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For godt 400 år siden havde Djævelen frit spil i Danmark. 
Dommedag var nær, og trolddom kunne være alle vegne. 
Hen over blot fem år blev mere end halvdelen af alle danske 
trolddomssager ført. I snart sagt alle byer kunne man 
lugte brændt menneskekød. Processerne spredte sig som 
ringe i vandet, bl.a. fordi de anklagede under tortur angav 
medskyldige i nabosognet. Forbandelserne ramte både 
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allerøverste i riget med deres onde vilje.
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I senmiddelalderen var 
der  ikke grænser for 
de uhyrligheder, man 
forestillede sig, fandt 
sted, når heksene var 
samlet til sabbat. På 
Hans Baldung Griens 
(ca. 1484-1545) træsnit 
fra ca. 1508 optræder 
en forsamling hekse, 
der måske brygger 
på uvejr. På andre 
afbildninger findes 
heksene i hobetal. 
Altid kunne Djævelen 
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den unge heks rider 
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2

Den 
 forg jorte 
 orlogsflåde 
1589
1. september 1589 sejlede kongens orlogsflåde ud 
gennem Øresund. For de mange folk, som stod og 
betragtede skibene, må det have været et impone-
rende syn. Af rigets mægtige flåde på i alt 34 skibe 
var de 13 udtaget til togtet. Hovedskibet Samson 
blev ført an af øverstkommanderende, rigsadmiral 
Peder Munk (1534-1623). Ombord på et af flådens 
andre skibe, Gideon, der husede en besætning på op 
mod 250 mand, befandt Christian 4.s søster, prin-
sesse Anna (1574-1619) sig. Med sit følge var hun på 
vej til Skotland for at indgå ægteskab med den skot-
ske konge, Jakob 6. (1566-1625). Brylluppet mellem 
Jakob 6. og prinsesse Anna skulle stå i Edinburgh 
i slutningen af året, og forberedelserne til togtet 
havde været i gang i månedsvis. Sommeren over var 
skibene blevet udrustet til at klare den vanskelige ef-
terårsrejse over Nordsøen, og de skotske gesandter, 
som skulle følge prinsessen på togtet, havde været i 
København siden august. Intet måtte gå galt. 

Men næsten alt gik galt. 
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3

Det må have været 
et prægtigt syn, da 
Christian 4.s flåde 
stævnede ud fra 
Helsingør for at bringe 
kongens søster sikkert 
frem til hendes bryllup 
i Skotland. Vidnesbyrd 
bekræfter da også, 
at folk var stimlet 
sammen på markerne 
for at kigge ud på de 
mange store skibe, der 
sejlede ud af Øresund. 
|| Illustration fra 
Danmarks Riges 
Historie 1588-1699

Allerede inden afgang var der blevet varslet dår-
ligt vejr, og ulykkerne ramte snart skibene. På Gide-
on blev to bøsseskytter dræbt under saluteringen, 
da skibene havde lagt fra land. Den følgende dag 
eksploderede en kanon og dræbte endnu en mand. 
Modvind og storme betød, at skibene kom væk fra 
hinanden og kun med vanskelighed blev samlet ved 
kronens fæstning på Flekkerø ved Kristiansand i 
Norge. Her fortsatte uheldene: De to store skibe 
Josva og Gideon, med prinsessen ombord, sprang 
læk, en bådsmand faldt over bord og druknede, og 
en anden blev mast ihjel mellem skibene. 

Efter skaderne var udbedret, forsøgte rigsadmi-
ralen nu atter at nå til Edinburgh med brudefølget. 
Halvvejs over Nordsøen blev togtet dog igen ramt af 
voldsomme storme, og skibene måtte vende tilbage 
til Flekkerø. Nu skrev kalenderen snart oktober, og 
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I 1590 var Tycho Brahes 
forskningscenter, 
Uranienborg, blevet 
et internationalt 
tilløbsstykke. Når en 
dannet mand besøgte 
Danmark, besøgte han 
også astronomen på 
Hven. Således også den 
skotske konge Jakob 
6., som var interesseret 
i både videnskab og 
teologi. Maleren Carl 
Bloch (1834-1890) har 
i 1876 forestillet sig, 
hvordan velkomsten 
tog sig ud.
|| Det Kgl. Bibliotek

vinteren var på vej. Vejret gjorde det for risikabelt 
at rejse med prinsesse Anna, og en ny plan måtte 
lægges. I København nåede rigsrådet og enkedron-
ningen til enighed om, at Anna indtil videre skulle 
blive i Norge. Flåden blev nu delt i tre, og de største 
af skibene drog tilbage til Danmark. Et mindre skib 
sejlede Anna til Kristiania (Oslo), og et andet blev 
sendt af sted med besked til den ventende Jakob 6. 
for at forklare, hvorfor hans brud endnu ikke var 
nået frem til Skotland. 

Meddelelsen om skibenes strabadser blev mod-
taget af en utålmodig og handlekraftig skotsk konge. 
Han drog derfor hastigt til Norge, og til trods for at 
det danske rigsråd og enkedronningen forlangte, at 
brylluppet skulle stå i København, blev parret gift 
i Norge kort efter Jakob 6.s ankomst til Kristiania. 
Efter brylluppet drog de sammen til Danmark, hvor 
de blev vinteren over. Månederne i København 
brugte Jakob 6. på at pleje sit danske netværk. I 
1500-tallet indebar det at deltage i formelle begiven-
heder, i dette tilfælde et kongeligt bryllup, ligesom 
Jakob 6. besøgte rigets fremmeste lærde. Den 
berømte astronom Tycho Brahe (1546-1601) fik be-
søg af kongen på Hven, ligesom den internationalt 
berømmede teolog Niels Hemmingsen (1513-1600) 
modtog den skotske konge i Roskilde. Hemmingsen 
havde siden 1580 godt nok været afsat fra sit pro-
fessorat på universitetet i København efter en strid 
om nadverlæren, men hans status som rigets mest 
kyndige teolog var ubestridt. Til den mere uformel-
le del af netværksplejen hørte de mange fester og 
gilder i royalt regi, hvor det aldrig skortede på godt 
til ganen. 

Parallelt med Jakob 6.s aktiviteter i København 
begyndte rygterne at svirre i byen. De mange ulyk-
ker og det hårde vejr, som havde ramt kongens el-
lers så søstærke flåde, gav anledning til undren. De 
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5

to hovedansvarlige for togtet var rigsadmiralen Pe-
der Munk og rentemesteren Christoffer Valkendorf 
(1525-1601). Munk havde siden Frederik 2.s (1534-
1588) tid været centralt placeret i rigets magtelite. 
Han havde en række succesfulde krigstogter bag sig 
og havde siddet i rigsrådet. Siden Frederik 2.s død i 
1588 havde han sammen med tre andre højtstående 
adelsmænd siddet i det udvalg, der regerede riget på 
vegne af den endnu umyndige konge, Christian 4. 
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Som rigsadmiral var Peder Munk samtidig øverst-
kommanderende for den danske flåde. I Frederik 
2.s tid var flådens overordnede økonomi imidlertid 
lagt i hænderne på rentemesteren, altså Christoffer 
Valkendorf. Med andre ord var rigsadmiralen reelt 
afhængig af rentemesterens velvilje, noget, der i 
flere år havde bidraget til spændinger og i perioder 
åben strid mellem de to stolte mænd. 

