe har 
kunnet undlade at vække en pinlig Opmærksomhed der 
i Byen: 1580 var Lensmanden paa Aalborghus, Axel Viffert, 
død i Malmø; tre Aar efter fremkom et Lruentimmer, 
Maren Badekvinde, som var fængslet for Trolddom (for 
hvilket hun var beskyldt af en anden Kvinde, som alle
rede var brændt udenfor Aalborg) med Anklage mod 
Maren Thuresdatter, som skulde have været ivrig for ved 
Trolddomskunster at have faaet Lensmanden taget af 
Dage, fordi han, som Kvinden paastod, havde forringet 
hendes Lædrift. Da Kongen havde bragt i Erfaring, at 
bemeldte Maren Thuresdatter ofte tilforn var berygtet for 
lignende Ting, men at der var set gjennem Lingre 
med hende af personlige Hensyn, befalede han den ny 
Lensmand, at han uden Persons Anseelse skulde lade 
hende tage »udi Hegte og nøjagtig Lorvaring«, og lade 
Sag blive indledet imod hende for Trolddom. Hvad der 
især her har vakt Omtale og Opmærksomhed ved denne 
Sag, var vel ikke saa meget selve Anklagen, som 
netop den Person, der anklagedes; thi Maren Thures
datter hørte ret til Eliten blandt de fornemme, créme de
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la créme, i Aalborg; der havde baade hendes afdøde 
Mand og hendes Fader været Borgmestre, og det var 
hendes Søn, dengang den famøse Beskyldning rettedes 
imod hende; selv skal hun have hørt til den svenske 
Adelsfamilie »Bjelke«, der var beslægtet med Vasakongerne. 
Hvorledes Sagen tilsidst endte, kan desværre ikke oplyses; 
kun vides det, at hun paa Sønnens Forbøn fik et mildere 
Fængsel end det sædvanlige; og da Kongen havde bragt 
i Erfaring, at Angiverinden, Maren Badekvinde, ventede 
sin Nedkomst, gav han Ordre til, at hun under Fødselen 
skulde »strængt inkvireres af Præster og andre Godtfolk, 
om hun udi saadan hendes Bekjendelse blev bestandig«. 
Det maa antages, at den truende Sky er drevet bort fra 
Maren Thures, der dog, som det synes, ikke har haft den 
reneste Fod at staa paa. Hendes Afkom levede endnu lange 
Tider i Aalborg; og det vil maaske interessere at erfare, 
at den fra Kjøbenhavns Belejring berømte Stadshauptmand 
Frederik Thuresen var hendes Sønnesøns Søn. —

Adelstanden øvede som bekjendt i hine Dage et 
mægtigt Tryk paa de lavere Stænder, og det kan maaske 
nok være, at de adelige Damer i endnu højere Grad end 
Adelsmændene vare rede til at vise deres Magt og Myndig
hed. Men saa toge til Gjengjæld de Kvindfolk, der dreve 
Hexeri halvvejs som Profession, Hævn paa deres Maade; 
saavidt det kan skjønnes, har ingen i hele Landet været 
saa udsat for Hexeri og anden Forgjørelse, som netop 
Adelsmænd og Adelsdamer, hvilke da atter paa deres 
Side fremtræde som de ivrigste til at forfølge Hexene; i 
de adelige Lensmænd havde disse deres bitreste Fjender; 
mod dem faldt selv de Gejstliges Nidkjærhed igjennem.

Naturligvis var der enkelte Undtagelser. Den Mand, 
der synes at have baaret sig ad baade paa den bedste og 
mest praktiske Maade, var Adelsmanden Niels Gaas, som 
hen imod det sextende Aarhundredes Slutning var Lands
dommer paa Lolland; han dømte nemlig en Hex til den
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forsmædelige Straf altid at bære Klæder, der vare afstumpede 
ved Knæerne, ligesom han gav alle og enhver Tilladelse til 
at aftage hendes Døre og Vinduer, og, saa tidt de havde 
Lyst, udsætte hende for lignende Ubehageligheder, indtil 
hun forbedrede sig. Der er ingen Tvivl om, at denne 
Kur har virket baade paa hende, saa hun lod Hexeriet 
fare, og paa andre som en Advarsel; det var langt mere 
probat, end om hun var bleven brændt; i saa Tilfælde 
vilde sikkert adskillige andre være komne til at gjøre 
hende Følgeskab. Ogsaa i det syttende Aarhundrede 
kjendes en Adelsmand, der optraadte til Forsvar for 
en Kvinde, som var anklaget for Hexeri. Det var i 1652, 
da nemlig en i Grindløse paa Fyn boende Kone, Bodil 
Peders, der sad fængslet paa Kjørupgaard, var indvarslet 
fra sit Fængsel til Skam Herredsting. Sagsøgeren, Rasmus 
Fhomsen, mødte, »lagde Haand paa Bog« og erklærede, 
at det var bevist med Bekjendelse af den henrettede 
Anders Andersen, at Bodil Peders har været »Aarsag i 
mange Godtfolks Kvægs Hendøelse«, ligesom og med 
Sognevidne og Tingsvidne, at hun »har været berygtet 
for Trolddom, siden hun kom til Grindløse, og at hun 
havde imodsagt og truet ham med ondt, som og var ham 
vederfaret«. Naturligvis benægtede Bodil alle disse Be
skyldninger, men senere gjorde Rasmus Thomsen atter 
Ed paa, at Bodil Peders var »en offentlig Troldkone og 
havde gjort ham al den Skade, han havde faaet paa sit 
Knæ«. Saa skete det Særsyn, at Adelsmanden paa Kjørup
gaard, Henrik von Putbusk, tog Bodil 1 Forsvar ved at 
indstævne Rasmus Thomsen med den Fordring, at han 
lovligen burde bevise, at Bodil havde gjort ham den om
talte Skade paa hans Knæ eller paa anden Maade. Et 
saadant Bevis har det vel haft sine Vanskeligheder at føre; 
derfor lod han udmelde Nævninger; men disse kom til 
en for Rasmus uheldig Erkjendelse, saa de svore paa, at 
»ingen Trolddomsgjerning af Bodil Peders var for dem
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vel næppe nyttet Rasmus Thomsen stort, at han alligevel 
forlangte, at hun maatte være »anholdt til Sagens videre 
Uddrag«. Formodentlig er hun, og da væsentlig ved 
Adelsmandens Mellemkomst, sluppen fri; men det ende
lige Udfald kjendes ikke.

Af adelige Kvinder vides kun en eneste at være 
bleven henrettet for Trolddoms Sag, Jomfru Kristence 
Kruckow, som endda hørte til den lavere Adel, der ikke 
var i sønderlig Agt og ikke havde videre at sige. I For
ening med nogle andre Kvinder øvede hun sine Bedrifter 
mod Adelsmanden Eiler Brockenhus paa Nakkebøl paa 
Fyn og især mod dennes Hustru, Anna Bille, med hvem 
han 1584 var bleven gift. I Købet af tolv Aar havde 
Fru Anna født femten Børn, der enten vare dødfødte 
eller komne for tidlig til Verden og derfor døde ganske 
spæde. Saa begyndte man 1596, som det synes i en 
anden Anledning, at forhøre nogle Kvinder fra Faaborg 
og Omegn, men kom snart paa det rene med, at den 
Ulykke, der havde ramt det adelige Ægtepar, ikke stam
mede fra nogen naturlig Aarsag, men maatte skrive sig 
fra Hexeri og anden Forgjørelse. Fru Anna Bille synes 
selv at have ledet Forhørene og spurgte bl. a. en af de 
anklagede Kvinder om, hvem det var, som havde for
gjort hende; hun havde strax Svaret paa rede Haand, at 
det var Jomfru Kristence Axelsdatter Kruckow i Forening 
med hende selv og tre andre Kvinder. Hun fortalte om
stændelig, hvad de havde foretaget sig for tolv Aar siden, 
dengang Fru Anna havde haft Bryllup, for at tilintetgjøre 
hendes Lykke; hvorledes de Fredagen før Brylluppet 
havde maalt Brudesengen og slaaet en Knude paa Maale- 
snoren; hvorledes de havde lavet et Voxbarn, døbt det 
og ofret med det, og lignende; til alt dette havde de 
haft Hjælp af en Dreng, som var- Djævelen, og som 
Kristence kaldte Jeronymus; men først og sidst gjentog
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hun, at det var Jomfru Kristence, som havde ført an, 
taget Del i alt og givet dem Foræringer for deres Tjeneste; 
rigtignok paastode de ogsaa, at Jomfruen havde narret 
dem, naar de skulde dele den Lykke, de havde taget fra 
andre. Der er al Sandsynlighed for, at Jomfruen, der 
maaske selv havde haabet at blive Eiler Brockenhus’s 
Hustru, har givet sin Uvilje over Ægteskabet Luft i 
adskillige ildevarslende Symboler, Tegn og Ønsker, og 
at hendes medskyldige, den gamle, anklagede Kvinde 
nu har følt sin Samvittighed slaaet, da hun saae den 
sørgelige Opfyldelse af deres onde Ønsker og nok kunde 
mærke, at hendes sidste Time snart var kommen; hun 
bad, at Gud vilde straffe baade hende og Jomfru Kristence 
for de femten uskyldige Børn, der vare bievne tagne af 
Dage. Konen blev brændt, og næste Aar holdtes Forhør 
i det mindste over een Kvinde til, som formodentlig maa 
være bleven udlagt af de andre. Hun begyndte sin For
klaring med, at Jomfru Kristence (»den Djævel, saa faa 
hun Skam!«), havde forført hende, og derhos udsagde 
hun, at hun to Gange havde været med Jomfruen paa 
Bloksbjærg og danset i Ring der, medens Djævelen hentede 
Vin til dem osv.; ligeledes stadfæstede hun, hvad den 
tidligere brændte Kvinde havde fortalt, nemlig at de satte 
tre hvide Kors i Jorden under Fruens Seng, og at Præsten 
i Aaby, som nu for længe siden var død og borte, havde 
været med til at nedsætte Voxbarnet under Fru Annas Stol 
i Kirken, samt at den Faaremælk, som Fruen Torsdagen 
efter Brylluppet ikke efter Jomfru Kristences Opfordring 
havde været at formaa til at drikke, havde Jomfruen slaaet 
bort, og »saa kom Fanden og tog det«. Ogsaa hun blev 
brændt; men om Jomfruen hed det i denne Bekjendelse, 
at hendes Magt over Fruen allerede var tilintetgjort, da 
hendes Kunster vare røbede. Kristence maatte naturligvis 
ligeledes i Forhør og tilstod i dette at have været med 
til at maale Brudesengen, men ellers havde hun ikke Lod
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eller Del i, hvad de udædiske Kvinder havde tilstaaet om 
sig selv eller paasagt hende. Dommeren vilde ikke fælde 
nogen Dom i denne Sag, hverken til Frifindelse eller 
Skade; og da den ikke blev indanket for Kongens Dom, 
slap hun foreløbig med Skrækken, tilmed da hendes 
nærmeste Slægtninge toge sig af hende for al den Ære
krænkelse, der var tilføjet hende. Men da hun senere 
ikke har kunnet holde sig i Skindet, og saavel Fru Anna 
som andre have holdt et vaagent Øje med hende, blev 
Sagen 1621, et Fjerdedel Aarhundrede efter, optaget paa 
ny, og da dømtes hun til Døden, der af Hensyn til hendes 
adelige Stand blev fuldbyrdet med Sværdet, ikke paa 
Baalet. Af hendes Efterladenskaber stiftedes et Legat for 
Studenter ved Universitetet; det er endnu til under Navnet 
»Stipendium decollatæ virginis« (den halshuggede Jomfrus 
Stipendium).

Hvor meget end de adelige — Mætid og Kvinder — 
dels af private Grunde, dels i Embeds Medfør, have været 
ivrige i at forfølge de stakkels Kvinder, som med mere 
eller mindre Grund bleve ansete for Hexe, og maaske 
ogsaa efter Omstændighederne kunne siges at have været 
det, saa er der dog adskillige Tilfælde, der vise, at selv 
de heller ikke toge i Betænkning at benytte sig af dem, 
naar det i et eller andet Øjemed kunde være belejligt. 
Allerede 1540 var man godt med i den Henseende, og 
det i en Sag, som næppe har undladt at vække den 
største Opmærksomhed i Rigets højere Kredse, ja endog 
paa allerhøjeste Steder. Nævnte Aar havde nemlig Lens
manden paa Bygholm, Otto Gyldenstjærne, beskyldt sin 
Kollega paa Lundenæs, Peder Ebbesen, for, at han ved 
Tortur skulde have tvunget en Troldkvinde, Maye Har- 
skaar — der naturligvis har baaret sit Tilnavn paa Grund 
af en uhyggelig Misdannelse i Ansigtet — til at udsige 
om ham, hans Moder og Søskende, at de skulde have



83

lagt Raad op med hende om at øve Trolddom mod selve 
Kongen. Peder Ebbesen havde, saa hed det, fanget Trold
kvinden og ladet hende føre til Aakjær, hvor han havde 
pint hende med hed »Malling« (et Torturinstrument, et 
Slags Tommeskrue eller Spænde, som ophededes og der- 
paa blev sat paa Fingrene) eller »Mollug« (Bækken, der 
var gjort glødende), samt paa anden Maade tvunget hende 
til at bekjende, at Otto Gyldenstjærne skulde have haft 
sine Raad og Handel med hende om at forgjøre Kongen 
ved Trolddomskunster. Peder Ebbesen svarede, at Maye 
Harskaar i lang Tid havde været aabenbart berygtet som 
en led Troldkvinde, saa at endog hendes Mand ikke 
mere vilde have noget med hende at skaffe; hun havde 
»upint og uplaget« tilstaaet, at Gyldenstjærne og hans 
nærmeste Slægtninge paa Bygholm havde haft deres Raad 
og lønlige Handel med hende i nævnte Øjemed, men at 
denne Bekjendelse skulde være fremkommen paa Anstif
telse af P. Ebbesen, benægtede han paa det bestemteste; 
han søgte at bevise, at han hverken ved Malling eller 
Mollug eller anden Tortur havde villet indvirke paa 
Maye Harskaar, men paastod tværtimod, at da hun første 
Gang blev ført frem for ham, havde hun en »Jomfru« 
paa Fingrene, hvilken han strax lod tage af, inden han 
forhørte hende. Sagen mellem disse to kongelige Lens- 
mænd blev forligt paa Viborg Landsting; hvorledes det 
gik Maye Harskaar, berettes ikke; men der er en til Vis
hed grænsende Sandsynlighed for, at hun har endt sit 
Liv paa Baalet.

Henved hundrede Aar senere, nemlig 1626, synes 
man at have lagt Planer op om paa forskjellig Maade at 
forgjøre Kristjan den fjerde; i den Sag, som da rejstes, 
og som varede i flere Aar, er der noget endnu mere 
mystisk end i de fleste lignende. At der har været noget 
galt paa Færde, kan man nok indse; men hvor Sandheden 
hører op, og hvor Løgnen begynder, hvor meget der er
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fremkommet ved frivillige Tilstaaelser, og hvad der er 
afpresset ved Tortur, har det dengang været, som det 
endnu er, lige umuligt at bedømme. Sagen er kortelig 
denne: En Kvinde i Syderstapel i Slesvig, Heine Hansens, 
eller »Lamme-Heine«, som hun oftest kaldtes med sit 
»nom de guerre«, blev beskyldt for at have hjulpet den 
løsagtige og berygtede Fru Anna Lykke til Harridslevgaard, 
Kai Rantzaus Enke, med at skaffe hende den udvalgte 
Konge, Prins Kristjans Kjærlighed, hvad der vistnok for 
øvrigt ikke behøvedes Hexeri til, da det kunde gaa ganske 
naturlig for sig. Men ikke nok hermed; hun beskyldtes 
nemlig ogsaa for ved Trolddomskunster at have forsøgt 
eller villet forsøge at tage Kongen af Dage. Kongen, 
der netop var fuldt beskjæftiget med sin ulykkelige Del
tagelse i Trediveaarskrigen, blev yderlig forbitret og har 
maaske ogsaa tænkt, at alle de Uheld og Ulykker, som 
forfulgte ham, kunde skrives paa Lamme Heines og 
Konsorters Regning. Gjentagne Gange greb han paa 
aldeles uberettiget Maade ind i Retsforfølgningens Gang; 
saaledes lod han Landsdommeren, Torben Gabrielsen Akeleje, 
afsætte, fordi han havde været vantro nok til at frikjende 
Heine, da det forekom ham, at hendes Brøde ikke var 
tilstrækkelig godtgjort. Heine førtes rundt fra Sted til 
Sted Landet over; snart bekjendte hun, formodentlig 
under Torturens Indflydelse, men snart tilbagekaldte hun 
igjen sine Udsagn. Dog fremgaar det af alle de for
virrede Udsagn i denne forvirrede Sag, at hun har givet 
sig af med Trolddom af forskjellig Slags. Engang tilstod 
hun, at hun havde haft Haar baade af Kongen og af 
Prinsen, hvilke Haar skulde benyttes baade mod Kongens 
Liv og til at vække den forbudne Elskov; men saa gjen- 
kaldte hun det atter, idet hun paastod, at disse Haar ikke 
havde været af noget Menneske, men af et »Bæst«. Ad
skillige andre Personer, naturligvis mest Kvinder, ind- 
vikledes i Sagen, som, efter at have varet i fire Aar,
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endte med, at Borgmestre og Raad i Kjøbenhavn i Sep- 
tembet 1630 dømte, at hun »for sine store og utilbørlige 
Løgne, paa hvilke hun havde annammet Kristi Legeme 
og Blod, ved hvilke Løgne hun allerede havde foraarsaget 
meget ondt, og meget vilde være sket, om Gud ikke 
naadeligen havde afvendt, bør som et løgnagtigt, for
ræderisk og skadeligt Menneske at have forbrudt sit Liv 
og straffes med Sværdet, alle andre ugudelige Mennesker 
til et Exempel« (d. e. til advarende Exempel, til Skræk og 
Advarsel).