For den velrenommerede rigsadmiral Munk var 
det et åbenlyst ærestab, at han ikke kunne fuldføre 
den vigtige opgave, det var at fragte prinsessen sik-
kert til Edinburgh. At de to mænd gennem længere 
tid havde haft et anstrengt forhold til hinanden, har 
givetvis kun forstærket spændingerne. Forment-
lig allerede inden Anna og Jakob 6. drog tilbage til 
Skotland, stævnede Munk Valkendorf for ikke at 
have bevilget de nødvendige økonomiske midler til 
at ruste skibene til Nordsøens hårde vejr. Beskyld-
ningerne blev dog tilbagevist, da Valkendorf kunne 
henvise til sin underadmiral, som bevidnede, at 
søfolkene skam havde fået bevilget alle de fornø-
denheder, som de havde bedt om. Således endte 
søgsmålet, uden Peder Munk havde fået genrejst sin 
ære. Jakob 6. og Anna forlod København i slutnin-
gen af april 1590. Igen var det Peder Munk, som blev 
betroet opgaven at føre flåden tilbage til Edinburgh. 
Denne gang nåede skibene sikkert i havn i Skotland.

De mange prominente aktører i sagen om den 
uheldige orlogsflåde gør, at vi som historikere har 
sjældent let ved at kortlægge, hvem de involverede 
var, deres sociale og familiære relationer og deres 
mulige motiver. Sideløbende med Munks beskyld-
ninger mod Valkendorf var en anden fortælling om 
årsagen til den mislykkede brudefærd begyndt at 
cirkulere: Skibene var i virkeligheden blevet for-
gjort, dvs. forhekset, af en forsamling troldfolk. 

112699_heksejagt_.indd   6 14/10/2020   10.34

Indholdsfortegnelse
Dette materiale er ophavsretsligt beskyttet og må ikke videregives.



7

Mistanken var formentlig allerede opstået 
undervejs på togtet, for en student fra Ribe, som var 
ombord på et af skibene, noterede i sin dagbog, at 
skibene blev drevet tilbage til Norge, når de forsøgte 
at nå over Nordsøen. Det var, som om noget eller no-
gen havde magt over skibene og ikke ønskede, at de 
skulle nå Edinburgh. Den samme mistanke havde 
en dansk udsending hørt, da han var ankommet til 
Skotland i oktober 1589. Her havde han fået fortalt, 
at skibene var blevet ”kastet tilbage og måtte søge ly 
ved de norske sunde”. Nu, i forsommeren 1590, fik 
trolddomsrygtet fornyet næring i København. 

 
Trolddom i København
I maj 1590 sad en kvinde i fangehullet på  Gråbrødre 
Torv og afventede sin henrettelse. Kvinden hed 
Ane Koldings og lød det dystre tilnavn Djævelens 
Moder. Da Ane Koldings tidligere på måneden 
var blevet dømt skyldig, var der ingen tegn på, at 
hendes heksekunstner havde rakt så vidt som til de 
kongelige skibe. Men fra et dokument nedfældet på 
herredagen, 5. august samme år, får vi en fornem-
melse af, hvordan fortællingen om prinsesse Annas 
brudefærd havde ændret sig hen over sommeren 
og nu blev kædet entydigt sammen med trolddom. 
På herredagen blev Kongens Retterting afholdt, 
rigets højeste retsinstans, hvor kongen var øver-
ste dommer flankeret af rigsrådet. Det var her, en 
københavnsk borgmester var indstævnet for tilbage 
i juni at have ladet tre af Københavns sognepræster 
forhøre Ane Koldings, mens hun sad i fængslet, 
”Prisonen”, på Gråbrødre Torv. Forhør skulle ifølge 
dansk ret altid foretages på rådhuset, så dette brud 
på retsplejen var den egentlige årsag til indstævnin-
gen af borgmesteren. Efter præsterne havde forladt 
fængslet, havde tre kvinder været hos Ane Koldings 
for at trøste hende. Tidspunktet for besøget var 
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ikke tilfældigt. Det var aftenen, inden Ane Koldings 
skulle på bålet, altså et særligt sårbart tidspunkt. 
Forestillingen var, at jo tættere et menneske kom 
på sit endeligt, des mere sandhed kunne et udsagn 
tillægges. Det betød, at udsagn afgivet eller trukket 
tilbage på dødslejet, eller som her umiddelbart in-
den henrettelsen, blev anset for særligt troværdige. 

Borgmesteren forsvarede sig over for kongen 
og rigsråderne med, at han skam blot handlede 
efter ordre fra blandt andet Christoffer Valkendorf. 
Hensigten havde dog alene været at berede Ane 
Koldings til den forestående henrettelse. Ifølge 
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te, man kunne forestille sig. Man kan næppe over-
drive den opmærksomhed, en mulig trolddom mod 
kongens skibe tiltrak sig i samtiden, både inden- og 
udenlands. Troldfolk var Djævelens allierede, og 
trolddom var en særligt farlig forbrydelse begået i 
hemmelighed, som kunne være svær at bevise.

I samtiden kaldte man mænd og kvinder, som 
man mente praktiserede Djævelens gerninger, for 
troldfolk, eller henholdsvis troldkarle og troldkvin-
der. En ”heks” er et lidt senere udtryk, som kommer 
af ”at hekse”. Det begynder at dukke op i de danske 
sager i slutningen af 1600-tallet. Dengang talte man 
om at ”bruge trolddomskunster” og at ”forgøre” 
noget eller nogen. 

I denne bog bruges begge betegnelser, men 
hovedsageligt trolddom og troldfolk i overensstem-
melse med datidig sprogbrug. 

Tilståelser
Troldfolkene bekendte deres forbrydelser under 
tortur. Dette selvom loven siden 1547 havde fore-
skrevet, at tortur først måtte iværksættes, efter den 
sigtede var fundet skyldig. Det skulle medvirke til at 
undgå falske tilståelser. At torturen alligevel var vig-
tig at gennemføre, selvom den sigtede allerede var 
kendt skyldig, handlede i stedet om, at en synder 
ved at afgive en fuld bekendelse kunne mildne Guds 
vrede og muliggøre forsoningen i det hinsides. 

Derudover havde torturen også et andet formål, 
nemlig at forsyne forhørslederen med navnene 
på medsammensvorne. Selvom tilståelsen under 
tortur ikke havde indvirkning på, om den forestå-
ende henrettelse skulle gennemføres, har de fleste 
på pinebænken antageligvis forsøgt at tilpasse deres 
svar til forhørsledernes spørgsmål med det sigte at 
afkorte lidelserne. Det hændte dog, at folk fastholdt 
deres uskyld gennem hele det pinefulde forhør. 
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Prinsesse Anna blev 
dronning af Skotland, 
da hun indgik ægteskab 
med Jakob 6., og 
senere også dronning 
af England, da han 
i 1603 efterfulgte 
Elizabeth 1. (1533-1603) 
som Jakob 1. Stuart. I 
London arrangerede 
Anna maskespil og 
saloner for tidens 
kunstnere, mens Jakob 
var stærkt optaget af 
teologi og trolddom 
og udgav flere skrifter 
med anvisninger om, 
hvordan troldfolk 
burde retsforfølges og 
straffes. Stik af Renold 
Elstracke (ca. 1570-
1625) fra 1605. 
|| Hulton Archive/Getty 
Images 

I juli 1590 blev yderligere tre kvinder forhørt om 
kongens skibe. Deres forklaringer rummer i første 
omgang magthavernes fortælling om forgørelsen, 
og her indtager Ane Koldings og en anden kvinde de 
ledende roller. Ane Koldings var som bekendt alle-
rede henrettet, og den anden, en bondekvinde, som 
aldrig blev omtalt ved navn, havde øjensynligt taget 
sig selv af dage kort efter Ane Koldings’ henrettelse. 
Det tyder på, at hun fornemmede, hvilken vej pilen 
pegede. I datidens optik var en mistænkts selvmord 
altid det samme som en indrømmelse af skyld.