Endnu maa omtales et Tilfælde, i hvilket en meget 
højtstaaende Dame blev beskyldt — om med Rette eller 
Urette — for at have benyttet sig af Hexes værdifulde 
Bistand. Det var den myndige Fru Karen Gyldenstjærne, 
siden 1575 Enke efter Holger Ottosen Rosenkrands til 
Boller og Rosenvold, Danmarks Riges Raad og Marsk, 
som 1596 blev inddraget i en højst ubehagelig Sag, hvis 
Udfald maaske nok kunde være blevet det værste for 
hende, dersom hun ikke havde haft formaaende Sønner 
og andre mægtige Venner og Frænder. Det var netop i 
de Dage, da den første Undersøgelse mod Kristence 
Kruckow stod paa; og der er alle Tegn til, at hendes 
og de fynske Kvinders Bedrifter ikke have været uden 
Sammenhæng med det, som lagdes Fru Karen Gylden
stjærne til Last. Hendes Nabo, Johan Rud til Møgelkjær, 
var gift med Anna Eriksdatter Hardenberg fra Mattrup. 
Den unge Kone var tungsindig og mente i sin sygelige 
Tilstand, at hun var forgjort, aldeles i Overensstemmelse 
med hele Tidens Tankegang, da Tungsind sædvanlig 
betragtedes som en Virkning af Djævelen og hans Med
hjælpersker. Flere Hexe vare allerede i den Anledning 
bievne brændte paa Fyn og en i Haderslev. Et Par af 
dem havde udsagt, at en Kone i Sejd ved Boller var 
deres Medhjælperske og Hoved, samt at hun var under- 
kjøbt af Fru Karen Gyldenstjærne, Hr. Holger Rosenkrands’s
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Efterleverske, til at forgjøre Fru Anna Hardenberg. Denne 
Beskyldning, der aabenlyst var fremsat paa Tinge og ført 
til Protokols, kunde Fru Karen selvfølgelig ikke lade blive 
siddende paa sig. Hendes Søn, Otto Rosenkrands, paa 
hvis Gods Konen i Seid boede, søgte at holde sin Haand 
over denne og især hindre, at hun kom i Johan Ruds 
Vold, da det kunde have de ulykkeligste Følger for hans 
Moder, dersom Johan Rud ved Tortur søgte at afpresse 
Konen Tilstaaelse. En Række Processer begyndte da; 
men den egentlige store Sag mellem Johan Rud og Fru 
Karen blev dog 1598 bilagt ved Kongens Mellemkomst; 
det bestemtes da, at Konen i Seid skulde overgives til 
Fensmanden paa Koldinghus, hvor hun skulde sættes i 
Forvaring, og at der skulde kræves Kirkenævn over 
hende; dersom hun dømtes fra Fivet, skulde Sagen gaa 
til Fandstinget, hvilket rigtignok allerede 1576 ved den 
ovenfor omtalte kallundborgske Reces var bestemt altid 
at skulle ske. Muligvis er denne Bestemmelse ikke ved 
alle Fejligheder nøje bleven overholdt, saa man har fundet 
det nødvendigt atter her at indskærpe den, da det var 
saa fornemme Personer, som vare indviklede i Sagen. 
Desuden tilføjedes, at Konen ikke maatte pinlig forhores, — 
en stor Gunst baade for hende og for Fru Karen, som 
overlevede denne uhyggelige Historie indtil 1613.

Her kan Fejligheden benyttes til at omtale endnu 
en Adelsdame, som samtidig mentes at være forgjort og 
besat; det var en Søster til Fru Anna Hardenberg, ved Navn 
Mette, gift med Preben Gyldenstjærne til Vosborg; hun var 
født 1569, og netop paa samme Tid, som Undersøgelserne 
om, hvorledes Fru Annas Tungsind var fremkommet, 
vare i fuld Gang, nemlig 1597, blev hun angreben af en 
alvorlig Sindssygdom, en sørgelig Arv efter Moderen. 
Hun og hendes Omgivelser troede hende naturligvis besat 
af Djævelen eller en af hans Drabanter, der forfulgte 
hende i mere end 6 Uger, »slog hende og drog hende,



87

saa hendes Krop sad i det blodige Kjød; item slog han 
hendes Median og Lungeaare, saa hendes Ærmer løb 
fulde af Blod, og stak hende udi hendes Skinneben, saa 
de sad udi Ribler og Saar.« Saa forekom det hende en 
Nat under et Ophold paa Totterupholm, at det blev til- 
kjendegivet hende, at hun skulde staa op og gaa til Vallø, 
hvor hun skulde begive sig ind i det saakaldte »Taarn- 
kammer«; der skulde hun blive frelst. Næste Dag gav 
hun sig, med Stav i Haand, til Fods paa den tre Mil 
lange Vandring til Vallø; den onde Aand fulgte hende 
ved Siden, saa hun kunde se ham hoppe over Grøfter 
og Gjærder; men ogsaa en Engel ledsagede hende. Da 
hun kom ind i Taarnkammeret, disputerede hun mundtlig 
med Aanden, saa de mange Folk, som stode udenfor, 
højlig forundrede sig derover; og hun vandt Sejr. Dagen 
efter var hun frisk og rask. Den Stav, hun havde haft 
med sig paa Vandringen, lod hun blive i Taarnkammeret 
til et Minde og Vidnesbyrd for andre om Frelsen fra 
det onde. Selv holdt hun ikke af at tale om denne 
sælsomme Begivenhed; men det gjorde hendes Mand saa 
meget desto mere; han lod endog nedskrive en Beretning 
derom i den Hensigt at udgive den i Trykken. Ved 
denne Lejlighed synes der mærkværdig nok ikke at være 
blevet anstillet Undersøgelser om, hvem de Ugjernings- 
mænd havde været, som havde paaført hende den Plage ; 
ellers vilde sikkert nogle Kvinder have endt paa Baalet.

Af de fire Elementer synes Ilden at have været det 
eneste, over hvilket Hexene ikke havde Magt, hvorimod 
de maatte bøje sig for Ilden; Luft, Vand og Jord gjorde 
de sig derimod paa deres Vis underdanige.

Det er jo en bekjendt Sag, som ogsaa ovenfor er 
omtalt, at Hexene fløj, eller mentes at kunne flyve, 
gjennem Luften, og at de i en utrolig kort Tid kunde 
tilbagelægge meget lange Strækninger. Men det var ikke
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blot saadanne udædiske Mennesker, der mentes at kunne 
benytte Luftsejladsen som extraordinær Expresbefordring; 
»Hellig Anders« skal jo efter Sagnet mellem Morgen og 
Aften have redet fra det hellige Land til Slagelse paa et 
nattegammelt Føl. Og den norske Digter, Nordlands
præsten Peter Dass, der levede for et Par hundrede Aar 
siden, og som i Norge staar som en halvt mythisk Person, 
hvem megen Kraft i forskjellige Retninger var forlenet, 
siges at have været i Stand til, da han en Juleaften fik 
Underretning om, at Kongen ønskede at høre ham prædike 
Juledag i Kjøbenhavn, at sadle sin Koffert, paa hvilken 
han red gjennem Luften, saa han naaede til Bestemmelses
stedet i rette Tid; da han havde fuldendt Gudstjenesten 
til Kongens Tilfredshed, drog han paa samme Maade til
bage til Norge og holdt Aftensang i Bergen.

Hexene kunde vel egentlig siges at høre til »Ond
skabens aandelige Hær under Himlen« (Ef. 6, 12), da 
de havde solgt eller hengivet sig til »den Fyrste, som 
har Magt i Luften« (Ef. 2, 2). Men da Luften øver 
sin store Indflydelse paa Vandet, kunde de Kvinder, der 
færdedes i Luften, ogsaa fra dette Element, hvor de halv
vejs lode, som de vare hjemme, øve deres ondskabsfulde 
Idrætter paa Vandet, og det ikke efter nogen ringe Maale- 
stok. Det var ikke, som de fik et enkelt Fartøj til at 
forlise; nej, hele Flaader af Krigsskibe maatte bukke 
under for deres Magt; rigtignok kom det tilsidst til at 
gaa ud over Hexene; men det maa kun have været en 
tarvelig Erstatning og Tilfredsstillelse for Regeringen at 
faa nogle gamle Kællinger paa Baalet, efter at de først 
havde forgjort og ødelagt en hel Krigsflaade.

Tre Gange i mindre end et halvt Aarhundrede greb 
Djævelen og hans Redskaber ind i Flaadens og derved 
hele Landets Skæbne; det var 1543, 1566 og 1589. — 
1543 var der udrustet en dansk Flaade, som skulde sejle
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til Holland for at tage Kampen op mod Kejseren, baade 
ved at forjage en kejserlig Flaade for Norges Kyster og 
især ved at bore Hul paa de hollandske Diger og saaledes 
sætte det lave Land under Vand. Regeringen spaaede, 
men Hexene raadede! Allerede da Flaaden kom til 
Helsingør, havde der dannet sig et Komplot af Kvinder 
fra Kjøbenhavn, Malmø og Helsingør, som under Anførsel 
af Gyde Spandemagers samlede sig i en Dal udenfor Byen, 
hvor de lagde onde Planer op om at »forgjøre Kongens 
Flaade«, saa den ikke kunde faaVind; da den endelig med 
Sneglefart var kommen nær til Hollands Kyst, blev det galt 
fat paa anden Vis; da gav det sig til at storme stærkt 
med fralands Vind, saa Flaaden ikke kunde nærme sig 
eller lægge til, hvorimod den af stærke Storme blev drevet 
tilbage til Danmark med uforrettet Sag. Naturligvis blev 
der holdt Forhør, og Pinebænken bragte Klarhed om, 
hvilke Hexe der havde været med i Komplottet, hvor
ledes de havde baaret sig ad med at hage sig fast til 
Skibskjølene og senere ved at »løse Knuder« havde frem
bragt Stormen. De bleve naturligvis brændte.

Ogsaa midt under den nordiske Syvaarskrig vare 
Hexene paa Spil mod den danske Flaade; det var i 1566, 
medens Flaaden færdedes omkring i Farvandet ved Øsel 
og Gulland og jævnlig havde Kampe med Svenskerne. 
Der var død en ung norsk Underadmiral Kristoffer 
Mogensen, som ikke paa Sømands Vis blev sænket i 
Havet, men blev jordet i Visby med stor Højtidelighed, 
og først om Aftenen vendte det store Følge tilbage til 
Skibene. Baade Lensmanden paa Gulland og Flaadens 
praktiske Skippere advarede i Forvejen mod Ankerpladsen, 
der var farlig paa Grund af de mange skjulte Klipper og 
Skjær. Men Overadmiralen, der mente, at det ikke 
havde saa meget at betyde, vilde blive liggende, halvvejs 
som paa Trods; da rejste der sig om Natten til den 
29 Juli en forrygende Storm, ved hvilken i Løbet af
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6 Timer 16 dansk-norske Krigsskibe slyngedes mod 
Skjærene og gik til Grunde, og 7000 Sømænd fandt en 
vaad Grav, »for at een kunde komme til at ligge tør«. 
Kun de Skibe, der i Tide havde lettet Anker og havde 
staaet ud i rum Sø, bleve frelste. At en saadan for
færdelig Ødelæggelse ikke kunde være gaaet til paa 
naturlig Maade, men at der var Hexeri med i Spillet, 
maatte øjeblikkelig staa klart for enhver; og da man jo i 
hine Dage besad en ved Erfaring skærpet Sporsans, kom 
man snart under Vejr med, at Ulykken skyldtes nogle 
Troldkvinder, som ogsaa vedgik, at de vare kjøbte dertil 
af en Værtinde i Kjøbenhavn, der ikke tog i Betænkning 
at ødelægge Flaaden for en ussel Vindings Skyld, idet 
hun haabede da at kunne beholde nogle Ejendele, som 
en af Skibskaptajnerne havde givet hende i Forvaring; 
alle Kvinderne bleve brændte.

Hvor stor Ulykke end det Skibbrud har været for 
hele Landet, og hvor megen Sorg end de 7000 Menneskers 
Død har voldet i mangfoldige Hjem, saa har dog vistnok 
det, som 1589 hændte den danske Flaade, vakt endnu 
mere Opsigt og Omtale. En Flaade paa fjorten store 
og en Mængde mindre Skibe var udrustet for i September 
at føre den danske Prinsesse Anna, Kong Kristjan den 
fjerdes Søster, til Skotland, hvor hendes Bryllup med den 
skotske, senere ogsaa engelske, Konge Jakob den sjette 
(første) skulde fejres. Men næppe var Flaaden kommen 
ud af Kattegat, før enhver maatte sige, at den var ligefrem 
forhexet; de store Skibe, der ellers vare ansete for at 
være gode Sejlere, kunde næsten ikke røre sig ud af 
Stedet; dels sprang de læk, dels var det, som om en 
usynlig undersøisk Magt holdt dem fast, medens Koffardi- 
skibe sejlede forbi baade paa den ene og den anden Led, 
til Spot og Spe for den danske Marine. Da nu stærke 
Efteraarsstorme bebudede den sig nærmende Vinter, ansaa 
man det for tryggest at søge Havn i Norge, som Flaaden
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ogsaa kom til i meget ramponeret Tilstand. Kong Jakob, 
der længtes efter sin unge Brud, og af andre søfarende 
havde hørt om Uheldet, sejlede da til Norge, hvor saa 
Brylluppet stod; og først i Slutningen af Maj næste Aar 
naaede Kongeparret tilbage til Skotland, atter efter en 
meget besværlig Rejse. — At her var noget galt paa 
Færde, er jo tydeligt nok; der begyndtes da ogsaa Under
søgelser paa begge Sider af Vesterhavet. Kong Jakobs 
Mistanke faldt især paa en Doktor Fian som den, der 
skulde være den egentlige Ophavsmand; han tilstod paa 
Pinebænken, men tilbagekaldte sin Tilstaaelse. Torturen 
blev gjentaget under alle optænkelige Former; men da 
jeg frygter, at adskillige Læseres Nerver ikke ville være 
stærke nok til at udholde en indgaaende Beskrivelse af 
alt, hvad den ulykkelige Dr. Fian maatte lide uden senere 
at være at formaa til at forny sin Bekjendelse, skal jeg 
indskrænke mig til at meddele Resultatet, nemlig at »da 
Djævelen i den Grad havde forhærdet hans Hjærte, at 
han haardnakket nægtede, hvad han forhen havde tilstaaet«, 
faldt Dommen saaledes, at han »uden Tilstaaelse levende 
skulde brændes«, hvilket skete. Men det mentes almindelig, 
og ikke mindst af Kongen, at alle disse Kalamiteter paa 
Rejsen skyldtes et stort Samfund af Hexe, baade skotske 
og danske, og en Del maatte i den Anledning følge 
Dr. Fian paa Baalet.

Om det var ved den Lejlighed eller engang senere, 
at en højtstaaende skotsk Dame, Agnes Sampson, var 
anklaget, fremgaar ikke med tilstrækkelig Tydelighed af 
de Værker, der have staaet til min Raadighed; men det 
har ogsaa mindre at sige, da Kong Jakob aldrig, saa længe 
han levede, glemte Hexene det Puds, de havde spillet 
ham og hans Brud, ligesom han mente, at han personlig 
i høj Grad var Gjenstand for Troldtøjets Uvilje. Han, 
denne underlige Blanding af Begavelse og Indskrænkethed, 
af Lærdom og Pedanteri, var en af de ivrigste i sin
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Samtid til at handle og skrive, systematisk og viden
skabelig, imod Hexene og for Forfølgelserne; 1597 for
fattede han saaledes en »Dæmonologi«; aldeles i Tidens 
Aand overværede han personlig Forhørene og greb selv 
ind i dem med Spørgsmaal, lod de anklagede spille de 
Melodier, der ledsagede Djævleoptogene, morede sig, naar 
der blev talt Fransk om ham, »il est un homme de 
Dieu«, eller det blev sagt, at han var »Satans værste 
Fjende i den hele Verden«. For øvrig gav hans Svoger 
Kristjan den fjerde ham ikke meget efter i saa Hen
seende.

Den nævnte fornemme Dame Agnes Sampson blev, 
hvad enten det nu var i 1589 eller senere, mistænkt og 
anklaget for med nogle andre Kvinder at have lagt Raad 
op om at drukne Kong Jakob. Det var et helt Regiment 
af 200 skotske Hexe, som blev beskyldt for at have sejlet 
i et Sold fra Leith til Kirken i North-Berwick for der at 
holde Maaltid med Djævelen. Kongen lod hende spænde 
paa Pinebænken og gjorde sig den Fornøjelse selv at 
rette Spørgsmaal til hende; man fik da ud, at hun og de 
mange andre Kvinder havde døbt en sort Kat, som de 
derpaa havde kastet i Havet for at opvække en Storm, 
ved hvilken Kongen, der netop var ude at sejle, kunde 
drukne. Hun og hendes medskyldige dømtes til Baalet; 
i sin Død bevidnede hun sin Uskyldighed og bad Kristus 
forbarme sig over hende, da Menneskene ikke vilde.

Efter denne Udflugt til Skotland vender jeg tilbage 
til Fremstillingen af Forholdene i Danmark i det bevægede 
Aar 1589. Her var man naturligvis ogsaa paa det rene 
med, at hvad der timedes Flaaden, skyldtes Hexe, og at 
Stedet, hvor man skulde søge de brødefulde Kvinder, 
efter al Sandsynlighed snarest maatte være Kjøbenhavn. 
Her begyndte da en Undersøgelse og Proces, som endte 
med, at i dette og det nærmest følgende Aar tretten 
kjøbenhavnske Kvinder, blandt hvilke endog den kjøben-
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havnske Borgmester Jakob Sørensen Skrivers Hustru 
Margrethe, bleve brændte for det Hexeri, de havde bedrevet 
mod Flaaden. Men Hexene i Kjøbenhavn søgte naturligvis 
efter Evne at skyde Skylden fra sig, og de væltede den 
over paa nogle Kvinder paa Fejø, denne afsides liggende 
0 , hvis Beboere maaske næppe nok havde hørt Tale om 
Brudefærden. Sex Hexe paa Fejø viste sig da ogsaa at 
have været de skyldige eller i hvert Fald de kjøbenhavnske 
Kvinders medskyldige. De bekjendte, at de ved Hjælp af 
nogle Lerpotter paa et Bord i Karen Vævers Stue havde 
opvakt Storm og bragt Flaaden i Forvirring, medens 
»Apostlen« »Langvinus«, der sendtes afsted efter dem i en 
tom Øltønde, havde besørget Resten, virksomt understøttet af 
de to Smaadjævle »Smuk« og »Pil-Hestesko«, som de havde 
ladet hænge sig fast i Skibenes Kjøle, hvor de virkede nok 
saa godt som Ankere, indtil de slap, og Skibene saa gik for 
Vind og Vove. Egentlig havde fra først af Bestemmelsen 
været, at hele Flaaden skulde være gaaet til Grunde; og 
at det ikke skete, skyldtes ene den Omstændighed, at 
Karen Vævers havde sin Mand, sin Søn og sin Svoger 
ombord; for deres Skyld havde hun tre Gange »i Jesu 
Navn« bedet de andre om dog at skaane Flaaden; men 
da de alligevel sendte Apostlen »Langvinus« afsted paa 
Expeditionen, havde hun ved hans Hjemkomst brugt ham 
til at forpurre deres Plan ved at berede den ene af dem en 
brat Død. Disse Fejø-Kvinder kom naturligvis paa Baalet 
saa vel som deres kjøbenhavnske og skotske Kolleger, og 
det er slet ikke umuligt, at adskillige hist og her omkring 
i Landet have maattet gaa samme Vej; Øvrigheden har 
sikkert været meget tjenstivrig i denne Sag.

Rettergangen mod de kjøbenhavnske Kvinder viser, at 
der har været en betydelig, men ikke meget ænset Strid 
mellem de to af de daværende Regeringsraader, Rente
mesteren Kristoffer Valkendorf og Rigsadmiralen Peder 
Munk, hvilken sidste endog beskyldte sin Kollega for ved
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sit utidige Kniberi at have været Skyld i, at Flaaden ikke 
var i sejlbar Stand. Sagen er i sig selv i høj Grad 
dunkel; det synes, at Valkendorf har været meget ivrig, 
ja altfor ivrig, for at faa de- anklagede Kvinder til at 
bekjende, da jo i saa Tilfælde Uheldet med Flaaden ikke 
kunde tilskrives ham. Den af Kvinderne, som synes at 
have været Hovedet for Komplottet, hed Ane Koldings; 
der indløb til Regeringen bl. a. en Klage over Byfogden 
i Kjøbenhavn, at han ved Nattetid havde sendt Byens tre 
Sognepræster til hende i Fængslet, for at de kunde for
høre den dødsdømte sammen med hendes Dommere og 
dem, for hvem hun havde aflagt sin Bekjendelse. Byfogden 
blev frifunden, da han kunde godtgjøre, at det ikke var 
noget Overgreb, men at han havde handlet efter højere 
Ordre, nemlig fra to Rigsraader, hvilke dog erklærede, at 
Præsterne kun havde Paalæg om at berede den domfældte 
til Døden. —

Det er ovenfor omtalt, hvorledes nogle Præster gave 
sig af med saadanne Kunster, at de øvede deres Magt 
over Vind og derved igjen over Vove. Men der var 
ogsaa andre Præster, som maatte bukke under for Hexenes 
Kunster, og som af den Aarsag fandt deres Død i Vandet. 
Saaledes berettes, at der i Begyndelsen af det syttende 
Aarhundrede i Elling Sogn i Vendsyssel var en Præst 
Laurids Mortensen, som engang havde været i Klammeri 
med en Kone ved Navn »Hose-Mette«; hun havde lovet 
ham »en vaad Kappe«; og den fik han ogsaa en Dag, da 
han druknede paa en Rejse i Embeds Medfør til Hirts- 
holmene; saa kom man i Tanker om Hose-Mettes Trusel, 
og 1621 blev hun brændt paa en Høj i Mosbjærg Sogn.

Dette Hexebaal har vel ikke vakt videre Opmærk
somhed udenfor en snævrere Kreds, lige saa lidt som 
den Omstændighed, at en Fiskerkone i Skælskør blev 
brændt, fordi hun havde været saa stræbsom, at ved 
hendes Virksomhed hendes Mands Garn bleve fyldte med
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Sild, hvilket ikke kunde ske, uden at det gik ud over de 
andre Fiskeres Næring og Bedrift; saa maatte hun da 
bøde med Livet.

Langt mere Opsigt har det vakt i vide Kredse, da 
det begyndte at gaa tilbage for den bekjendte Odense 
Rigmand Ole Bager — ham, der havde hædret Kong 
Frederik den andens Besøg ved at fyre op i Kaminen 
med Kongens Gjældsbeviser — og man saa mente, det 
var en Hex, som havde voldet i hvert Fald Begyndelsen 
til hans Ruin. Hun havde villet hævne sig paa Ole 
Bager, fordi han havde afslaaet hendes Begjæring om, at 
hendes Datter maatte blive gift med en af hans Kontor
betjente; saa skal hun i sin Vrede have viist Datteren, 
ved at skvulpe syv Æggeskaller i en Spand Vand, hvor
ledes hun kunde bevirke, at af hele Mandskabet paa syv 
Skibe, Ole Bager havde i Søen, kun een Person, nemlig 
Datterens Kjæreste, som var ombord paa et af dem, skulde 
frelses.

Disse syv Fartøjers samtidige Forlis var selv for en 
rig Mand som Ole Bager et føleligt Tab, da de havde 
kostbare Ladninger inde; de tre af dem vare saaledes 
ladede med Stude og bestemte til Holland. Man kan 
derfor ikke undres over, at han har givet sig til at søge 
efter Ophavsmændene — eller, hvad han vel snart har 
været klar paa, »Ophavskvinderne« — til den for ham 
saa ulykkelige Begivenhed; og han har sikkert ikke behøvet 
at lede ret længe. Den Kone, der havde skvulpet Ægge
skallerne, har efter al Sandsynlighed ikke været forsigtig 
nok til at holde Tand for Tunge, men har givet efter 
for den farlige Lyst, Hexene ofte havde, til at gjøre sig 
interessante ved at fortælle om deres Bedrifter; det var 
en dristig Ærgjerrighed, der bagefter kom til at svide til 
dem selv. Denne Kone synes, efter alt hvad der berettes, 
at have været svært dreven i alskens sorte Kunster og at 
have bevaret en Del af sin Magt over Elementerne til det
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sidste; Sagnet fortæller saaledes, at da hun blev ført ud 
til Retterstedet, opvakte hun først et saa stærkt Vindstød, 
at den paa Embeds Vegne nærværende Præsts Kalot 
blæste af og fløj hen paa Baalet; derpaa bad hun om at 
faa et Nøgle Garn; men da man ikke uden Grund nærede 
Mistanke om, at hun vilde søge at fordufte ved Hjælp af 
det, blev det klogelig nægtet hende, og hun maatte da 
lide Døden uden Barmhjærtighed.

Især var det i Norge, at Kvinder beskyldtes for ved 
Trolddom at kunne frembringe Vind og Storm; maaske 
have de lært disse Kunster af Norges nordligste Beboere 
Finnerne, der jo som ovenfor omtalt lige fra Oldtiden 
til vore Dage have været ganske særlig drevne i al Slags 
Hexeri.

Her skal anføres et Par Tilfælde fra Norge i det 
syttende Aarhundrede; et Uddrag af Rettergangen i Sagerne 
vil give et Indblik i, hvorledes man forholdt sig med 
Hexeprocesser. En gammel Kvinde, Karen Thorsdatter, 
var 1650 fængslet i Kristjanssand for Tyveri og Signe- 
kunster; under Sagen angav hun fire andre Kvinder, der 
skulde være mindst lige saa drevne deri som hun; de 
kunde saaledes ved at lade, som de malkede en Kniv, de 
havde stukket ind i Væggen, malke Mælken bort fra 
andre Folks Kvæg. Siden bekjendte hun, at hun i Selskab 
med Borgmester Jakob Mortensens Enke Sidsel og nogle 
andre Kvindfolk havde redet gjennem Luften til Kjærru i 
Tved Sogn; til Anfører havde de haft Kristen Klod; 
Karen Thorsdatter havde redet paa en Kat, Borgmester
enken paa en Glorage (d. e. Ildskuffe). Hensigten med 
denne deres Luftrejse var, at de vilde have et Skib til at 
forgaa, som var paa Vejen til Kjøbenhavn, og paa hvilket 
Fogden Niels Nielsen samt en Kræmmer ved Navn Kristen 
Andersen vare ombord; men de »havde ingen Magt 
kunnet faa med dem, fordi de saa inderlig frygtede Gud«; 
»paa denne Bekjendelses Sandhed tilbød hun at annamme
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Kristi Legeme og Blod«. Bodil Krams, en af dem, Karen 
Thorsdatter havde sagt var med paa Hexefærden, blev 
stillet for Retten; hun tilstod godvillig, at hun paa en 
Glorage kunde flyve gjennem Luften, og at hun havde 
været i Samfærdsel med dem, der vilde have omkastet 
det Skib, Fogden og Kristen Andersen vare om Bord paa. 
Flere andre Kvinder stævnedes i den samme Sag; om en 
af dem hedder det, at hun »med mange Eder og stor 
Forbitrelse« benægtede de Beskyldninger, der rettedes 
imod hende. Næste Dag meddeles noget at være sket, 
som kaster et helt romantisk Skjær over denne Hexe- 
proces: Borgmester Jakob Mortensens ovenfor omtalte
Enke Sidsel havde trøstet sig over sin Mands Død og 
havde netop Fæstensøl med Sorenskriveren i Raabygde- 
lauget Niels Jensen; som de nu allerbedst sad ved deres 
Glædesmaaltid, kom Rettens Betjente og førte hende i 
Fængsel, da hun offentlig var beskyldt for at være en 
Troldkvinde. En af de følgende Dage bleve Karen 
Thorsdatter og Bodil Krams atter forhørte, denne Gang i 
Nærværelse af Borgmesteren, Præsten og nogle dertil 
udvalgte Borgere; da de bleve faste i deres Bekjendelse, 
fremførtes Sidsel, hvis Fæstensøl paa en saa uhyggelig 
Maade var blevet afbrudt; hun ledsagdes af sin Fæste
mand, der jo som Sorenskriver maatte være et Stykke af 
en Jurist, og som paa det ivrigste forsvarede hende, idet 
han meget fornuftig paastod, at slige graverende Sigtelser 
lovformelig burde overbevises hende, da Vidnesbyrd af 
Misdædere, der selv tilstode at have hengivet sig til 
Djævelen, selvfølgelig ikke burde staa til troende i en 
Sag af saadan Vigtighed. I et senere Forhør erklærede 
Karen Thorsdatter, at engang, da de paa vanlig Vis fløj 
gjennem Luften, havde Sidsel »løst en Knude«, og strax 
kom der en saadan forskrækkelig Storm, saa det »peb i 
Luften, som om mange Svin vare komne sammen«; 
endvidere paastod hun, at Sidsel med flere paa forskjellig

7
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Vis havde voldt Folk Ulykker og saaledes været Skyld i, 
at Kristen Andersens Folk druknede paa Vejen til Topdal, 
ligesom de paa underfundig Maade havde taget hans 
Lykke fra ham; Sidsel havde ogsaa to Gange forsøgt at 
drukne Kristen Andersens Hustru Susanne; men fordi 
denne bar en Guldkjæde, hvori der hang et Kors, havde 
hun ikke mægtet det; »alt dette var blevet hende sagt af 
hendes Husbonde Lucifer«. Saa afsagdes da følgende 
Dom: »Saasom Karen Thorsdatter og Bodil Krams saa 
bestandig have bestaaet, at de have givet sig i Djævelens 
Tjeneste og derved skadet deres Næste, bør de efter 
Loven forbrændes«; denne Dom blev senere stadfæstet i 
højere Instans og tre Maaneder efter fuldbyrdet. I dette 
Tilfælde synes altsaa de Kvinder, der ikke havde villet 
bekjende, at være slupne fri, saa at Tortur formodentlig 
ikke er bleven brugt i denne Sag; ellers havde de nok 
bekjendt!