Ud fra de afgivne bekendelser fra de tre kvinder 
er det muligt at sammenstykke, hvordan trolddom-
men mod skibene blev praktiseret. En gruppe på 
mindst otte kvinder havde været forsamlet hos Ja-
kob Skrivers hustru, Margrethe. Her havde de sendt 
deres hjælpedjævle ud til skibene i en øltønde for at 
forgøre dem. Margrethe blev tillagt en større rolle, 
formentlig fordi hun var af højere stand end de 
andre. Jacob Skriver selv skulle efter sigende også 
have ønsket skibene forgjort, for han havde lovet, 
at troldkvinderne ville blive ”belønnet derfor”. Han 
blev senere sigtet for medvirken. 

Troldfolkenes tilståelser betød, at rentemester 
Valkendorf ikke længere kunne beskyldes for, at 
skibene havde været i for dårlig stand. At admiral 
Munk ikke kunne sejle skibene over Nordsøen, var 
ligeledes forståeligt. Ingen af de høje herrer havde 
gjort noget galt. Prinsesse Annas mislykkede bru-
defærd til Skotland skyldtes mødet med troldfolks 
vejrmagi, hvilket de facto var et angreb fra Djævelen 
selv. Det ses ikke mindst af, at den unge konge Chri-
stian 4., givetvis hjulpet på vej af sine formyndere, 
tilbage i juni havde nægtet at tro på, at hans egen 
vintappers hustru var involveret. Nu kun en måneds 
tid senere var kongen kommet på andre tanker. I 
et brev bad han sin lensmand på Københavns Slot 
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om at sørge for, at kvinderne var forsvarligt lænket. 
De måtte for alt i verden ikke rømme fængslet. Den 
kommende tid fortsatte retssagerne i København, 
og flere kvinder blev fængslet. 

I alt endte mindst 13 personer på bålet for at 
have medvirket til forgørelsen af kongens orlogsflå-
de. 

Trolddom mod kongeriget
Idéen om, at troldfolk kunne ramme selv rigets 
øverste, var ikke ny. Den kongelige flåde havde fak-
tisk to gange tidligere været offer for onde menne-
skers vilje. Første gang under Christian 3. (1503-
1559) i 1543, hvor Helsingør havde været arnestedet 
for troldfolkenes vejrmagi. Her skulle en gruppe 
troldfolk fra Malmø, Helsingør og København have 
forsamlet sig uden for byen på Skt. Laurentius’ dag 
den 10. august. Troldfolkene ville forgøre kongens 
skibe, når de anløb havnen. I de bevarede uddrag 
fremgår det, at sagen blev taget yderst alvorligt 
og bragt op på allerhøjeste niveau. Københavns 
statholder og en af rigets mest respekterede og 
magtfulde adelsmænd Eske Bille (1480-1552) tog sig 
af sagerne, og han deltog personligt ved flere forhør 
af de mistænkte. 

Også i Frederik 2.s regeringstid havde flåden 
efter sigende været målet for trolddom. Retsproto-
kollerne fra dengang er ikke bevaret, men de beskri-
ves i historikeren Peder Hansen Resens (1625-1688) 
krønike om Frederik 2., som blev udgivet i 1680. 
Under Syvårskrigen i kampene ved Gotland i 1566 
mod den svenske flåde blev en dansk underadmiral 
dødeligt såret, og den danske øverstkommanderen-
de valgte at søge havn for at begrave liget, selvom 
advarslerne om de farlige klipper var mange. Om 
natten ramte voldsomme storme, og skibene måtte 
”hugge deres master og somme gik fra anker og toe  
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[tov]”. I alt 14 skibe gik ned, og 6.000-7.000 mand 
mistede livet. Katastrofen var total. Efter hjemkom-
sten til København var rygterne tilsyneladende be-
gyndt at florere, og flere troldkvinder indrømmede, 
at de havde forgjort skibene. Peder Hansen Resen, 
formentlig ramt af sin tids spirende trolddomsskep-
sis, tvivlede dog på, at troldfolk skulle have forårsa-
get stormene, sådan som man troede på Frederik 
2.s tid. Han mente, det i stedet måtte tilskrives Guds 
uransagelige vilje. 

Erfaringen fra tidligere konger viste altså, at 
troldfolk kunne ramme selv en konges flåde. Prin-
sesse Annas mislykkede brudefærd var blot endnu 
et bevis derpå. Jakob 6. var desuden overbevist om, 
at han som en sand og gudfrygtig kristen var et sær-
ligt mål for Djævelen. Det budskab vandt givetvis 
genklang i de øverste cirkler i det danske samfund. 
De, der måtte tvivle, behøvede bare at lytte til 
nyhederne, der sivede op over den danske grænse. 
Efter reformationen havde flere tyske stater oplevet 
heksejagter, og siden 1560’erne havde der været 
en drastisk stigning. Fra 1581 havde forfølgelserne 
taget et dramatisk opsving især i regionen omkring 
Köln og Trier. 

Heksejagten ramte Trier by i 1587. Hvor tyske 
trolddomssager tidligere i århundredet handlede 
om, at troldfolk med vejrmagi skulle have nedkastet 
storme og hagl over markerne for på den måde at 
have ødelagt bøndernes høst, havde forestillingen 
om trolddom ændret sig i de trierske processer. 
Som tidligere blev troldfolk beskyldt for ødelæg-
gende uvejr over markerne, så høsten blev ødelagt 
med sult og tårnhøje kornpriser til følge. Men i 
tillæg hertil blev frygten for troldfolk nu baseret 
på forestillingen om, at de var medlemmer af en 
hemmelig diabolsk sekt, et skyggesamfund, som var 
ude på at fordærve alle kristne. Disse troldfolk var 
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ikke blot ude på at skade deres omgivelser, de var 
det grusomste eksempel på verden vendt på hove-
det. I stedet for Gud tilbad de Djævelen. Frem for 
at færdes til fods fløj de gennem luften. Og i stedet 
for gudstjeneste i sognekirken drog de om natten til 
heksesabbat, hvor de åd og drak, dansede og kopule-
rede med Djævelen og hinanden. I september 1589, 
få uger efter prinsesse Anna med følge havde sat 
kurs mod Skotland, var den til dato mest prominen-
te af de anklagede, Dietrich Flade (1534-1589), blevet 
henrettet. Flade var rektor ved universitetet i Trier 
og selv tidligere dommer i trolddomssager, hvor han 
havde forholdt sig skeptisk til udsagn afgivet under 
tortur. Men trolddomsjagten nåede nye højder, og 
Flade blev nu henrettet for at være en af lederne af 
den diabolske sekt af hekse.

Nyhederne om heksejagterne i Trier og omegn 
har givetvis nået det danske hof og rigsråd løbende. 
For det første via unge danske adelige, der rejste 
til tyske og italienske universiteter på studierejser. 
Med sig havde disse gerne en mindre bemidlet te-
ologistuderende. Fx tog senere biskop for Sjælland 
Hans Poulsen Resen (1561-1638) ophold ved flere 
europæiske universiteter i år 1589. For det andet 
betød opfindelsen af trykpressen, at bøger og ikke 
mindst pamfletter og flyveblade blev produceret i 
hobetal og cirkulerede på tværs af landegrænser. 

I 1591 blev der udgivet en nyhedspamflet efter 
tysk forlæg om begivenhederne i Köln og Trier. Den 
danske oversættelse er interessant, for den blev 
tilpasset det danske marked og understøttede en 
særlig forståelse af begivenhederne med kongens 
flåde. I pamfletten blev troldfolkenes uhyrlige og 
ødelæggende gerninger beskrevet, mens det blev 
understreget, at de alle nu fik deres rette løn. Hund-
redvis af disse Djævelens lakajer var blevet brændt 
til aske. Afslutningen på den danske oversættelse 
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Titelbladet til 
pamfletten En 
forskreckelig og sand 
bescriffuelse om mange 
Troldfolck fra 1591, der 
blev oversat fra tysk til 
dansk og udgivet efter 
forgørelsen af kongens 
flåde. Illustrationen 
viser det smertefulde 
endeligt for Peter 
Stum, som blev dømt 
som varulv i Trier. I 
forgrunden hvisker 
Djævelen Peter i øret, 
imens bødlen kniber 
ham med en glødende 
tang. 
|| Det Kgl. Bibliotek  

vidner om fortolkningen af begivenhederne i 1589 
i det danske kongerige. Alle, høj som lav, må bede 
til, at konge og rigsråd får ”hjerte, mod og sind til [at 
forfølge] sådanne Djævelens mennesker med deres 
djævelskab, ødelægger dem og lader dem komme 
slet af dage”. Kun derved kunne den virkelige trus-
sel, Djævelen selv, bekæmpes. 

Som altid når det kom til pamfletgenren, var mo-
ralen opbyggelig. Satan var i menneskenes verden 
for at lede efter byggemænd til at gøre Helvede stør-
re. Han vidste nok, at inden længe skulle Dommens 
Dag stå, og så blev pladsen trang, for de frafaldne 
ville få løn som forskyldt. I den danske oversættelse 
blev de grufulde fortællinger relateret til det danske 
kongerige. Det var øvrighedens pligt at bekæmpe 
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troldfolk, for ellers ville Djævelen fortsat fordærve 
menneskenes verden. Den bekræftede nemlig, at 
der var grund til at være på vagt over for Djævelens 
kogleri, for ”Gud vidste nok at udi det år 89, og de 
år efter, skulle komme så mange trolddjævle og 
troldkvinder”. På den måde blev de mange henret-
telser i København den sommer retfærdiggjort. De 
tyske trolddomssager havde vist, at alle kunne blive 
ramt af troldfolkenes onde vilje, og nu var selv den 
danske krone under angreb. 

Det mislykkede togt til Skotland i 1589 og den 
følgende sommers trolddomsprocesser bekræftede 
kun, at også i det danske kongerige blev Djævelens 
indgriben i den menneskelige verden hyppigere 
og fik stadig større konsekvenser. Imens sagerne 
rullede i København, var prinsesse Anna og Jakob 6. 
omsider nået sikkert til Edinburgh, men deres tur 
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Dommedag, som Jacob 
de Backer (ca. 1555-
1591) forestillede sig 
den i 1580’erne. Motivet 
var et ledemotiv i 
kirkekunsten gennem 
hele middelalderen 
og tidlig moderne 
tid. Stilarter og 
teknikker ændrede 
sig, men Kristus som 
verdensdommeren 
og engle, der blæste 
i basuner, var 
faste bestanddele. 
Fra slutningen af 
1400-tallet blev de 
to veje i efterlivet 
fremhævet, og man 
så gerne, hvordan 
Djævelen tvang de 
fordømte mod evig pine 
i Helvede.
 || National Museum 
Warszawa/Wikimedia 
Commons

over Nordsøen havde atter været ramt af storme, og 
det royale følge var taknemmelige for at nå i havn i 
live. Troldfolkenes bestræbelser på at komme Jakob 
6. og Anna til livs var forpurret, men efterspillet var 
kun ved at begynde i Skotland. I efteråret 1590 ind-
rømmede en mistænkt troldkvinde i North Berwick 
nær Edinburgh, at hun var en del af en sammen-
sværgelse, der havde fået ordre fra Djævelen selv 
om at slå det royale par ihjel. Herefter eksploderede 
trolddomsforfølgelserne i Skotland, og i løbet af de 
næste 13 måneder tilstod mindst 70 personer at 
have været en del af den diabolske sammensværgel-
se. Alle samfundslag var repræsenteret, fra fattige 
tjenestepiger til kongens egen fætter, jarlen af 
Bothwell (1536-1578). 

Tidens forestillingsverden
At troldfolk med Djævelens hjælp kunne nedkaste 
storme over Nordsøen og forpurre prinsessens 
brudefærd, lyder som en historie, der tilhører 
fiktionens verden. Men for 1500- og 1600-tallets 
mennesker var trolddommens eksistens lige så 
uomtvistelig som Gud og Djævelens. Man troede, at 
bestemte mennesker kunne kontrollere overnatur-
lige kræfter og lade ulykker og sygdomme ramme 
deres fjender. Troldfolk havde allieret sig med 
Djævelen selv. Alt, hvad der var ondt, kom fra ham. 
Alt det gode i verden fra Gud. 

Teologernes opfattelse af Djævelen og hans rolle 
i trolddom havde udviklet sig over mange århundre-
der. Ved indgangen til 1500-tallet var der særligt to 
sæt idéer, som er vigtige for at forstå, hvordan folk 
dengang oplevede trolddom. Først og fremmest var 
der en udbredt tro på, at Dommedag var nært fore-
stående. Man levede i de sidste tider, og det gjorde 
Djævelen aktiv i menneskenes verden. 
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Dommedag, som Jacob 
de Backer (ca. 1555-
1591) forestillede sig 
den i 1580’erne. Motivet 
var et ledemotiv i 
kirkekunsten gennem 
hele middelalderen 
og tidlig moderne 
tid. Stilarter og 
teknikker ændrede 
sig, men Kristus som 
verdensdommeren 
og engle, der blæste 
i basuner, var 
faste bestanddele. 
Fra slutningen af 
1400-tallet blev de 
to veje i efterlivet 
fremhævet, og man 
så gerne, hvordan 
Djævelen tvang de 
fordømte mod evig pine 
i Helvede.
 || National Museum 
Warszawa/Wikimedia 
Commons
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Forestillingen om, at 
hekse mødtes på en 
bakketop, går igen i 
mange beskrivelser, 
både danske og 
europæiske. De danske 
eksempler stammer 
fra troldfolkenes 
bekendelser afgivet 
under tortur. I L.S. 
Bestehorns tegning 
fra 1732 flyver heksene 
på koste omkring 
Bloksbjerg i Harzen. I 
de danske processer 
hører vi ofte om lokale 
bakker, fx Fanø Bjerge 
eller Purhøj syd for 
Horsens, nogle fløj 
sågar helt til Tromsø.  
|| Wikimedia Commons

Det andet sæt idéer knytter sig til troldfolkenes 
relation til Djævelen. I løbet af middelalderen var 
teologer efterhånden blevet overbevist om, at det 
var Djævelen, som forsynede magiske ritualer med 
deres kraft. Det gjaldt både den helbredende og 
den skadelige magi. For at få Djævelens kraft havde 
magikeren givet sin sjæl til Djævelen. I den lære var 
trolddom blot et andet ord for magi. 