I Sammenhæng hermed kan anføres en anden Be
retning fra Kristjanssand en Snes Aar senere, i hvilken 
ogsaa handles om nogle Kvinder, som mente at have 
Magt over Luft og Vand, men hvis Kraft dog ikke var 
større, end at Ilden tilsidst fik Bugt med dem. Præsidenten 
i Kristjanssand Niels Pedersen, som 1670 i Byens An
liggender var rejst til Kjøbenhavn, blev en Nat pludselig 
maalløs og som værkbruden over sit hele Legeme, skjønt 
han Aftenen forud var gaaet sund og frisk i Seng. Saa 
kom nogle i Tanker om, at han vistnok maatte være 
forgjort; og da Karen Snedkers i Kristjanssand havde 
Ord for at omgaas med nogle hemmelige Kunster, blev 
der af Underfogden anlagt Sag imod hende. Hun blev 
ført op paa Bytinget, og efter lang Examination og 
adskillig Vidneførsel gjorde hun omsider denne Bekjendelse: 
For omtrent atten Aar siden var Fanden kommen til 
hende og havde givet sig i hendes Tjeneste (man kunde 
ellers ogsaa have tænkt: »taget hende i sin Tjeneste«).
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Til Vidnesbyrd om den indgaaede Pagt gav han hende 
med sin Klo et Mærke paa Armen, og til ydermere 
Bevis paa, at det forholdt sig saaledes, fremviste hun sin 
Arm, paa hvilken der fandtes et Ar, som hun sagde var 
dette Mærke. Hun tilstod at have forgjort Præsidenten, 
og at hun var kjøbt dertil af en Kvinde, som hun ikke 
vilde nævne. Hun sagde, at det var gaaet til paa følgende 
Maade: En Dag, da han stod i sin Stue, gjorde hun sig 
usynlig og kom ind til ham i en vederstyggelig Ham, 
medbringende noget »Tøj« af Udseende som smaat Salt 
og kastede det paa hans Klæder. Hendes Kammerat 
Dorthe Fudevig sad og samme Tid i en afskyelig Ham 
°g styg Lignelse, dog usynlig, i Forstuen. Af hende fik 
hun det Tøj, som hun kastede paa Præsidentens Klæder; 
men da det ikke strax gjorde sin Virkning, saa Præsidenten 
alligevel gav sig paa Rejsen til Kjøbenhavn, blev hun enig 
med Dorthea Fudevig om, at de begge i en Hast vilde 
rejse til Kjøbenhavn for tilfulde at iværksætte deres Fore
havende, hvorpaa de i Djævelens Skikkelse rejste gjennem 
Luften, medhavende et Glas, og da de fandt ham sovende, 
hældte de i ham det, som de havde i Glasset, hvoraf 
han nu havde sin Svaghed. Fremdeles bekjendte hun, at 
hun engang under en Ravns Lignelse havde nedgravet 
noget i Raadstueskriver Johan Worms Gaard, for at han 
ikke skulde faa Held til Høns og Smaakreaturer. Hun 
blev derpaa adspurgt om, hvad det var for noget »Tøj«, 
hun havde nedgravet; herpaa svarede hun, at det var 
Haar, Negle, Ben og Fjer; Haarene havde hun plukket 
af sin »Dreng« »Hvidgaas«, der er af Skikkelse som et 
Hesteføl, og som hun ogsaa bruger til at ride paa, naar 
hun vil have sin Rejse hurtig befordret. Der blev ogsaa 
ført Vidner imod hende, hvilke sagde, at hun af mange 
Personer, som navngaves, var beskyldt for at have for
gjort dem, saa de bleve som maalløse, ja galne, vilde og 
afsindige; noget deraf nægtede hun, men noget tilstod
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hun. Senere bekjendte hun, at hun med Maren Peder 
Leifsens og Dorte Fudevig fløj øster paa udi Ravns 
Gestalt og vilde have gjort Vind efter Præsidenten Niels 
Pedersen, som da var med Skibet paa Rejsen til Kjøbenhavn, 
for at ombringe ham; i den Hensigt hængte Dorthe 
Fudevig sig ved Roret, hun og den anden paa hver sin 
Side af Skuden; men de kunde ikke fuldføre deres For
sæt, fordi der stod en Karl i Lugen med en Bønnebog i 
Haanden. Enden blev, at Karen Snedkers med 6 andre 
Troldkvinder fra Landet dømtes til Baal og Brand, og 
Dommen fuldbyrdedes samme Dag paa dem alle syv.

Dette var den sidste Hexeproces i Kristjanssand, men 
ikke i Norge. Netop samtidig var der en meget omtalt 
Retssag mod Lisbet Pedersdatter og hendes Mand Ole 
Olsen eller Ole Nypen, som han sædvanlig kaldtes 
efter Gaarden, han beboede i Trondhjems Amt. Denne 
Sag adskiller sig for saa vidt fra de fleste andre, som 
Lisbet hverken beskyldtes for eller tilstod at have været 
paa Bloksbjærg eller Dovrefjæld eller ved Troms Kirke 
eller at have sluttet Kontrakt med Djævelen eller begaaet 
andre udædiske Gjerninger. Hendes hele Brøde bestod 
mest i, at hun havde brugt Signen, læst over Sygdomme 
osv., samt derved misbrugt Guds Navn. Hun dømtes til 
Baal og Brand, i Stedet for, at hun hellere maatte have 
været nogle Aar i Forbedringshuset; Manden, der aabenbart 
burde have været helt frifunden, maatte, som det synes 
for Selskabs Skyld, ogsaa miste Livet.

Ti Aar senere fandt en anden Proces Sted i Norge, 
nemlig paa Gaarden Lekanger i Søndmør, mod en 
gammel Bondemand ved Navn Ingebrigt, med Tilnavnet 
»Læfse-Bjørn«; — ejendommeligt er det, at Hexene og 
Troldkarlene meget ofte, jeg tror at kunne paavise det 
gjennemsnitlig i ni Tilfælde af ti, havde et Tilnavn, deres 
»nom de guerre«. — I denne Læfse-Bjørns Tilstaaelser for 
Retten hedder det, at Djævelen første Gang havde mødt ham
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paa en Rejse til Bergen og ført ham tre Gange avet om 
Bremenger Kirkegaard, hvor han forsvor sin Daab og 
Kristendom, og det med saadanne Ord, som ikke uden 
Anstød kunne nævnes; derpaa havde han tjent Satan som 
Trommeslager paa Dovrefjæld, især de tre store Højtider 
Jul, Paaske og Pinse, og altid havde han brugt to Kalve
haler i Stedet for Trommestikker. Paa Spørgstnaalet, om 
han imidlertid havde været til Alters, svarede han Ja, 
men at han hver Gang havde søgt at stikke Oblaten til 
sig for dermed at forgjøre Kvæget. Med denne Bekjendelse 
vedblev Læfse-Bjørn til sin Død paa Baalet.

Denne Beretning er dog næppe den sidste fra Norge; 
men da det især er de danske Forhold, som her skulle 
tages under Behandling, vil jeg ikke komme videre ind 
paa det, der er foregaaet i Norge, skjønt begge Riger 
jo vare eet. —

Det er ovenfor flere Gange omtalt, at der her i 
Landet er brændt langt flere Mennesker for Hexeri, end 
Folk i Almindelighed have, nogen Anelse om eller ere 
tilbøjelige til at tro. D els  finder man i Dokumenter 
angaaende de Retssager, der ere os levnede i større 
Udførlighed, aldeles i Forbigaaende omtalt som med
skyldige »en Kvinde, som for sine Misgjerninger forbrændt 
er«, eller »som er rettet for Trolddoms Spøgeri«, eller 
»som haver den evige Varme«, eller lignende Udtryk, 
der ere tilstrækkelig betegnende; dels træffer man i for- 
skjellige Dagsbogsoptegnelser fra den Tid Hexebaal om
talte som ganske dagligdags Begivenheder; saaledes 
skriver f. Ex. den senere Provst i Vejle Peder Kristensen 
i sin Dagbog fra Studentertiden under 1590: r4 Juni
disputerede Søren Urlev; 15 Juni brændtes en Trold
kvinde »Djævelens Moder« ; 16 Juni vendte Konrad Hansen 
Riber tilbage fra sit Hjem; — altsaa som om det, der 
meddeles fra den mellemste af disse tre Dage, var den
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naturligste Sag af Verden; dels veed Sagnet rundt om 
i Landet at berette, at paa den eller den Høj, eller her 
eller der paa Marken er en Hex bleven brændt, saaledes 
paa Vostrup Hede i Vestjylland, hvor Stedet endnu 
skal kunne kjendes som en grøn Græsplet midt i Lyngen, 
og hvor man ved Gravning har fundet nogle Sten, som 
bare tydelige Spor af at have været i Berøring med 
Ild. Og gaar der ikke Røg af en Brand, undtagen der 
har været Ild i den, saa gaar der vel ikke Rygte om et 
Hexebaal, uden at dog noget ligger til Grund derfor. 
Men vistnok mange flere Steder tier baade Historie og 
Sagn; Røgen er snart svundet bort, og Mindet om 
Begivenheden har heller ikke levet længe; dertil var sligt 
altfor almindeligt. — Om end Sagn kunne give en 
Antydning, en Vejledning, et Fingerpeg, saa er det dog 
egentlig først ved Aktstykker om Rettergangen i disse 
sørgelige Sager, at man kan danne sig en nogenlunde 
nøjagtig Forestilling om, hvorledes det egentlig gik til. 
I Arkiverne vil der sikkert kunne findes en Del flere, 
som, hvis de engang blive udgivne, ville kunne kaste 
nyt Lys over Forholdene og ved nye Enkeltheder ud
fylde, hvad her skal meddeles. Men det maa dog antages, 
at hvad nedenfor anføres, saa nogenlunde vil være til
strækkeligt til at give et Billede af Forholdene, især 
naar man hermed sammenholder det, som ovenfor er 
omtalt, baade fra Indland og Udland; Forholdene vare jo 
temmelig ensartede.

1572 begyndte de Hexeforfølgelser, der have skaffet 
Ribe en saa sørgelig Berømthed, og som endnu enhver 
Skoledreng bliver mindet om, — tolv Hexe brændte i de 
80 Aar fra 1572 til 1652, foruden en Del i Omegnen. 
Det er jo et stort Antal; men da Ribe var en forholdsvis 
stor By, næst Kjøbenhavn en af Landets største, er det 
nok tænkeligt, at andre Kjøbstæder, om hvilke vi ikke
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have saa detaillerede Efterretninger, vilde kunne møde 
med en Liste, som i Procentantal overgik Ribe*). De 
Læsere, der ville sætte sig nærmere ind i de ripensiske 
Hexesager, kunne henvises til Pastor Grønlunds i 1780 
udgivne temmelig store Værk »Historisk Efterretning om 
de i Ribe By for Hexeri forfulgte og brændte Mennesker«, 
— en Bog, der tilvisse ikke er lystelig at læse, men 
derimod god at faa Porstand af.

Den, som aabner Rækken, hed Johanne Kristensdatter 
Rygge; hvad det ved hende drejede sig om, var fra først 
af egentlig ikke andet end Skjænderi mellem et Par Pruen- 
timmer, af hvilke saa Johanne Rygge trak det korteste 
Straa; den anden skjældte hende ud for en Troldkvinde, 
og da Sagen kom for Retten, viste det sig, at hun var 
dreven i forskjellige Kunster, men især dygtig i at bringe 
Ægteskaber i Stand, »kunde fly Koner og Piger Mænd, 
desligeste Mænd og Karlfolk Kvinder og Piger«. Efter 
al Sandsynlighed har hun været en Rufferske, hvem 
Ærbarhedens og Retfærdighedens Arm paa den Maade 
har naaet. — Den næste, der blev brændt, hed Gjertrud 
Pouls; det skete 1577; hun var anklaget af en Kvinde, 
som tilforn var brændt paa Hvidding Herreds Ting, ikke 
langt fra Ribe; hvad der bragte Gjertruds Bæger til at 
flyde over, var, at da hun engang havde været inde i et 
Hus for at tigge, og Pigen havde nægtet hende den 
Suppe, hun bad om, saa havde hun sagt: »Du skal faa 
Skam derfor«; da Pigen otte Dage efter fik en daarlig 
Finger, saa hun maatte lade et Led sætte af, var det 
selvfølgelig den Hævn, Gjertrud Pouls havde truet med 
og nu udført; og saa blev Gjertrud brændt.

Blandt de Kvinder, der vare bievne udlagte af hende, 
som var brændt paa Hvidding Herreds Ting, var ogsaa

*) Det er bekjendt, at en virkelig Begivenhed i Helsingør ligger 
til Grund for P. V. Jakobsens Skuespil »Trolddom«.
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Prækfaders. Et Sted, hvor hun var kommen ind for at 
tigge, havde hun været nysgjerrig efter at erfare, hvad 
der vel monne være i en Tønde, som stod i Forstuen; hun 
havde da stukket sin Kjæp ned gjennem Spundshullet, — 
naturligvis, mente man, for at øve Trolddom. Det talte 
ikke til Gunst for hende, at den Dag, da Gjertruds Pouls 
skulde under Tortur, havde hun søgt at rømme fra Byen. 
Det stakkels Fruentimmer siger i et af Forhørene meget 
betegnende om sig selv: »Her sidder jeg, et gammelt, 
sanseløst, stakkels Menneske; jeg veed intet deraf; lader 
mig nu være til Freds (d. e. i Fred)«. Det hjalp dog 
ikke Staklen, og da Torturen blev anvendt paa hende, 
gik det som sædvanlig: hun bekjendte alt, hvad man 
ønskede, og maaske mere til, samt anklagede adskillige 
Kvinder, blandt hvilke nogle af den fornemme Borger
klasse i Ribe, men disse slap dog.

Blandt dem, hun angav, var Ingeborg Harkis, der 
ovenfor er omtalt som et Exempel paa, hvorledes en an
klaget Kvinde kunde slippe i længere Tid, indtil der saa 
ikke var Redning mere. Hun var gift med en Borger i 
Ribe, Hans Kristensen Vodder; skjønt der baade 1577 af 
Maren Prækfaders og Aaret efter blev rettet svære An
klager imod hende for al Slags Trolddom, undgik hun 
dog foreløbig sin Skæbne og fik Respit i hele 32 Aar. 
Blot et Par Klagemaal skal jeg her anføre: en Borger, 
Mads Askov, havde nogle Aar i Forvejen haft Strid med 
Ingeborg Harkis; nu skete det, at baade hans Hustru og 
hans Søn bleve syge, og i den enes Sengedyne fandtes 
en Del sammenklumpede Fjer, som man formodede ikke 
kunde være komne i den Tilstand paa nogen naturlig 
Maade. En anden Gang havde en Gadedreng, Peder Hansen, 
sagt nogle smudsige Ukvemsord til hende; Ingeborg havde 
taget til Gjenmæle og sagt: »Du skal faa Skam inden 
Aften«; og det skete saa, at »samme Dag ad Aften kunde
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fornævnte Dreng ingen Steds komme, og har ligget siden 
paa hans Sygeseng, og de saae Peder Hansens ene Laar- 
ben sidde ud afKjødet bart, saa at det synes at have ligget 
en rum Tid udi Jorden og er raaddent, og det andet 
Ben er og fordærvet, og han ligger som en arm Guds 
Fange og kan ingen Steds komme.« Foruden disse Be
drifter havde hun øvet mange andre slemme Ting, og da 
Pinebænken fik rigtig fat paa hende, tilstod hun alt, hvad 
der lagdes hende i Munden; ja hun var endog saa kjærlig 
en Moder, at hun som sin medskyldige angav sin egen 
Datter Bodil; uagtet hun senere tilbagekaldte Beskyld
ningen, hjalp det dog ikke, men Bodil maatte bestige 
Baalet fire Aar efter Moderen, 1614. Beskyldningerne 
mod Bodil kunne opregnes som et, tilvisse sørgeligt, 
Kuriosum: 1) at en Kone efter megen Værk i Arme og 
Fødder blev vanfør; 2) at en ligger ved Sygesengen, saa 
godt som vanfør; 3) at en i Vildelse nær (!) havde stukket 
sin Kone ihjel; 4) at ens 0 1  ikke vilde gjære; 5) at ens 
Arm ikke kunde løftes til Hovedet; 6) at hver Gang hun 
kom i ens Hus, skete nogen Skade den Dag; 7) at en 
laldt ned fra Loftet og havde nær (!) slaaet sig ihjel; 
8) at en blev saa afsindig en Nat, at han nær (!) havde 
dræbt sine egne Børn, og saa døde han.