Forestillingen om Dommedag som nært forestå-
ende var ikke ny. Den optrådte med mellemrum i 
historien og stod stærkt i slutningen af 1400-tallet. 
Den vandt dog særligt indpas i forbindelse med re-
formationen og blandt Luthers tilhængere. Her blev 
den brugt i den lutherske propaganda til at styrke 
fortællingen om Martin Luther (1483-1546) som 
profeten og kirkens befrier og paven som Antikrist. 
Antikrist var den største troldmand af alle. Ifølge Bi-
belen ville han herske i de sidste tider, inden Dom-
medags komme. Med reformationen havde Luther 
befriet kirken fra romerkirken – fra Antikrist – og 
banet vejen for Kristi genkomst. Nogle i tiden mente 
ganske vist, at tyrken var Antikrist, men for Luther 
var det kun paven i Rom. 

Den teologiske lære, der bredte sig i Danmark ef-
ter reformationen, anså altså paven for Antikrist og 
den gammeldags katolicisme med alle dens religiøse 
ritualer for at være trolddom. Idéen om Antikrist 
var en del af fortællingen om Dommedag, og det 
samme var idéen om den frådende Satan, som hær-
gede menneskenes verden. Her går han rundt ”som 
en brølende løve og leder efter nogen at sluge”, som 
der står i Bibelen. Djævelen søgte efter allierede til 
sit endelige opgør med Gud. Det var ham, der friste-
de og lokkede menneskene til synd, og forestillingen 
om det syndige menneske strakte sig vidt. 

De luthersk(-evangeliske) reformatorer adva-
rede mod druk, hor, fråseri og andre synder, som 
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fremprovokerede Guds vrede og fik Dommedag til 
at rykke nærmere. Særligt alvorlig var trolddom, 
for troldfolk havde ladet sig lokke af Djævelen til at 
forsværge deres kristne dåb og indgå en pagt med 
Fanden selv. Djævelen havde altså fået troldfolkenes 
sjæl, og med pagten fik de evnen til at skade deres 
omgivelser med trolddom. Det er denne ramme, 
begivenhederne omkring 1589 må forstås inden for.

Trolddom som isoleret fænomen stod ikke højt 
på danske teologers dagsorden i 1500- og 1600-tal-
let. Ved at se det i sammenhæng med reformatorer-
nes forestillinger om kollektiv synd, Dommedag og 
bod er det muligt at få en dybere forståelse af fore-
stillingerne om trolddom. De evangeliske prædikan-
ter havde en udpræget tro på, at de var formidlere 
af det sande kristne budskab. Reformationen var 
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derfor ikke blot et spørgsmål om at vriste magten 
fra paven i Rom og reorganisere kirken, men et 
spørgsmål om at redde sjæle. Det katolske måtte 
udryddes. For at undgå at tilbringe efterlivet i evig 
pinsel måtte ethvert sognebarn forstå nødvendig-
heden af at forkaste katolske praksisser og ritualer. 
Her kom de katolske beskyttelses- og helbredel-
sesritualer ind i billedet, fordi de var almindeligt 
anvendt blandt almuen, og fordi variationer af dem 
indgik i kloge folks magi.

Peder Palladius (1503-1560) var Sjællands første 
lutherske biskop, eller superintendent, som det 
blev kaldt i de første årtier efter reformationen. 
Han advarede præster og biskopper mod at prak-
tisere eller bruge skadevoldende og helbredende 
magiske ritualer. Ifølge Ribebiskoppen Hans Tausen 
(1494-1561) havde Djævelen forført mennesket til 
papistisk kætteri i 1.300 år, og selvom kirken nu var 
befriet, ville Satan fortsætte med at friste menne-
skene, pine dem og lokke dem til synd. Alt sammen 
med det formål at få dem til at vende Gud ryggen og 
fortabe ethvert håb om salighed. Som Tausen adva-
rede i sin prædikensamling, Postil, så måtte ingen 
tro, at Djævelen sov, tværtimod var han ”opvækken 
[og] søge[r] at forføre når han kan”. 

I sin vejledning i prædiken til alle provster 
og præster i stiftet (kaldet Sendebud) var Tausen 
endnu mere eksplicit i sine advarsler om Djævelens 
færden i den menneskelige verden. Det sås særligt 
i den udbredte overtro, en sognepræst ville møde i 
sin daglige gang blandt almuen. Tausen pegede her 
på almuens brug af helbredelsesmagi, spådomme 
og modtrolddom, alt sammen ydelser som kloge 
folk gjorde brug af, og hvor ritualerne indeholdt 
katolske levn som signen (at gøre korsets tegn for at 
beskytte) og manen (at tvinge overnaturlige kræfter 
i en ønsket retning). 
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Budskabet var enkelt: Sognebørnene skulle søge 
ordene fra prædikestolen i stedet for en klog kones 
magiske remser. I sin advarsel om spåfolk referere-
de Tausen til dem alene som kvindekønnet, og han 
udråbte dem til Djævelens apostelinder. Herved 
bekræftede han den gængse forestilling om, at 
særligt kvinder var tilbøjelige til at udbyde sådanne 
ydelser, og mere overordnet, at troldfolk var kvin-
der. Spåkvinder skulle fordømmes på lige fod med 
andre alvorlige forseelser som tyveri, trolddom og 
nekromanti (at spørge de afdøde til råds). 

Det er i lyset af denne religiøse stemning, begi-
venhederne i Danmark og Skotland omkring år 1590 
skal ses. Efterretninger om forfølgelsernes epide-
miske karakter fra Det Tysk-romerske Kejserrige 
bekræfter denne forestilling. Også her frygtede man 
for troldfolk som en del af et hemmeligt selskab, 
hvor Djævelen blev tilbedt i stedet for Gud. Men for 
dansk trolddom var 1590’erne kun begyndelsen.

Gyldenstierne-sagen 
Da prinsesse Annas mislykkede brudetogt fandt 
sted, var Christian 4. endnu kun en stor dreng, og 
riget blev regeret via et formynderstyre. Men den 
unge konge blev fra sin tidligste barndom opdraget 
som en kommende konge og lært op som regent. 
Derfor sad han også tidligt med ved Kongens Retter-
ting, rigets højeste ret, der blev afholdt i forbindelse 
med rigsrådsforsamlingen på herredagen. 