Om tre Kvinder, der 1620 bleve brændte, skal kun 
anføres, at den ene af dem, Birte Olsdatter, blev brændt 
som Lig; hun døde nemlig paa Pinebænken, men ikke 
desto mindre fortsattes Processen imod hende fuldstændig 
paa samme Maade, som om hun havde været levende; 
hun dømtes til Baal og Brand, og to Dage efter hendes 
Død trillede Skorstensfejeren hendes Lig ud til det for 
hende bestemte Baal. — En anden af dem hed Johanne 
Moltisdatter; hendes Specialitet synes at have været den 
at kunne hjælpe Folk til at dø; naar nemlig nogen laa 
i en langvarig Dødskamp, var hun gjærne til rede efter 
Forlangende og slog med et Ris den døende over de
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bare Laar; kort efter denne Kur var da Livet udslukt. 
Desværre blev denne hendes menneskekjærlige Adfærd ikke 
tilstrækkelig paaskjønnet af hendes utaknemmelige Samtid, 
som tværtimod for denne og andre Bedrifter lod hende 
brænde. »Hun havde en smuk Bekjendelse«, hedder det 
i Tingbogen ret betegnende om hende.

Saa var der Fred i Ribe en Snes Aar, medens hist 
og her i Landet et enkelt Baal knitrede; men da begyndte 
den Proces mod Maren Splids, om hvilken Mindet den 
Dag idag endnu ikke er uddød i Ribe, og som fik sin 
Berømthed bl. a. derved, at den til en Tid førtes under 
kongelige Auspicier. Maren Splids var gift med en 
Skrædder og Værtshusholder i Ribe, Laurids Splid, en 
Mand, der sad i ganske gode Kaar; hun synes at have 
været en flink Kone, dygtig i sit Hus og trofast mod sin 
Ægtefælle; men hvad der gav den største Anledning til 
hendes Tragedie, var hendes ubændige Hidsighed, der 
bragte hende til at udstøde Trusler om, at en eller anden, 
hun var kommen i Uvenskab med, nok skulde times en 
Ulykke; end ikke, naar hun var for Retten, kunde hun 
tæmme sin Tunge. Her skal anføres den for en Skrædder
kone ganske betegnende Trusel, hun fremførte mod en 
af sine Anklagere, at »hvis hendes K læ der var skaarne 
som hans« (d. e. hvis hun var en Mand), da vilde hun 
dræbe ham. Saadanne Ytringer kunde ligge ligesom 
Sæden i Jorden i lange Tider og saa omsider spire frem 
til vedkommendes Ulykke.

Nu skete det engang 1637, at en daarlig Person, og- 
saa en Skrædder, Didrik Hermann, hvem Maren Splids 
tretten Aar i Forvejen havde lovet en Ulykke, faldt i en 
Sygdom, under hvilken han opkastede en slimet Masse, 
som efter hans Hustrus og fire Nabokoners naturligvis 
troværdige (!) Udsagn løb i Vandbækkenet, som det var 
levende. Ogsaa Gejstligheden i Ribe, lige fra Biskoppen, 
Hans Burkardsen, og den theologiske Lektor ned til den
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nederste Kapellan, hele Kieresiet, har den tvivlsomme 
Ære at have afgivet den Erklæring, at »hvis den foreviste 
Materie virkelig var kommen ud af Skrædderen, syntes 
det dem ikke at være nogen naturlig Sygdom, men det 
maatte være sket af onde Mennesker ved Satans Hjælp«. 
Med Rette maa man undres over, at Præsterne bleve 
ansete for kompetente Dommere i denne »Materie«, og 
at man ikke hellere henvendte sig til den i Ribe ansatte 
Medikus, der dog vel maatte antages at have bedst For
stand paa de Dele. Da det nu gik efter Ønske med 
Didrik Skrædders Anklage, gik han videre og fortalte, 
hvorledes der en Nat, medens han laa syg, var kommen 
tre Kvinder ind i Stuen, hvor han laa; de to af disse 
havde holdt hans Arme, medens den tredje, der enten 
var Maren Splids eller Djævelen i Maren Splids Skik
kelse, havde lagt sig over ham, vristet hans Mund op og 
blæst ham ned i Halsen, hvorefter hun havde taget en 
Sko og trykket ham saa haardt med den for Munden, at 
han nær var bleven kvalt derved. Efterhaanden rykkede 
Folk mere eller mindre aabenlyst frem med de Beskyld
ninger, de mente at kunne fremføre mod Maren Splids; 
nogle af disse havde maaske været gjemte i flere Aar og 
bleve nu hentede frem af den forvirrede Erindrings Skat
kammer, medens andre vare af nyere Datum, rimeligvis 
fremkomne ved den nervøse Spænding, hvori Ribes Be
boere, baade de mandlige og de kvindelige, maa have 
gaaet i de Dage. Nogle af Anklagerne skulle her an
føres; enkelte fremkom med temmelig Varsomhed, næsten 
diplomatisk; men man kan dog nok læse mellem Linjerne, 
hvad Meningen egentlig var: en Borgermand havde en 
Dag, da han drak sit 0 1  i Laurids Splids Hus, pludselig 
faaet et Sting i Siden; vel erklærede han, at han ikke turde 
beskylde nogen derfor, men i denne Erklæring synes 
dog, som Forholdene vare, indirekte at ligge en ikke 
utvetydig Anklage. — En Rytterkone forklarede, at da
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hun engang havde været paa en Rejse, var Maren Splids 
om Natten kommen til hende og havde lagt sig over 
hendes Bryst med begge sine Knæ; men da hun havde slaaet 
Kors for sig og lagt sig paa Siden, var Maren forsvundet 
som en sand Mare; man skulde tænke, at hendes Navn 
Maren havde indvirket baade paa Rytterkonens og paa 
Didrik Skrædders Forestillinger. — Engang havde Maren 
Splids været oppe at skjændes med en Vægter og havde 
i sin Hidsighed lovet Vægteren, at hans Kone skulde faa 
»Skam paa sin Næse«; da nu virkelig Vægtermadamen 
kort efter fik en Skade i Næsen, kunde der jo ingen 
Tvivl være om, at dette var bevirket ved Maren Splids 
Trolddom. — En Korporal Erdmann Møllendorph afgav 
skriftligt Vidnesbyrd om, hvorlunde han engang havde 
været inde hos Laurids Splid og var kommen i Uenighed 
med Værten, som havde beskyldt ham for Løgn; i sin 
Vrede herover havde Korporalen grebet et Krus, som han 
kastede efter Laurids Splid, saa det gik i Stykker, hvor- 
paa Maren sagde til ham de skæbnesvangre Ord: »Du 
skal faa Ve«, hvilke synes at have ligget lovlig løst i 
hendes Mund. Saa fortæller Korporalen videre i sit Ind
læg, at han fire Uger efter — formodentlig dygtig drukken, 
hvad han dog ikke omtaler — var gaaet til sit Hjem en 
Nat Klokken tolv, hvilket for os, naar Datidens tidligere 
Sengetid betænkes, vel omtrent vilde betyde det samme 
som langt hen ad Morgenstunden; paa Gaden var der 
kommet til ham en So, som han først havde ment var 
et naturligt Svin; men da han var kommen til sit Logis, 
var Soen bleven staaende ligesom han selv, og saa havde 
den viist sig for ham som af overnaturlig Størrelse; da 
han stak efter den med sit Spyd, løb den bort, medens 
det gnistrede efter den alle Vegne, hvor den traadte. 
Videre forklarede han, at siden den Stund havde hverken 
han eller hans Hest haft Helbred nogen Dag; vi i vor 
tvivlende Tid ville være nærmest tilbøjelige til at tænke,
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af sin Drikfældighed, og hans Hest ikke, fordi han havde 
undladt at passe den ordentlig; men Korporalen selv 
mente ganske anderledes: det var Maren Splids, som ved 
Hexeri havde voldt hans Ulykke; han havde derfor og- 
saa aabenlyst udenfor hendes Dør udraabt hende som en 
Hex og havde afskudt en Pistol ind gjennem hendes 
Vinduer. — Ganske kuriøst er det, at noget aldeles til
svarende berettes fra 1571 i en Proces i Pfalz, at nemlig 
en Borgermand, som St. Hans Aften kom fra Værtshuset, 
havde set alt danse omkring sig paa Gaderne, og lige
ledes set en stor Hob Troldpak i Menneskeskikkelse i 
sorte Klæder. I den Anledning »anraabtes den kjære, af 
Gud med skarp Forstand vel begavede Øvrighed om dog 
endelig at forordne en virksom Straf mod de Troldfolk, 
som havde givet sig den lede Satan i Vold«.

Dette er kun lidet af det, der fortaltes om den navn
kundige Maren Splids og hendes Synderegister; hun 
skaffede da ogsaa i lange Tider nok at gjøre for Ribe Bys 
Magistrat og Borgere samt de kongelige Lensmænd paa 
Slottet, først Albert Skeel og efter hans Død 1639 Gregers 
Krabbe, hvilke begge vare omtrent lige nidkjære i deres 
Forfølgelser mod Hexene. En Dom fældedes imod hende, 
en anden til Gunst for hende af de forskjellige Domstole, 
som i Anledning af hende bleve nedsatte i Ribe, saa man 
her i særlig Grad kommer til at mindes Baggesens be- 
kjendte.Ord, at

»mangt et Ark i Folio 
man tvisted kontra, tvisted pro, 
man kom med Retten ej til Ende, 
thi saare lang er Rettens Vej«, osv.

Skjønt Rettens Vej i Hexesager ellers ikke plejede 
at være lang, blev den det dog her, idet denne Sag trak 
ud i hele fire Aar, og disse Aar gave Maren Splids Lej lig
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hed til at fremkomme med Anklager mod adskillige af 
Byens Kvinder, af hvilke en, der gik under Navnet 
Krøbbel-Ane, blev brændt, medens en anden, Byfogden 
Peder Pedersens Hustru, Anne Ebbes, der var Broder
datter af den Ribe Biskop Hans Laugesen, Hans Tavsens 
Svigersøn, og kjødeligt Søskendebarn til Ærkebiskop 
Hans Svane, samt Søsterdatter af Anders Sørensen Vedels 
første Hustru, altsaa hørende til Ribe Bys fornemste 
Familiekreds, med Nød og næppe undgik samme Skæbne. 
Mange andre Kvinder inddroges i Sagen, men kun een 
Mand, Portneren ved Ribe Nørreport, Niels Holdensen, 
der beskyldtes for at være Hexenes Trommeslager, som 
slog for dem med to Rævehaler paa en Glastromme, 
naar de vare til Dans. Det synes, som man i Ribe i det 
hele taget har været ganske velvillig stemt mod Maren 
Splids; Borgerne have til Dels repræsenteret den sunde 
Fornuft, medens de adelige Fensmænd paa Riberhus vare 
hende gramme i Hu; da hun af Magistraten var bleven 
frifunden, var det Gregers Krabbe, hvem det især skyldtes, 
at hendes Sag blev indanket for Herredagen i Kjøben- 
havn, hvorhen hun førtes og hvor hun lagdes paa Pine
bænken, uden at dog Torturen formaaede at bringe hende 
til at tilstaa, »uagtet«, hedder det i en Beretning, »saavel 
Kongen som den udvalgte Prins Kristjan vare til Stede«. 
Det synes næsten, som man har ventet en saa stor Foyalitet 
af hende, at netop de kongelige Personers Nærværelse og 
Ønske om Bekjendelse skulde bringe hende til at frem
komme med Tilstaaelser, som hun maatte vide vilde 
blive ulykkebringende for hende selv. Saa skikkelig havde 
i hvert Tilfælde en fynsk Kvinde ved en tidligere Dejlig
hed været, at hun sagde, »hun kunde ikke lyve i Nær
værelse af Herrens salvede«. Da man nu ingen Vej kom 
med Maren Splids paa den Maade, blev hun underkastet 
Vandprøven; den, der sank, mentes jo' at være uskyldig, 
medens det modsatte antoges at være Tegn paa Brøde;
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det synes saaledes, at de magre Kvinder ubetinget have 
haft Fordelen paa deres Side. Maren Splids har da vist
nok været i god Stand, saa de Forfølgelser, hun i de 
sidste Aar havde været Gjenstand for, næppe have taget 
videre paa hendes Huld; thi det hedder om hende, at 
skjønt hun gjorde sig synlig Umage for at synke, ved
blev hun dog hele Tiden at svømme oven paa »som en 
Gaas eller et Stykke Træ«, medens hun forbitret raabte: 
»Du lyver« til en Ravn, der hele Tiden fløj over hendes 
Hovede, idet den skreg sit »Krab, Krab«. Da hun igjen 
var taget op af Vandet og stillet for Retten, forestillede 
Prinsen hende, at det jo nu tydelig nok havde viist sig, 
at hun aabenbart maatte være en Hex; hun maatte der
for langt hellere tilforn være gaaet til Bekjendelse. Han 
spurgte hende, hvem det var, hun havde klamredes med, 
da hun laa og flød paa Vandet og skreg: »Du lyver«. 
Hun spurgte, om de ikke havde set det; men de tilstede
værende erklærede, de kun havde set en Ravn, der fløj 
omkring og skreg. »Ja«, sagde hun, »det var netop min 
Karl; han skreg bestandig: »Du har det, du har det«, og dog 
kunde jeg ikke synke; han har bedraget mig, derfor raabte 
jeg: »Du lyver«. Da Kongen spurgte hende, hvad der 
da var hende lovet, svarede hun, at det var hende lovet 
af Djævelen, at hvis hun kom i Vandet, skulde der blive 
lagt ni Jærnstænger under hendes Ryg, saa skulde hun 
nok synke. Kongen endte Forhandlingerne med at sige: 
»Da Djævelen saaledes har løjet og bedraget dig, og du 
dog har troet ham, saa modtag nu din fortjente Straf«. 
Hun dømtes saa til Baalet og blev ført tilbage til Ribe, 
hvor Dommen fuldbyrdedes io November 1641 ude ved 
Galgebakken i Overværelse af en saadan Menneskemasse, 
at hendes Sognepræst end ikke kunde trænge gjennem 
Mængden for at være hos hende til Trøst i hendes sidste 
Øjeblikke. Hendes Død voldte en ikke ganske ubetydelig 
Udgift for Ribe By, af hvis Kommuneregnskab det frem-
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gaar, at der brugtes 22 Læs Brænde til hendes Baal. 
Hendes Kollega, Krøbbel-Ane, brændtes en Maaned senere, 
men maatte nøjes med 16 Læs. Dønningerne efter denne 
Storm lagde sig først længe efter, men kun een Kvinde 
blev senere brændt i Ribe, nemlig i 1652; hun hed 
Anne Bruds.

Af Kong Kristjan den fjerdes hele Optræden ved 
Maren Splids bedrøvelige Drama fremgaar det klart, at 
det er temmelig ubeføjet, naar man skildrer ham som en 
lysere Personlighed i Modsætning til hans samtidige; han 
var tilvisse i fuldeste Maal et Barn af sin Tid. Med 
Rette er der gjort opmærksom paa det komiske i, hvor 
fornuftig Kongen bliver, naar det gjælder Pengespørgs- 
maal; i saa Tilfælde vilde han slet ikke indrømme, at 
Hexene havde nogen Magt. En af de i Ribe dømte 
Kvinder havde tilstaaet, at hun med flere andre havde 
været inde paa Toldboden og taget Penge af Toldkisten, 
som deres »Dreng« havde lukket op for dem; da det nu 
ved Tolderens kort efter indtrufne Død viste sig, at der 
manglede 400 Daler, gjorde Kongen Paastand paa disse Penge 
hos Enken. Ellers findes han at være saa overtroisk som 
nogen, hvilket tydelig nok fremgaar af, at da en af hans 
Elskerinder, Vibeke Kruse, blev syg, eller maaske snarere 
noget kølig overfor hans Naade, mente han strax, at hun 
var forhexet; han søgte at komme til Klarhed derover, 
dels ved de Undersøgelser, han lod adskillige Præster an
stille, dels derved, at han fik fat paa forskjellige forment
lige Hexe, som da i Fængslet gjensidig skulde søge at 
lokke Bekjendelser ud af hinanden angaaende Fru Vibeke, 
og hvad hende var vederfaret. —

I Ribe havde Hexene haft, om man saa kan kalde 
det, Vaabenstilstand fra 1577 til 1610. Men omtrent 
samtidig med, at det igjen brød løs i Ribe, tog Hexe- 
væsenet ogsaa fat i Kjøge, en By, dér allerede fra tid
ligere Tid synes at have været et Hovedsæde for alskens
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Trolddom og Forgjørelse; — »de brændte jo en Hob af 
dem tilforn i Malmø, Kjøge og anden Steds«, skriver 
allerede Palladius. Benævnelsen »Kjøge Huskors« er 
bleven et bevinget Ord, som alle kjende, skjønt maaske 
de færreste vide, at der bag dette skjuler sig en Hexesag, 
som i Aarene 1608—15 bevirkede, at femten Kvinder kom 
paa Baalet; den sextende, Voldborg Bødkers, som ogsaa 
var dømt, havde set sit Snit til at rømme, hvilket var 
meget fornuftig gjort af hende.