Christian 4. blev kronet i 1596. Han var nu fuld-
gyldig regent og øverste dommer ved Rettertinget. 
Her mødte han med mellemrum trolddomssager i 
hele sin regeringstid, og han deltog, hver gang der 
var en trolddomssag til behandling. 

Kort efter sin kroning blev den unge konge atter 
konfronteret med trolddom, og denne gang sad 
han selv som dommer i Rettertinget. Det var ved 
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herredagen i juni 1598, hvor to sager om trolddom 
var til behandling. Egentlig handlede sagerne om 
æreskrænkelser og stridigheder, men når kongen 
og Rettertinget blev involveret, var det, fordi to 
adelskvinders omdømme var blevet tilsmudset af 
beskyldninger om trolddom. Æreskrænkelse var i 
tidlig moderne tid særligt alvorligt og kunne skade 
på linje med, ja, endda dybere end fysisk vold. Æren 
var ikke bare adgangsbillet til det sociale liv, men 
til alle dele af samfundet. Blev den krænket, måtte 
den forsvares og genrejses, så ens position kunne 
genetableres. 

I den ene sag havde den adelige Jens Kruckow 
(ca. 1569-1621) indstævnet to folk, nemlig adels-
manden Eiler Brockenhuus (ca. 1548-1602) fra 
Nakkebølle og landsdommeren på Fyn. Lad os kalde 
den Nakkebølle-sagen. Den anden sag stod mellem 
nogle af rigets fineste slægter, nemlig Gyldenstier-
ne/Rosenkrantz på den ene side og adelsmanden 
Johan Rud (1549-1609) på den anden. Lad os kalde 
den Gyldenstierne-sagen efter den mest prominen-
te af sagens implicerede.

Begge sager havde stået på over flere år, og Ret-
tertinget var den foreløbige kulmination. Juridisk 
var de to sager ikke forbundne, men ved nærmere 
eftersyn ses det, at de involverede var en del af de 
samme sociale cirkler, og at herregårdene, hvor mis-
gerningerne fandt sted, ligger som perler på en snor 
i det sydvestfynske. På den måde er sagerne et godt 
eksempel på lokale sociale dynamikker og de fire 
negative følelser frygt, vrede, hævn og misundelse, 
som ofte går igen i trolddomssager, også selvom 
ofre, anklagere og flere af de mistænkte tilhørte den 
adelige stand. 

Begge sagsforløb havde deres udspring blandt 
adelige familier på sydvestfynske herregårde, hvor 
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herremændene bar kendte adelsnavne som Bille, 
Rønnow, Brockenhuus, Rud og Hardenberg. 

Gyldenstierne-sagen handler netop om en 
Hardenbergkvinde. Kvinderne i slægten var i anden 
halvdel af 1500-tallet kendt for at have skrøbelige 
sind. Anne Hardenberg (1566-1625) havde sammen 
med sin søster boet det meste af sin barndom hos 
en moster i Jylland, fordi moderen havde været sva-
gelig. I 1587 havde hun indgået ægteskab med Johan 
Rud, ejer af godser på både Fyn og i Østjylland. Fem 
år efter giftermålet blev Anne Hardenberg omsider 
med barn, men hendes psykiske tilstand blev hur-
tigt dårlig, og hun indlogerede sig hos forældrene på 
slægtsgodset (Hagenskov) på Vestfyn. I september 
1592 fødte Anne Hardenberg en dreng. Det følgende 
år forværredes hendes tilstand, og da vinteren kom, 
var hun så dårlig, at hun ikke længere kunne tale. I 
forsommeren 1593 døde drengen, og først derefter 
begyndte Anne Hardenberg langsomt at komme sig. 

I løbet af sygdomsperioden forfattede Anne Har-
denberg en længere tekst, Trøsteskrift til mine foræl
dre. Af den fremgår det, at hun var overbevist om, at 
onde mennesker var ansvarlige for hendes sygdom. 
Hun var overbevist om, at personer omkring hende 
lod, som om de ville hende det godt – men i virke-
ligheden var de ”gode i ord og handling, men onde 
i hjertet”. Anne Hardenberg gav her udtryk for, at 
personer i hemmelighed konspirerede imod hende 
på samme måde som troldfolk, der færdedes blandt 
gode kristne og foregav at være deres ligesindede, i 
virkeligheden forsøgte at korrumpere alle kristne. 

Årene mellem 1593 og 1596 ligger hen i det 
uvisse, men i forsommeren 1596 tager sagerne en ny 
drejning. I flere dokumenter antydes det, at Anne 
Hardenbergs svagelige tilstand fortsatte, og begi-
venheder i 1596 understøtter det. I sit Trøsteskrift 
nærmest advarede Anne Hardenberg: ”og lad dem 
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Karen Gyldenstiernes 
søn, Otte Rosenkrantz, 
overtog Boller Slot 
ved Horsens efter sin 
mors død i 1613. Selvom 
han indædt havde 
forsvaret sin mor mod 
trolddomsanklager, 
førte han selv sag mod 
flere kvinder, som var 
mistænkt for at ville 
forgøre ham. Foto fra 
2009.
|| Bent Olsen/
Dansk Center for 
Herregårdsforskning

[de onde mennesker] blive afsløret og ydmyget, 
dem som ville lade ondt ramme mig”. Johan Rud tog 
hustruens tilstand alvorligt, og i forsommeren 1596 
lod han en lokal kvinde fængsle på sit fynske gods 
og sigtede hende for trolddom mod hustruen. Hun 
bekendte snart at være skyld i Anne Hardenbergs 
sygdom og udlagde efterfølgende sin egen mor og to 
kvinder i Jylland som medskyldige. Den ene af dem 
var fra Bjerre Herred i Østjylland, og hun skulle vise 
sig at blive central for det kommende forløb. Selv 
blev den fynske kvinde brændt på bålet om somme-
ren, og hendes mor led samme skæbne få måneder 
senere. 

Senest mellem de to henrettelser blev Christian 
4. underrettet om sagerne. Han bakkede Johan Rud 
op og sendte brev til Otte Rosenkrantz (1569-1621) 
på Boller Slot, hovedgården i Bjerre Herred, hvor 
den tredje udlagte kvinde boede. I brevet beordrede 
kongen, at kvinden straks blev fængslet. 
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Kvinden gik under navnet Kirsten Fostermoder, 
og udlæggelsessagen mod hende blev bragt til tinget 
i august 1596, hvor hun blev frifundet og givet et 
godt skudsmål, dvs. vidnesbyrd om ens omdømme. 
Her kunne sagen være afsluttet. Men Johan Rud og 
Anne Hardenberg accepterede ikke afgørelsen. De 
appellerede sagen til Viborg Landsting. I den kom-
mende tid bølgede den frem og tilbage. Otte Rosen-
krantz blev sekunderet af sin mor, Karen Gylden-
stierne (1544-1613), og de to nægtede tilsyneladende 
at acceptere Kirsten Fostermoders skyld. Hvad 
handlede det om? Motivet var næppe et heroisk for-
svar for en af Boller Slots ludfattige bondekvinder. 
Det handlede snarere om de mulige konsekvenser 
af en skyldig kendelse afsagt over Kirsten Foster-
moder. For at forstå deres strategi må vi tilbage til 
sommeren 1596 og til de to fynske troldkvinders 
tilståelser om at forgøre Anne Hardenberg. Her var 
ikke kun de tre almuekvinder blevet anklaget. Også 
den adelige Karen Gyldenstiernes navn blev nævnt, 
men uden at der blev handlet på det. Gyldenstierne 
var simpelthen for prominent et navn. Hvis Kirsten 
Fostermoder blev fundet skyldig, ville hun blive 
underkastet pinligt forhør, dvs. tortur, og pinslerne 
ville givetvis få hende til at indrømme at have været 
en del af en sammensværgelse. Hun ville dernæst 
blive afkrævet svar på, hvem der i øvrigt havde 
medvirket. Her ville Karen Gyldenstiernes navn 
givetvis komme op igen. Og jo flere der udlagde én 
som medskyldig, desto svagere stod man. 

Christian 4. og rigsrådet var formentlig splittet 
mellem et ønske om at retsforfølge trolddom, men 
samtidig havde de næppe ønsket, at trolddoms-
sagerne spredte sig til de øverste lag i samfundet. 
Karen Gyldenstierne var ikke en hvilken som helst 
adelsfrue i kongeriget. Hun var ud af fornem slægt 
og enke efter en af rigets betydeligste mænd. I Fre-
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derik 2.s tid havde hun været fast gæst hos hoffet, 
men siden mandens død havde hun fortrinsvis op-
holdt sig på sit gods på nordsiden af Horsens Fjord. 
Arven efter manden havde desuden gjort Karen Gyl-
denstierne til en af Østjyllands store jordbesiddere. 
Hun ejede også Boller Slot på fjordens sydside og 
indtil 1579 endnu et gods, som hun da afhændede til 
Johan Rud. Om det var den overdragelsesforretning, 
som lå til grund for konflikten med Johan Rud, er 
svært at afgøre. Men i 1596 havde de to i hvert fald 
været i strid med hinanden i flere år. 

Alene Karen Gyldenstiernes status gjorde Johan 
Ruds beskyldninger om, at hun skulle have prakti-
seret trolddom skandaløse. Af de retlige dokumen-
ter i forbindelse med forløbet ses det, at Christian 
4. og rigsrådet havde en tostrenget strategi. På den 
ene side søgte man at bilægge striden mellem de to 
adelsslægter, og på den anden beordredes de udlag-
te bondekvinders sager prøvet på tinge. Trolddom-
men skulle altså bekæmpes, men husfreden blandt 
rigets adelige skulle samtidig sikres. En kristen 
øvrighed havde pligt til at løse interne stridigheder i 
sit rige. Striden kulminerede på den overfor nævnte 
herredag i København i juni 1598. Her havde parter-
ne indstævnet hinanden. 

Kongens indgreb var kontant: Konfliktens parter 
blev tvunget til at give hinanden hånd på, at striden 
var bilagt, og at de ”ikke vidste andet end ære og 
godt om hinanden”. Karen Gyldenstiernes navn var 
dermed renset. Mindre lyse var udsigterne for Kir-
sten Fostermoder. Med til forliget hørte en ordre til 
Otte Rosenkrantz om at udlevere Kirsten Fostermo-
der til lensmanden på Koldinghus til videre retsfor-
følgelse. Hverken Karen Gyldenstierne, Otte Rosen-
krantz eller Johan Rud måtte blande sig i denne sag. 
Vi ved ikke med sikkerhed, hvad der blev af Kirsten 
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Fostermoder, men hun blev formentlig brændt kort 
efter udleveringen. 

Nakkebølle-sagen 
På den selvsamme herredag skulle Christian 4. og 
rigsrådet tage stilling til to andre sager om trold-
dom. De handlede om trolddomsbeskyldninger 
mod adelskvinden Christence Kruckow (ca. 1558-
1621). Også dette var kulminationen på et forløb, der 
havde stået på i flere år, og de involverede personer 
var en del af de samme cirkler. Formelt var sagerne 
ikke flettet ind i hinanden, men sociale og familiære 
relationer og det faktum, at sagerne fandt sted på 
samme vestfynske egn, betyder, at vi må se dem i 
sammenhæng for at forstå dem. Offeret for trold-
dommen var i denne sag også en yngre adelskvinde, 
og som i Gyldenstierne-sagen var trolddommen 
rettet mod kvindelig fertilitet. Hvor Anne Harden-
berg var syg og skrøbelig efter fødslen af sit eneste 
barn og dets død, var hendes kusine, adelskvinden 
Anne Bille (1564-1640) ramt på ikke blot én gravidi-
tet – men hele 15! 

Anne Bille havde siden 1584 været gift med den 
fornemme adelsmand Eiler Brockenhuus, og de to 
boede nu på Nakkebølle gods ved Fåborg. Det var 
Brockenhuus’ andet ægteskab, hans første hu-
stru var død i barselsseng få år tidligere. Fra dette 
ægteskab havde han en overlevende datter. Da 
brylluppet stod, var Anne Bille 20 år gammel, og der 
har klart ligget en forventning om, at hun ville føde 
Brockenhuus en arving. Nu var børnedødeligheden 
høj, kun halvdelen af alle fødte børn kunne forvente 
at nå voksenalderen. Det havde Brockenhuus også 
mærket på egen krop, da han sammen med sin 
afdøde hustru havde mistet yderligere to børn, som 
begge var døde som små. Kort tid efter ægteskabets 
indgåelse blev Anne Bille med barn. 
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I Frans Franckens 
(1581-1642) maleri 
Heksesabbat fra 1610 
træder en verden på 
vrangen frem. Hekse 
flyver op gennem 
skorstenen, rundt på 
gulvet ligger kranier 
spredt, og alverdens 
reptiler og padder 
myldrer omkring. 
Djævelen udstyret med 
horn og bryster har 
taget opstilling på en 
taburet og tilbedes af 
en Kristus-lignende 
person.
|| Staatsgalerie 
Neuburg/Wikimedia 
Common
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Indgangen til 
Helvede som et stort 
frygtindgydende 
gab må have sat 
tankerne i gang hos 
de kirkegængere, som 
sad og betragtede det 
under gudstjenesten i 
Mørkøv Kirke. Nederst 
til venstre kører en 
djævel en kvinde af sted 
i en trillebør til evig 
fordømmelse i Helvede. 
Kvinden er formentlig 
en skøge, hvilket ses af 
hendes lange udslåede 
hår. Kalkmaleri malet 
cirka 1460-1480.
|| Kirsten Trampedach/
Nationalmuseet 

I 1500-tallet var begrebet ”den søde ventetid” 
endnu ikke opfundet. Da var graviditeter forbundet 
med bekymring for de mange farer, der truede både 
kvinden og hendes ufødte barn. Listen over beskyt-
telsesritualer var lang og knyttet til daglige gøremål 
for kvinder. For eksempel skulle de undgå at holde 
tråden, når ulden skulle spindes, og de skulle ikke 
træde i hjulspor, træde over græssende hestes 
tøjr og i det hele taget undgå at gå baglæns. Gravi-
de kvinder skulle være varsomme med at færdes 
alene, for man sagde, at ulve kunne lugte en gravid 
kvinde på lang afstand, og fik den muligheden, ville 
den rive hende til blods, stjæle fosteret og æde det. 
Særligt farlige var varulvene, som færdedes som 
almindelige mennesker i dagslyset, men som ved 
nattetide blev omdannet til glubske væsener i ulve-
skikkelse, der var på jagt efter blod og kød og især 
gik efter fostre. 