»Kjøge Huskors« vakte usædvanlig megen Omtale 
baade her og i fremmede Lande, saa at endog en af de 
Mænd, der i Tyskland traadte ivrigst op mod Uvæsenet, 
som dér dreves mod de anklagede Hexe (Semier), ud
trykkelig har erklæret, at han først fik Øjnene op for 
det afsindige deri ved Læsningen af Beretningen om 
»Kjøge Huskors«. Bogen opnaaede altsaa ikke, hvad den 
tilsigtede, nemlig at være et Indlæg for Hexetroen og 
Hexeforfølgelserne; derimod snarere det modsatte. Det 
er en Præst ved Vartov, Johan Brunsmand, ellers en 
dygtig og anset Mand, som har den herostratiske Berøm 
melse at have udgivet den Bog, som indeholder Beret
ningen herom. Man kunde mene, at da den gode Mand 
1674 lod dette Værk komme i Trykken, har det været 
med den Tanke, at det skulde være til særlig Forlystelse 
og Opbyggelse for hans Vartovskoner, blandt hvilke det 
sikkert altid har fundet en saare taknemmelig Læsekreds. 
Bogen fandt i Løbet af faa Aar rivende Afsætning baade 
i tyske og latinske Oversættelser; paa Dansk er den ud
kommen i mindst 8 Oplag; det sidste udgaves 1870, og 
til dette skal jeg henvise de Læsere, der kunne have Lyst 
til at sætte sig nærmere ind i denne i god Tro, eller 
rettere i daarlig Overtro, skrevne Beretning.

Brunsmand er egentlig kun Udgiver, men han har 
forsynet Værket med en hel Del lignende skjønne Historier. 
Den egentlige Forfatter er Enken efter en Kjøbmand i
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Kjøge, Hans Bartskjær, i hvis Hus i 1608 en Mængde 
overnaturlige Ting gik for sig. Her skal jeg kun løselig 
berøre Indholdet og som en lille Mundsmag anføre Be
gyndelsen: »Det første, vi fornam Forfærdelse i vort Hus, 
var en Nat, som min salig Husbonde, Hans Bartskjær, 
og jeg laa i vor Seng, da kom der under vores Hoved 
som en Høne, der klukker sine Kyllinger tilsammen; 
hvorover vi bleve ganske forfærdede og rædde og vidste 
ikke, hvad vi skulde tænke, men beklagede os for Godt
folk; somme sagde, det skulde være en Hugorm. Saa 
toge vi lange Stænger og kastede Halmen op i Sengen, 
men vi fornam intet. Noget derefter, en Aftens Tid 
mellem ni og ti, der jeg vilde trine ud af Døren i Gaarden, 
kom der en forfærdelig Skrubtudse gaaende fra vor Port 
paa to høje smalle Ben som en Høne, og var ganske 
forskrækkelig at se paa; jeg løb hastig ind og raabte vore 
Folk ud, at de skulde se det underlige Syn, men der de 
kom ud, forsvandt det«. At Fanden i en ganske over
ordentlig Grad drev sit Spil i Kjøge, maatte jo i de Dage 
enhver antage, og det blev langt galere endnu; det var 
ikke alene hjemme i Hans Bartskjærs Hus, at Spøgeriet 
indtraf paa de forskjelligste Maader, men selv naar de 
vare kjørte flere Mil bort i Forretninger, kunde de ikke 
være i Fred; og ikke blot var det mere eller mindre 
hysteriske Fruentimmer, som maatte lide under det, men 
ogsaa Manden i Huset og Børn paa en halv Snes Aar og 
derunder; en Dreng blev saaledes af den onde Aand ført 
fra sin Seng op paa Hanebjælkerne under Taget. Ja, 
selv de umælende Bæster gik det ud over. »Vi havde 
en liden hvid Hund, der laa i Stuen; han blev optaget 
om Hovedet og slaget op og ned paa Gulvet; men man 
kunde ingen se, der havde ham fat. Der han nu om
sider krøb under Bænken at skjule sig, blev han ud
dragen igjen efter Hovedet, og Nederparten slæbte paa 
Gulvet. Om Morgenen blev Hunden forbistret, saa han
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vilde bide alle, der indkom, hvorfor vi maatte lade ham 
slaa ihjel«.

Naturligvis blev der anstillet Undersøgelse paa Under
søgelse om, hvorfra vel alle disse Ulykker monne stamme; 
men selvfølgelig var det fra helt fejlagtige Forudsætninger, 
man gik ud. Dersom man rigtig havde givet Agt paa en 
Ytring, som en fattig Kvinde lod falde, der en Nat havde 
laant Husly hos Hans Bartskjær, vilde man maaske være 
kommen paa Spor efter Ophavet til alle disse Kalamiteter; 
efter at alle i Huset vare gaaede til Sengs, begyndte hun 
nemlig at raabe og skrige: »Hvor er jeg kommen her ind? 
her er en underlig Kompan hos mig; han ligner Simeon 
Fryndt (Navnet paa en Borger i Kjøge) og er stor For
færdelse hos ham«. Dersom man havde undersøgt, hvor 
Simeon Fryndt færdedes om Natten, vilde der muligvis 
være gjort nogle betydningsfulde Opdagelser; men i den 
Grad var Luften alle Vegne i de Aarhundreder svanger med 
Hexeri og Overtro, at det, der for den sunde Menneskefor- 
•stand maatte synes at ligge nærmest, blev skudt til Side, 
medens den mest udskejende Fantasis vildeste Fostre bleve 
satte paa Højsædet. Dette ses bl. a. af en Proces, der førtes i 
Holsten over et halvt hundrede Aar efter, at »Huskorset« 
grasserede i Kjøge; det var otte Piger i en Alder af en 
Snes Aar, som det 1666 gik ud over; de bekjendte, at 
Djævelen var kommen til dem om Natten i Skikkelse af 
en eller anden dem bekjendt Bondekarl, til en af dem 
som Skolemesteren Asmus Tvede; disse ulykkelige Kvinder 
tilstode alle, at de havde overgivet sig til Djævelen med 
de Ord: »Hier trete ich i hr Nest und verlasse unsern 
Herrn Jesum Christ«; de bekjendte, at de havde født 
Mus, Skrubtudser og Oldenborrer til Verden, kun en af 
dem havde født et Barn, som var et Kvarter langt. Maa 
man end undre sig over disse ulykkelige Pigers Overtro 
og beklage deres deraf følgende sørgelige Endeligt, maa 
man dog endnu mere undres over, at Dommerne i den
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Grad vare slagne med Blindhed; thi det er jo ganske 
tydeligt, at man maa vende Sagen helt om : det var ikke 
Djævelen, som iførte sig Menneskeskikkelse, men det var 
Asmus Tvede og Konsorter, der lode sig se i Djævle- 
skikkelse for at forvirre de arme Pigers Fantasi og saa- 
ledes opnaa deres urene Hensigter. Naar Jupiter op- 
traadte som Don Juan, var det ofte i Skikkelse som et 
eller andet Dyr, f. Ex. en Svane; paa lignende Maade er 
det vel ofte gaaet, at en Forfører er kommen i Dyre
skikkelse og har udgivet sig for Djævelen; bag efter har 
da Samvittighedsnag og den opskræmmede Fantasi ladet 
Kvinderne, maaske i et Slags Delirium, se baade Harer 
og Katte og andre Dyr, som de mente vare Djævelens 
Boliger.

Efter denne Digression vender jeg tilbage til det »Kjøge 
Huskors«: Ikke alene Hans Bartskjær og hans Familie, men 
alle Folk i Kjøge By synes at være gaaede helt fra Sans 
og Samling; naturligvis anede man Hexeri og Forgjørelse 
i hver Krog. »I vort eget Hus«, skriver Hans Bartskjærs 
Hustru, »holdt vi tre Dage Bededage, og ingen maatte 
æde eller drikke, hverken Mennesker eller Kvæg«; men 
det forslog ikke, »Huskorset« blev værre og værre. — 
Endelig kom man i Tanker om, at den, der var Skyld i 
hele dette Uvæsen, maatte være en Kone ved Navn 
Johanne Thomas’s, som tidligere havde staaet i venskabelig 
Forbindelse med Hans Bartskjær og hans Familie, men nu 
var bleven fortørnet over, at han var kommet hende i For- 
kjøbet ved et Hus, til hvilket de begge vare lysthavende, 
hvorfor hun havde lovet ham en Ulykke. Alle Egnens 
kloge Præster, og de vare mange, fik Sagen i deres Haand, 
og hvad der ikke havde været Røre i det før, det blev 
der da nu. »Troldkvindehullet«, der var i Kjælderen 
under Raadhuset i Kjøge, har sikkert været solidt ind
rettet, saa det er underligt nok, at en af Kvinderne, 
saaledes som ovenfor omtalt, kunde faa Fejlighed til
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ved Flugt at unddrage sig Døden. Dette Troldkvinde
hul har vel i Aarene, da Huskorset rasede, næppe 
staaet ledigt nogen Dag; »den ene røber den anden, 
og saaledes følges de ad til hin Verden«, havde alle
rede Palladius sagt; Sandheden deraf viste sig i Kjøge; 
Johanne Thomas’s blev fængslet, hun trak nogle med sig, 
disse igjen andre; de dømtes, som det juridisk-tekniske 
Udtryk lød, »til Baal og Brand, til Høj og hedensk Jord«; 
Dommene bleve fuldbyrdede, og saaledes »fulgtes de ad 
til hin Verden«.

Det er ovenfor omtalt, at Hexeforfølgelserne ikke 
blomstrede i den Grad i det syttende Aarhundrede som 
tidligere; men dersom man deraf vilde drage den Slut
ning, at de vare ukjendte eller i hvert Fald meget sjældne 
i Aarhundredets sidste Halvdel, vilde man gjøre sig skyldig 
i en mærkelig Fejltagelse. Rundt om fra Landets for- 
skjellige Egne sporedes de endnu, om end den, for at 
bruge et theologisk Udtryk, »mildere Observans« nu 
oftere end forhen gjorde sig gjældende. Især i Kjøben- 
havn synes man at have taget forholdsvis lemfældig paa 
Kvinder, som ellers efter tidligere Dages Retspleje næppe 
vilde have undgaaet Baalet. Saaledes slap et Par Kæl
linger med at staa i Gabestokken tre Dage i Træk, en 
1 ime daglig, og derpaa efter kristelig Forberedelse at staa 
aabenbare Skrifte i Frue Kirke, og det uagtet de, efter at 
være grebne paa Frue Kirkegaard med en Kat i en Sæk, 
havde tilstaaet, at det havde været deres Agt, efter for- 
skjellige Præliminarier med at gaa avet om Frue Kirke 
o. lign., at sælge denne Kat til Fanden i Stedet for en 
Hare; som Betaling vilde de have en Vexeldaler, d. v. s. 
en saadan Daler, som, hvor tidt de end byttede den, dog 
stadig kom tilbage til dem igjen, saa de aldrig kunde 
være i 1 rang for Penge. Med Rette betegnedes det som 
»galne, indbildede Tanker«, og som sagt slap de ogsaa
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for ganske godt Kjøb, men de fik ingen Vexeldaler den 
Gang. Netop ved denne mildere Fremgangsmaade bort
tog man Overtroens værste Braad.

I Hertugdømmerne var man ikke saa vidt fremme som 
i Kongeriget; i hvert Fald bleve 1666 elleve Hexe dømte 
til Baalet paa Grundlag af en Erklæring af det juridiske 
Fakultet i Kiel; og Adelsmanden Henrik Rantzau, der af 
Kejseren var bleven ophøjet i Grevestanden, lod i 1679 
paa een Gang atten og 1688 femten Troldfolk, Mænd og 
Kvinder, brænde; og dog skildres samme Henrik Rantzau 
som en i Grunden, i Forhold til sine Bønder, mild og 
frisindet Herremand, der egentlig, efter sin Overbevisning, 
fandt det ukristeligt, at det ene Menneske herskede over 
det andet. Med Hensyn til Hexeforfølgelser var dog 
Tiden løbet fra ham; formodentlig har han handlet i den 
bedste Hensigt, men denne helligede ikke Midlet og blev 
heller ikke paaskjønnet; han beskyldtes nemlig for at 
have hastet altfor stærkt med Exekutionen, hvorfor han 
1690 af den danske Regering blev dømt til at bøde 
20000 Rigsdaler til Domkirken i Slesvig og Klosteret i 
Preetz.

Her skal meddeles en Proces, som kan give et ganske 
godt Blik paa, hvorledes man bar sig ad for lidt over to 
hundrede Aar siden; det var efter den gamle Recept, men 
dog noget afdæmpet; Tortur synes ikke at have været 
anvendt i nogen højere Grad; Handlingen foregaar i Aarhus, 
Tiden er 1686.

»Syvende Oktober 1686 æskede Maren Kristensdatter 
i Aarhus Konfirmation paa en Bytingsdom, som af By
fogden og hans otte Meddomsmænd var fældet over en 
Troldkvinde, Karen Madsdatter af Aarhus, hvem hun lang 
Tid havde holdt fangen, fordi hun havde forgjort hendes 
sal. Mand, Jens Lauridsen Bjerre, forhen Borger og Kjøb- 
mand og i Vakancen 1685 endog konstitueret Byfoged.



Nittende Juli var Hexen bleven forhørt af en Borgmester, 
en Raadmand, Byfogden, Byskriveren og fire Vidner, efter 
at »Blommen den Troldkvinde« havde udlagt hende for 
Trolddom. Karen Madsdatter bekjendte nu, at Karen 
Kronborgs kan maale for Modsot, at Karen Nielsdatter 
paa Brobjærg, Dorte Skolemesters ved Aaen, Maren 
Rasmusdatter paa Graven og Kirsten Nielsdatter i Klosteret 
havde været med at forgjøre Jens Lauridsen bag Klosteret 
tillige med Maren Rasmusdatter Svales, der havde Anke 
til ham for nogle Klæder. En Kone havde givet hende 
et Brød derfor, men hun kunde ikke huske, hvem det 
var; dog var det en af de samme Troldkvinder. .Byfogden 
spurgte hende, hvorledes og paa hvad Maade de havde 
forgjort ham; — »de havde gjort Kors over hans Hoved, 
der var tre med hende, og de vare alle som brogede 
»Katte-Tøj«; og det tyktes hende, som de toge ved Klinken 
og kom saa ind til ham, ligesom de andre, »som en Vind 
ad Døren«, da han laa alene i Sengen«. — I det sidste 
Forhør blev hun spurgt om, hvorledes de kom i Katte- 
Skikkelse; da svarede hun, at hun smurte sig med Tjære, 
saa blev hun til en Kat, og at de kunde gjøre Tjære af 
en død Kat«. »Hvor de fik den Tjære fra«? »Fanden 
gjorde det, at de bleve til Katte, og smurte hende og de 
andre i Ansigtet, saa de bleve grimede alle sammen, og 
saa vare de Katte«. Byfogden: »Hvad de gjorde i en
saadan Gestalt«? »De snakkede og bade for ham, at 
han skulde dø snart«. Byfogden: »Om de havde etVox- 
barn«? »Ja, Karen Nielsdatser havde et Voxbarn, de
satte Ild i den ene Taa, at den skulde brænde i tre 
Mænds Vold, for de vilde gjøre ham længe i Pinen; saa
slukkede de det og gik sidelængs bort, de vare alle fire
brogede Katte«. Byfogden: »Om hun havde en Dreng 
af Fanden«? Dette benægtede hun først, men paa ny 
Tilspørgsel tilstod hun det. Byfogden: »Hvorledes hun 
var kommen i Tjeneste hos Fanden«? »En Kone i
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Hadsten, Anne Rasmusdatter, bragte hende dertil en Gang,, 
de vare samlede; Fanden kom til dem i en tændt Brand 
og spurgte, om hun vilde lære »den Kunst«, hvortil hun 
svarede Ja; saa forsvor hun Daab og Kristendom; da var hun 
sytten eller atten Aar gammel; hun har vel villet gaa til 
Kirke, men veed ikke, hvordan det har været«. Dermed 
sluttedes dette Forhør, men da hun kom udenfor, lod 
hun Byfogden kalde, og da han strax efter kom ind til 
hende, bad han hende for de tilstedeværende at gjentage, 
hvad hun nylig havde sagt ham, og paalagde hende der* 
hos ikke at lyve, men at sige hele Sandheden. »Ja, 
mænd skal A saa«, svarede hun, og bekjendte da, at det 
var Mikkel Svales Kone, der havde faaet dem til at for- 
gjøre Jens Lauridsen. — 21 Juli bekjendte Karen Mads
datter, at Fanden var kommen til hende første Gang som 
en Hare med store Øren, da hun gik med en Kone fra 
Skjoldelev; denne Kone, »som for lang Tid siden har 
faaet den evige Varme«, lærte hende, og Haren spillede 
for hende; Konen sagde, at Haren var kommen lige saa 
til hende det første, hun lærte, item at det var Fanden, 
og Karen spurgte, om hun troede paa Haren; den anden 
svarede, at hun havde ligget i med ham i fire fem Aar; 
(et andet Sted bekjender en Kvinde, hvem hun som Hex 
havde staaet i Forhold til, og nævner blandt disse »Elver
kongen«, men, tilføjer hun, »han var en kold en«). Saa 
gik Konen videre og snakkede for hende; men hvad hun 
havde lovet, det havde hun holdt som et Skarn. Da 
hun spurgte, hvad han var for en, havde Konen svaret: 
»Det er en som en anden, og der er saa mange, han 
gjæster«, hvorpaa hun havde gjort Pagt mellem hende 
og Fanden. Derpaa blev hun tilspurgt, om hun da gav 
sig i med Fanden; hun svarede, at det kunde de da nok 
tænke, at hun havde gjort. Paa Spørgsmaalet, hvad hun 
havde lovet Fanden, og hvad hun havde gjort, siden hun 
var kommen i hans Tjeneste, svarede hun, at Fanden
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havde spurgt, om hun vilde lære den Trolddomskunst; 
hun svarede Ja, og da han sagde: »I kan ikke faa megen 
Rigdom«, havde Konen sagt: »Ja, hun skal faa nok, hun 
har intet at frygte for«; og derpaa havde hun forsvoret 
sin Daab og Kristendom. Paa Spørgsmaalet, om Fanden 
siden den Tid var kommen til hende, svarede hun, at 
han var kommen i Skikkelse som en slem Abe. — Dagen 
efter var hun paa ny i Forhør, og denne Gang i Over
værelse af Kapellanen ved Frue Kirke, Hr. Lyder Lassen; 
da bekjendte hun det samme som tidligere, om Maaden, 
hvorpaa hun først var kommen i Lag med Djævelen, om 
Voxbarnet og om Jens Lauridsens Forgjørelse, samt at 
denne Sygdom var kommen af den megen Korsen, de 
havde gjort over ham (mærkeligt nok! thi ellers var jo 
Korsets Tegn en Rædsel for Hexene, der vege bort for 
det). Efter megen Snakken frem og tilbage, hvorved hun 
snart anklagede nogle Kvinder for Medvideri, snart igjcn 
sagde, at det var Løgn, og aldeles frikjendte dem, blev 
hun tilsidst staaende ved, at hun selv var en Troldkvinde, 
ligesom at Else i Møllestien og Dorte Skolemesters havde 
været i Ledtog med hende. Kirsten Nielsdatter i Hospi
talet havde hun ogsaa sagt fri, men da fremstod for Retten 
Hospitalslemmet Poul Andersen Vildskjøt og vidnede mod 
Kirsten, at hun havde bekjendt for Lemmerne i Hospitalet, 
at hun havde ingen Ro i Hospitalet for den onde Aand, 
»han staar og gaber ad hende«; desuden havde han 
bemærket, at det var om Natten Kl. 12Y2, ligesom Skor
stenen skulde falde; item at hun samme Tid faldt ud af 
Sengen, og tumlede, »ligesom det havde været en Sæk med 
fire Skjæpper Rug.« Dommen lød i Henhold til Lovens 
6 1 9> at hun, for at have forsvoret Gud og hengivet
sig til Djævelen, burde kastes levende paa Ilden; men at 
denne Dom ikke blev fuldbyrdet, vil ses af det følgende.

Medens denne indviklede Sag stod paa, kom der 
Skrivelse fra Generalfiskalen til Aarhus Magistrat, at man



i Kancelliet havde erfaret, hvorlunde Jørgen Arenfeldt til 
Rugaard oftere i Trolddomssager havde betjent sig af 
Skarpretteren i Aarhus; han forlangte derfor Oplysning 
om alt, hvad der var foretaget af Skarpretteren i slige 
Sager, saavel i Aarhus som paa andre Steder, og om han 
havde aftvunget de anklagede deres Bekjendelse ved at dryppe 
dem brændende Svovl paa Brystet, ved at strække deres 
Lemmer eller ved andre Pinsler. Under 16 Decbr. 1686 
afgav da Skarpretteren, Mester Herman Høker, følgende 
ganske interessante Erklæring: »Hvad jeg har bestilt baade 
paa Rugaard, i Æbeltoft og i Aarhus med de Fanger, jeg 
har haft under Hænder, da noget før Paaske har kongelig 
Ridefoged Hans Jakobsen i Æbeltoft tilskrevet mig, at jeg 
vilde rejse til ham, som jeg og gjorde, og der pinte jeg 
en fangen Kvinde, som var beskyldt for Trolddom, og 
som siden døde i Fængslet, to Gange med to Benskruer 
og en paa Fingrene, ellers intet; og dog bekjendte hun 
begge Gange intet, men er siden frivillig gaaet til Bekjen
delse [for Retten paa Raadstuen. Efter Paasken sendte 
velb. Jørgen Arenfeldt Bud, om jeg vilde komme til ham, 
hvad jeg ogsaa gjorde, »og da bestilte jeg hos ham ganske 
intet, enten (o: hverken) at pine eller forhøre Gyde 
Kochis; men en Mand ved Navn Peder Kieri, som de 
toge fat samme Dag, ham kastede jeg paa Vandet, og da 
svømmede han som en Gaas, og ingen flere har jeg 
svømmet for velb. Jørgen Arenfeldt. Imellem Havren og 
Bygsæden rejste jeg efter Jørgen Arenfeldts Begjæring til 
ham og brændte Gyde Kochis; samme Dag pinte jeg 
»Blommens Moder« og Peder Kieri, dog de intet bekjendte, 
og skete det efter Hjemtingsdommen. Omtrent tre Uger 
efter Pinse sendte Jørgen Arenfeldt mig atter Bud; da 
brændte jeg »Blommens Moder«, og intet videre har jeg 
forrettet for Jørgen Arenfeldt undtagen nogle Rejser, jeg 
har efter hans Begjæring rejst, mig -til Skade, og min 
Umage har han ikke engang betalt. I Aarhus har jeg
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efter Øvrighedens Begjær svømmet tre Kvinder; og de 
svømmede ret vel paa Vandet; intet videre forrettet der«. — 
Da Magistraten til højere vedkommende indsendte Skarp
retterens Forklaring, berettede de endvidere, at den oven
for omtalte Karen Madsdatter, da hun blev anholdt for 
at have forgjort Jens Lauridsen, strax bekjendte »at kunne 
med Signen, Maalen og Manen«, men om Trolddom 
vilde hun slet intet vide; da hun blev tilspurgt, om hun 
vilde fri sig ved Svømning, svarede hun Ja, men da hun 
blev kastet paa Vandet, svømmede hun, og nogen Tid 
efter bekjendte hun frivillig at have forgjort Jens Lauridsen 
osv. Samme Kvinde har og udlagt og personlig beskyldt 
to berygtede gamle Stoddere, som hun selv bekjendte 
med hende i denne skjændige Gjerning at have været, 
hvilke og ere anholdte, og efter Tilspørgsel erklærede 
deres Uskyldighed ved Svømmen at ville give til kjende; 
derpaa »med sær føjelige Maader udsatte paa Vandet, og 
da gjærne sig med Magt derunder begive vilde, men bleve 
alt ovenpaa«; af hvilke to den ene, Dorte Skolemesters, 
som lod sig finde i sær Løgnagtigheder, derefter i Kjælderen 
blev syg og døde, medens den anden, meget halsstarrig, 
og som intet vilde bekjende, blev forviist Landet«. Tolvte 
Juli 1687 skrev Aarhus Magistrat til Kancellikollegiet 
med Forespørgsel om, hvad de skulde gjøre ved Karen 
Madsdatter, som endnu sad fangen, da Sagvolderen, Jens 
Lauridsens Enke, ikke evnede at holde hende i Fængselet 
længere, og ikke heller at stævne Sagen for Højesteret, 
hvorfor hun i det hele havde frafaldet Sagen, med hvilken 
hun ikke vilde have mere at gjøre. I denne Anledning 
udgik 15 November s. A. et kongeligt Reskript til Biskoppen, 
at Karen Madsdatter, som til Baal og Brand for Trolddoms 
Sag var hendømt, »formedelst særdeles Aarsager« var 
pardonneret paa Livet, imod at hun skulde udstaa Kirkens 
Disciplin og af Gejstligheden om hendes Forseelses Stor
hed alvorlig paamindes.
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Denne Hexeproces blev dog heldigvis saaledes endt, 
at de gode Mænd og Kvinder, som i Aarhus havde længtes 
efter Lugten af et Baal, bleve skuffede. —

Efterhaanden begyndte fornuftigere Anskuelser og 
Opfattelser ikke alene at trænge frem, men de mæg
tede ogsaa at trænge igjennem, ganske vist langsomt; 
saaledes i Udlandet og saaledes her hjemme. Men det 
var dristigt handlet af dem, der toge Kampen op, og ad
skillige brave Mænd maatte bøde med Livet derfor; thi 
der var ligefrem Livsfare ved at benægte Hexeriet; det 
fik en Dr. Flaet at føle; han var kurfyrstelig Raad i 
Trier og havde som saadan taget nogle stakkels beskyldte 
i Forsvar; han fik en arg Modstander i en Pater Blaur- 
feld, som i en lærd Disputats paaviste Rigtigheden af, at 
man bør tro Hexenes Tilstaaelser og derfor brænde dem; 
Dr. Flaet blev fængslet, stillet for Retten, pint og atter 
pint, værre og værre, indtil han tilsidst under Torturen 
tilstod, at han virkelig selv var en Troldmand, hvorpaa 
han blev brændt. — Katholiker og Protestanter havde i 
omtrent lige høj Grad været rede til at forfølge og brænde; 
nu viser sig det glædelige Særsyn, at Stemmerne imod 
Baalene løde fra begge de kristelige Lejre; ja, den der har 
Æren af først at have slaaet et drabeligt Slag for den 
gode Sag, var mærkelig nok en Jesuit, Frederik Spee. 
Men længe vedblev det at være Røster i Ørkenen; dog 
som Tiden gik og Folk mere og mere besindede sig, 
toge Hexeforfølgelserne af baade i Antal og i Grusomhed. 
Den sidste, der her i Danmark skaffede Bødlen noget 
at bestille, var, som ovenfor omtalt, 1693 paa Falster, 
hvor en Kvinde blev halshugget og derpaa brændt. Men 
endnu nogle faa Aar efter syntes det at trække op til et 
betydeligt Uvejr ovre i Thisted; Sagen blev foretaget ved 
Højesteret 1698, men den havde allerede varet i nogle
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Aar paa Hjemstedet, hvor den var nær ved at bringe det 
ganske Thyland fra Sans og Samling, især da den fore
gik under gejstlige Auspicier. Sagen er kortelig denne: 
Sognepræsten i Thisted, Magister Ole Bjørn, vilde hævne 
sig paa en rig Borgerenke, som ikke ønskede sin Datter 
til Præstens Brud; han fik da nogle hysteriske Kvinder 
til at agere besatte og paastaa, at det var denne Enke og 
nogle andre, hvem de skyldte deres Ulykke, som ikke 
vilde vige bort, hvis ikke Baal og Brand anvendtes; han 
fik fat paa et Par mislykkede Studenter, Poul Rytter og 
Kristen Mavors, der som Sporhunde opdagede flere og 
flere dertil oplagte Hexeæmner, som alle samledes i Thisted 
Præstegaard, hvor Ole Bjørn havde et helt Lazaret, eller 
maaske snarere Opdragelsesanstalt, ligesom man vil kalde 
det, og hvor adskillige Ting foregik, som ikke godt kunne 
gjengives. Den gode, skikkelige Biskop Jens Birkerod i 
Aalborg troede alle Mennesker for godt; skjønt han i 
Begyndelsen nok anede, at det ikke hængte rigtig sammen, 
lod han sig dog forblænde, men fik tilsidst atter Øjnene 
op; og da de besatte Kvinder vare bievne førte bort fra 
Thisted og bleve underkastede Forhør i Aalborg, maatte 
de tilstaa, at det hele var Opspind, og at de kun havde 
været Præstens villige og altfor lydige Redskaber, samt at 
hans hele Plan var gaaet ud paa af Hævngjerrighed at faa 
Enken og nogle andre Kvinder brændte. Sagen kom for 
Højesteret, der dømte Biskoppen for hans i denne Sag ud
viste Malkonduite til en Bøde paa 1000 Daler (der dog blev 
ham eftergiven), hvorimod, da det ret opklaredes, hvor
ledes det stod til, Kvinderne fik forskjellige Straffe med 
aabenbar Skrifte o. lign.; Magister Ole Bjørn straffedes 
med Afskedigelse og Fængsel paa Kristjansø, hans to 
Medhjælpere, Studenterne, med Relegation til evig Tid, 
hvilket indgav den for øvrigt senere, paa Holbergs Tid, 
mere berygtede end bekjendte Poul Rytter den Vittighed
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at spørge, »om det ikke kunde være nok med hundrede 
Aar«. Mindre bekjendt turde det være, at da Frederik 
den Fjerde en halv Snes Aar senere foretog en Rejse i 
Tyskland, havde Ole Bjørn, som havde faaet Fængsels
straffen forandret til Landsforvisning og nu huserede der 
nede, den Frækhed i Dresden at ville insinuere sig hos 
Kongen ved at overrække ham et Anagram paa hans 
Navn samt et Forslag om en Skuepenge angaaende den 
italienske Rejse og en Ansøgning om Pension, til han 
igjen kunde faa Kald i Danmark, »som jeg den Guds 
Naades Talent, som hos mig nedlagt er, til Guds Navns 
Ære, Eders kongelige Majestæts Tjeneste og min Næstes 
Opbyggelse anlægge og forrente vil« osv.; — men heldig
vis var dog denne hans Ansøgning forgjæves. Mærkeligt 
er det, at to af Dommerne afgave dissentierende Vota — 
Adelsmændene Ole Krabbe og Markus Gjøe; den første 
vilde helst helt undskylde de besatte Kvindfolk, Ole Bjørn 
ønskede han frikjendt, og han foreslog, at Poul Rytter blot 
skulde have Tilhold om at entholde sig fra Aalborg Stift; 
den anden, Markus Gjøe, søgte at vælte den meste Skyld 
over paa Biskoppen, Ole Bjørn vilde han, skulde slippe 
med at forflyttes til et andet Kald, og Poul Rytter fri- 
kjendte han fuldstændig.

Denne thistedske Besættelseshistorie har dog ikke 
været forgjæves, idet den aabnede Øjnene paa Folk for al 
den Galskab, som hidtil havde hersket i disse Sager; og 
da tilmed omtrent paa samme Tid den reformerte Præst, 
Balthasar Bekker, i Amsterdam, og den juridiske Professor, 
Thomasius, i Halle toge Bladet fra Munden og sloge et 
Dommedagsslag imod Hexeforfølgelserne, kan man nok sige, 
at Aaret 1700 omtrent danner som et glædeligt Vendepunkt i 
disse sørgelige Historier. Det er vistnok ikke uden Grund 
blevet sagt, at man i hine Tider har troet saa fast paa 
Djævelen, at man var nær ved at høre op med at tro paa 
Gud; naar en Djævlefornægter blev omtrent ensbetydende
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med en Gudsfornægter, og det at undlade at tro paa 
Djævlebesættelser regnedes omtrent for det samme som 
at undlade at tro paa Sjælens Udødelighed, kan man ikke 
undres over, at mange have ment, at den mildere Frem- 
gangsmaade var en Tilbagegang, ja endog et Tegn paa, 
hvorledes Menneskenes Ugudelighed var ved at tage 
Overhaand. Højst betegnende er en Udtalelse, netop i 
Anledning af den thistedske Historie, af en samtidig jydsk 
Præst, Laurids Axelsen i Vesterbølle; han skriver i sin 
Dagbog: »Endelig er dette og ikke uværdigt at observere, 
at nu udi dette Sekulo og i disse Tider findes mange, 
ej aleneste blandt Statister, men og blandt andre og 
studerede Folk, Gejstlige og Verdslige, som statuere, at 
der er ingen Trolddomskunst, Troldfolk, legemlig Besæt
telse, ja Djævel eller Helvede til. Og endog de ere ikke 
alle lige grove i deres Ord og Tale, saa tror jeg dog 
som simpel, fattig Idiot, at deres Mening, saa mange 
som de ere, komme over eet in uno tertio, og er 
bygt paa eet Fundamento, som er Atheismus og Saddu- 
cæismus«.

Endnu en halv Snes Aar ind i det attende Aar- 
hundrede var der paa Fyn en Hexeproces efter alle 
Kunstens Regler, men den endte med de anklagedes 
Frifindelse. Mange syntes naturligvis, det var galt, naar 
en Lovbestemmelse om Baal og Brand stod i Loven, at 
det saa ikke mere gik efter Lovens Strænghed; derfor 
vare de rede til at tage sig selv til Rette, og man maa 
ikke forbavses saa meget over de Folk i Salling, som 
1722 øvede Selvtægt mod en Kvinde, de ansaa for en 
Hex, hvem Lovens Arm ikke længere kunde naa; de gik 
ind til hende, grebe hende og bandt hende i hendes eget 
Hus, som de stak Ild paa, hvorved hun levende op- 
brændtes; men adskillige af Voldsmændene maatte bøde 
med Livet for denne Udaad. Endnu i 1800 fandt en
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lignende Lynchjustits Sted i Jylland, hvor en for Hexeri 
beskyldt Kone blev myrdet; i 1857 tflev en gammel 
Aftægtskone mishandlet, fordi hun af en »klog Kone« 
blev betegnet som den, der forgjorde Folks Kreaturer; 
flere Gange senere have Bladene berettet lignende Til
fælde.



S l u t n i n g .

VI.

D et kan nok tænkes muligt, at Rygtet om den 
thistedske Skandale, som er kommen ud over Fædrelandets 
snævrere Grænser, har bidraget sin Del til trindt i Europa, 
om end ikke helt at standse Hexeforfølgelserne, saa dog 
at sætte Skranker for dem. Nogle enkelte Tilfælde fra 
det attende Aarhundrede skulle her anføres: en gammel 
tysk Generals unge Søn var bleven syg, og Lægerne 
ha\de erklæret hans Tilstand for at være bevirket ved 
unaturlige Midler; man mente, det var en stakkels fattig 
gammel Kone, som havde forgjort ham; hun blev stillet 
for Retten, og det juridiske Fakultet i Tiibingen dømte 
hende til Baalet. 1722 fældedes i Skotland den sidste 
Dødsdom for Hexeri; 1728 bleve i Szegedin i Ungarn 
23 Mennesker brændte for den samme Forbrydelse. I 
Frankrig var der 1730 Proces mod en Præst ved Navn 
Girard, som paa et hængende Haar var bleven brændt for 
Trolddom, idet af de 25 Medlemmer af Retten i Aix de 
tolv stemte derfor, men heldigvis tretten imod. I 
Trediverne blev en Taskenspiller i Polen hængt for 
Trolddom. 1749 var der i Wiirzburg en meget bekjendt 
Proces mod en Underpriorinde Maria Renata, som beskyldtes



for Hexeri, Deltagelse i Hexemøder, Nonnernes For- 
gjørelse osv.; hun dømtes til Baalet, men slap paa Grund 
af sin Ungdom med Halshugning, hvorefter Liget offentlig 
blev brændt. 1782 blev i Kanton Glarus en Tjenestepige, 
Anna Gøldi, halshugget som beskyldt for, men ikke over
bevist om, at have forhexet sin Husbonds Barn, saa det 
opkastede Stoppenaale og Teglstensbrokker. Alle disse 
og endnu flere Processer ville, naar man læser den ud
førlige Rettergang ved dem, vise sig at være fuldstændig 
Gjenlyd af det, der efter en større Maalestok fandt Sted 
i det sextende og syttende Aarhundrede. Der er kun 
gaaet lidt over et Aarhundede, siden det sidste Hexebaal 
blev tændt i vor Verdensdel; det skete 1793 i Polen, 
hvor to Kvinder af Retten vare dømte til Døden, fordi 
de havde røde, rindende Øjne, og deres Naboers Kvæg 
altid var sygt; det var netop i de Dage, da Preussen tog 
den Del af Polen i Besiddelse; den kongelig-preussiske 
Kommission, som havde faaet Nys om Dommen, sendte 
strax strængt Forbud mod Fuldbyrdelsen af den, men foi 
sent — Kvinderne vare brændte!

Og endnu i det nittende Aarhundrede er der Døn
ninger efter Stormen; nogle Tilfælde skulle anføres her 
fra Europa. I Holland kom 1822 en Barselkone, med 
hvis Helbredelse det trak temmelig længe ud, i Tanker 
om, at hun var bleven forgjort af en Nabokone, hun 
udtalte sin Mistanke, og da man begyndte at raabe efter 
den mistænktes Børn, at deres Moder var en Hex, 
besluttede hun sig til at underkaste sig Vandprøven, i 
Overværelse af Slægtninge baade af hende og af Anklagel
inden blev hun sat i Vandet, men da hun strax sank 
under Overfladen, bestod hun saaledes Prøven med Glans. 
— Værre gik det 1836 en gammel Kone i den russiske 
Landsby Zeinova; en Kvaksalver havde foregivet, at han 
ikke var i Stand til at helbrede en syg Mand, fordi denne 
var forhexet af en Kone, han udpegede; Beboerne skrede

1 30



I 3 I

strax til den endnu ikke glemte Vandprøve; uheldigvis 
blev Konen i nogen Tid baaret op af sine Klæder; i sin 
Dødsangst raabte hun om Naade og lovede næste Middag 
at gjøre den syge rask; men da hun ikke formaaede det 
med saa kort Varsel, blev hun igjen kastet i Vandet, og 
da hun heller ikke nu strax sank, piskede de hende ihjel. 
— 1866 var en ung Dame i Besøg i Rhinprovinsen; hun 
havde en tam Due, som hun førte med sig paa sine 
Spasereture; paa en saadan var hun en Dag kommen 
ind i et Hus og havde faaet en Forfriskning, som hun 
betalte, hvorpaa hun fortsatte sin Tur; men medens hun 
var inde i Huset, havde en Kalv ude i Stalden hængt sig 
i det Reb, den var bunden ved. Bønderne tænkte, det 
var hende, som med sin Due havde bevirket Kalvens 
tragiske Endeligt; de gjorde Anmeldelse til Øvrigheden, 
som arresterede hende, men hun slap dog fri, vistnok 
meget imod Beboernes gode Vilje. —

Paafaldende mange slige Voldshandlinger berettes fra 
Frankrig i dette Aarhundrede. 1807 blev i Mayenne 
en Tigger brændt for Trolddom; 1826 havde en fattig 
Kone begivet sig til Mølleren i Mosa ved den belgiske 
Grænse for at tilbagelevere noget Hør, hun havde haft at 
spinde; uheldigvis havde en anden Kvinde faaet Husets 
Sønner sat i Hovedet, at den fattige Kone var en Hex; 
de grebe hende og bibragte hende med et skærende Red
skab et langt Snit over Brystet; af Brændestykker dannede 
de et Baal, som de hængte hende op over, og de vilde 
ufejlbarlig have brændt Stakkelen levende op, hvis ikke 
hendes Skrig havde kaldt Naboerne til, og de havde 
befriet hende. — I Tarbos i Pyrenæerne var 1850 Ægte
parret Soubervie for Retten som anklaget for at have 
foranlediget Madam Bedourets Død; de erklærede, at de 
troede, hun var en Hex, og at Præsten havde sagt, det 
var hende, som havde været Skyld i Madam Soubervies 
svære Sygdom; derfor havde de slæbt hende ind i et

9*
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Værelse, holdt hende over brændende Halm og lagt et 
rødglødende Jærn over hendes Mund; den ulykkelige 
Kone var død under de frygteligste Pinsler; de tilstøde, 
hvad de havde gjort, og vare endogsaa glade over, at de 
havde skaffet Verden af med saa led en Hex. Under 
Processen fik de udmærkede Vidnesbyrd; det blev gjort 
gjældende, at de ganske vist af Overtro havde begaaet 
Forbrydelsen, men at de derved kun havde fulgt det 
Exempel, som tidligere var givet af de højeste Gejstlige; 
juryen anbefalede dem til saa mild en Straf som mulig; 
de slap da hver med fire Maaneders Fængsel, hvorhos de 
dømtes til aarlig at udrede 25 Franks til den myrdedes 
Mand.

I Landsbyen Wratschewo i Guvernementet Novgorod 
i Rusland blev 1879 en Bondekone ved Navn Agrafena 
Ignatiewna levende brændt af Indbyggerne paa Grund af 
Mistanke for Hexeri. De ældste (o : Sogneforstanderskabet) i 
Landsbyen sloge Brædder for Døre og Vinduer paa det Hus, 
hvor den formentlige Hex boede; derpaa lagde de Halm 
og Brænde om Huset, stak Ild i det og brændte Huset 
med Hexen; over hundrede Mennesker, deriblandt Stedets 
Pope, overværede denne skrækkelige Autodafé. Det var 
altsaa noget lignende, som det, nogle Sallingboer i 1722 
havde bedrevet.

Her kunde fortsættes med en Del Exempler paa 
lignende Optrin baade fra Tyskland og England, Frankrig 
og Spanien, fra Rusland, Kaukasus og Ungarn, hvor 
Hexetroen endnu synes i særlig Grad at have hjemme. 
Men det vil af dem vise sig, at det her i Europa, selv i 
denne Verdensdels yderste Grænselande, dog kun er 
Befolkningen, som tager sig selv til Rette, og vel ogsaa 
kommer til at lide for slige Overgreb, hvad enten det er 
Lutheranere eller Reformerte, Romersk-katholske eller 
Græsk-katholske, der have gjort sig skyldige deri. Ander
ledes forholder det sig i Mexiko og andre transatlantiske
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katholske Lande; der blomstre nemlig stadig ikke alene 
Hexeforfølgelser, men Hexeprocesser, ledede af den 
gejstlige og den verdslige Øvrighed, paa samme Maade, 
efter samme Opskrift, som i de i saa Henseende værste 
Tider i Europa. I Maj 1874 bleve i Mexiko i St. Juan 
de Jacobo (en væsentligst af Indianere og Mestizer be
boet By) en Kone ved Navn Diega Lugo og hendes 
Søn Geronimo Porres levende brændte for Trolddom. 
Dommeren Morenos officielle Beretning til Præfekten 
angaaende Exekutionen slutter saaledes: »Tilfældet var
meget sørgeligt, men det var nødvendigt for at kunne 
standse de Ondskaber, som til forskjellige Tider fore
komme her. Ja, uagtet Henrettelsen blev det endnu igaar 
meddelt mig, at en af de andre anklagede, Mendoza, har 
sagt, at vi tidligere eller senere skulle komme til at bøde 
for, hvad vi have gjort. De ser altsaa, Hr. Præfekt, hvor 
lidet disse Folk holde sig i Skindet; men jeg forsømmer 
imidlertid ingen Forsigtighedsregel. De anklagede Men- 
dozaer have af Frygt unddraget sig ved Flugt; hvorfor 
flygte de, naar de ikke vide sig skyldige? thi rent Tøj 
behøver ikke Sæbe«. Det berettes rigtignok, at Forbunds
regeringen i Mexiko var skredet ind mod Exekutionen, 
men for sent, maaske med Vilje. — Samme Aar 
brændtes i Mexiko en Pige, som havde for Skik altid at 
gaa af Vejen for et Par Halmstraa, som laa overkors, og 
som heller ikke vilde gaa ind i et Hus, hvor man havde 
anbragt en Hestesko paa Dørtærskelen; derfor blev hun 
naturligvis anset for en Hex; Overtroen viser sig at 
være saa temmelig ens hele Verden over. Sammen med 
hende brændte man hendes lille Broder.

Der gaar næppe noget Aar, uden at Bladene inde
holde Beretning fra de oversøiske Lande om en eller 
anden Forbrydelse, som er bleven begaaet dels af Befolk
ningen, med eller imod Øvrighedens, i hvert Fald stil
tiende, Samtykke, dels ligefrem af selve den gejstlige
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eller verdslige Myndighed, eller af begge i Forening. Ja, 
jeg tror endog at turde paastaa, at siden jeg har begyndt 
at lægge særlig Mærke dertil, har jeg fundet sligt gjennem- 
snitlig et Par Gange om Aaret. Fra Lima skrives der saaledes 
i April 1888 til europæiske Blade: »En Tildragelse, der er 
forefaldet i Bambamarca, har her vakt pinlig Opsigt. Den 
derværende Præst Vargas har paa Torvepladsen ladet en 
Kone brænde som Hex, efter først tre Gange at have 
ladet hende piske. Veddet til Baalet ydedes af Konens 
H us, som paa Præstens Befaling blev nedrevet. Da to 
Mænd besværede sig over disse Afskyeligheder, lod den 
fanatiske Præst dem gribe og tildele 25 Stokkeslag hver; 
paa hans Befaling blev der under Exekutionen ringet med 
Klokkerne. Præsten er vedbleven at sidde i sit Embede, 
uanfægtet baade af den gejstlige og den verdslige Øvrig
hed«.

Men nu her i Danmark! er Troen paa Hexe her ud
ryddet? hertil maa svares et absolut Nej. Ikke at tale 
om, at den i sin Tid bekjendte halvgale Præst, Magister 
A. P. Adler, der døde 1869, i sine Skrifter med rene 
Ord udtalte som sin Mening, at Hexe bør brændes, — 
saa er der rundt om i Landet nok, som tyder paa, at 
Troen paa forskjellige Former af Hexekunster endnu 
blomster, for det meste naturligvis i det skjulte, da Folk 
dog pleje at undse sig for at tale højt derom. Det er jo en 
kjendt Sag, at der er Folk nok, som mene, at en eller 
anden gammel Kælling kan bevirke, at Fløden ikke vil 
danne sig til Smør, og som derfor meget nødig ville 
tilstede, at en saadan kommer ind i Kostalden; især er 
det uheldigt, naar hun giver sig til at rose et Kreatur, 
saa skal dette nok, mener man, snart blive sygt. Ligeledes 
veed jeg, at en Mand, der som Dreng tjente hos en 
Bondekone, en Dag ude paa Marken havde pryglet en 
Ko, uden at nogen saae det; da han nu kom hjem,
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sagde Madmoderen til ham, at han skulde lade være med 
at prygle Dyrene, saaledes som han tit havde gjort. 
Han var aldeles vis paa, at Konen var en Hex, der havde 
omskabt sig til en Hare, da nemlig et saadant Dyr havde 
siddet lige i Nærheden og gloet paa ham, dengang han 
pryglede Koen. Den Kone kunde prise sin Lykke, at 
hun levede i det nittende og ikke i det syttende Aar- 
hundrede. Saaledes vilde der kunne fortsættes med en 
hel Del endnu af det, der kan kaldes det mere uskyldige 
Hexeri; Troen derpaa trives naturligvis især blandt Folk, 
der kun komme lidt i Berøring med andre, saaledes paa 
Smaaøer og i afsides Egne af Jylland. Men der har dog 
kunnet høres for et Par Aar siden af en Mand paa 
Sjælland, hvis Fader var død, den Udtalelse, at han var 
fuldt og fast forvisset om, at Dødsfaldet skyldtes en Hex.

Det er ogsaa en almindelig Mening Landet over, at 
naar en Kone, som er Hex, ligger i en langvarig Døds
kamp, kan denne først faa Ende ved, at man et Øjeblik 
holder en Tændstik eller et tændt Lys ind under Sengen; 
det er som en symbolsk Betegnelse af, hvilken Død man 
mener, hun egentlig burde have lidt.
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P. H ansen: Illustr. Literatur-Historie.
Kolderup-Rosenvinge: Gamle danske Domme.
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H. Matzen: Kjøbenhavns Universitets Retshistorie.
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