Frygten for, at ondt skulle ramme, var ikke for-
beholdt graviditeten. Fødslen i sig selv var farefuld, 
og der var risiko for, at troldfolk og dæmoner kunne 
ramme kvinden eller barnet. På samme måde, som 
åbningerne i et hus var potentielle indgange for 
dæmoner, så var kroppens åbninger det også. Trold-
dom var rettet mod kroppen, og trolddom virkede 
i kroppen. Munden skulle holdes lukket, når man 
sov, ellers kunne det onde komme ind. Eller som en 
ung kvinde fortalte i en trolddomssag fra Nordjyl-
land, så skulle man huske at krydse benene ved en 
korsvej, ellers kunne troldfolks forgørelser indtage 
kroppen. 

Fødslen såvel som tiden i barselsseng var imøde-
set med frygt. Biskop Peder Palladius skrev, at han 
havde mødt adskillige kvinder, som havde frygtet 
fødslen mere end noget andet. Han anerkendte 
farerne forbundet med nedkomsten, men Palladius 
trøstede kvinderne med, at det at føde børn var en 
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måde, hvorpå de kunne tjene Gud. I Kirkeordinan
sen, der indeholdt de grundlæggende bestemmelser 
for kirken, var det ligeledes understreget, at der var 
god grund til at frygte fødslen. Det var nemlig her, 
Djævelen ville friste og lokke mere end på noget 
andet tidspunkt. Når først barnet var født, skulle 
alle døre og vinduer lukkes for at sikre, at Djævelen 
og dæmoner ikke kunne skade mor og barn. Med 
den viden var det ikke mærkeligt, at Anne Harden-
berg kunne tro, at onde mennesker, troldfolk, havde 
forsøgt at ramme hende og hendes søn. For Anne 
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Det var langtfra 
alle steder, 
trolddomsforbrydelse 
udløste henrettelse på 
bålet. Nogle steder blev 
den dømte druknet, 
andre steder hængt. 
Adelige blev i reglen 
henrettet ved sværd, så 
de selv i døden kunne 
beholde deres ære. I 
Sydeuropa blev hekse 
og andre kættere stillet 
for inkvisitionen, og 
her var udskamningen 
en vigtig del af straffen. 
Den dømte blev iklædt 
kætterklædet, og hvis 
det var dødsdommen, 
der ventede, også den 
spidse hat. Den spanske 
inkvisition afholdt 
store autodaféer, 
ceremonier, hvor 
kættere foran 
hundredvis af tilskuere 
skulle afsværge deres 
falske  overbevisninger.
|| Museo del Prado/
Wikimedia Commons

Bille har frygten været lige så virkelig, og den må 
være vokset, som årene gik, og rækken af døde børn 
blev stadig længere. 

Anne Billes første barn, en dreng, døde kort tid 
efter fødslen. Over de næste mange år fortsatte 
ulykkerne med at ramme parret, og i sommeren 
1596 havde de således mistet 15 børn enten ved føds-
len eller kort tid efter. Selv når man tager datidens 
høje børnedødelighed i betragtning, var 15 døde 
børn usædvanligt. Af sagens akter ses det, at rygter-
ne florerede om, at Anne Bille selv havde forårsaget 
børnenes død. Nu var et sådant omdømme selvsagt 
ødelæggende for en kvinde, og Anne Billes behov 
for at finde en forklaring og for at skyde ansvaret for 
børnenes død over på noget eller nogen er ganske 
forståeligt. 

Sammen med almindelige forestillinger om at 
være i en særligt sårbar position som gravid har 
sladder, sorg og sociale forventninger givetvis med-
virket til at få Anne Bille til at tro, at hun var offer 
for troldfolks onde vilje. Hertil følger flere begiven-
heder, som må have præget hende. Hun og ægte-
manden havde deltaget ved bryllupsfestlighederne i 
foråret 1590, hvor Christian 4.s søster blev gift. Her 
havde et stort samtaleemne givetvis været prinses-
se Annas mislykkede brudetogt og de florerende 
rygter om, at et selskab af troldfolk havde forårsaget 
stormene. Brylluppet stod i slutningen af april, og 
én måned senere indrømmede Ane Koldings at have 
medvirket til forgørelsen af skibene. Hvis der var 
noget, som blev understreget med forløbet i 1589-
1590, så var det, at forsamlinger af troldfolk kunne 
ramme selv de øverste i riget med deres onde vilje. 

Når først det blev slået fast, at ulykker og syg-
domme blev forårsaget af trolddom, så gik jagten 
ind på den eller dem, som havde sendt det onde. 
Kort efter at den første kvinde, som var beskyldt 
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for at forårsage Anne Hardenbergs sygdom, blev 
brændt i juli 1596, fulgte flere sager. I begyndelsen 
af august samme år indrømmede en kvinde, Ousse 
Lauritzes, på Nakkebølle at have medvirket til at 
forårsage Anne Billes mange børns død. Kvinden 
blev fængslet. Snart fulgte endnu en fængsling, og 
flere mistænkte kom i søgelyset. Snebolden rulle-
de for alvor, og her er vi nået til det, der fik sagen 
til at lande på kongens bord. Da Ousse Lauritzes 
bekendte under tortur, angav hun nemlig den 
adelige jomfru Christence Kruckow, ikke bare som 
medsammensvoren, men som selve lederen af 
trolddomsselskabet. Det var disse rygter, som fik en 
fortørnet Jens Kruckow til at møde på herredagen 
for at forsvare søsterens ære. 

Selvom kun en del af de mange dokumenter fra 
sagerne er bevaret, så er det tilstrækkeligt til at 
give os et indblik i, hvorledes et trolddomsrygte kan 
udvikle sig, og hvor skadeligt det var. Så lad os se lidt 
nærmere på forløbet fra Ousse Lauritzes beken-
delse og frem til, at Christence Kruckow og hendes 
bror skred til handling. 

Da Ousse Lauritzes afgav bekendelse på Nak-
kebølle den 6. august 1596, blev hun afkrævet svar 
på, hvem der havde forgjort Anne Bille. Hun hav-
de svaret som forventet: at det var et hemmeligt 
selskab af troldfolk, en trolddomsrede, og at lede-
ren af reden var Christence Kruckow. Christence 
Kruckow havde boet på Nakkebølle, da Eiler Brock-
enhuus’ afdøde hustru stadig havde været i live. 
Det var almindelig praksis, at adelsfruer tog unge 
adelige kvinder ind, så de kunne lære at begå sig i de 
cirkler. Christence Kruckows slægt var ikke videre 
velhavende, så i hendes plads på Nakkebølle lå også 
en velgørende handling. Efter den første hustrus 
død var Christence i en periode forblevet på Nakke-
bølle, men da trolddomssagerne begyndte at rulle, 
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var hun flyttet til Svendborg, hvor hun nu boede 
sammen med en søster. 

Med sin bekendelse bekræftede Ousse Laurit-
zes, at Djævelen var aktiv i det sydvestfynske, og at 
onde mennesker gennem lang tid havde tjent ham 
ved at udføre hans gerning. Forsøgene på at forhin-
dre slægtens videreførelse på godset var begyndt al-
lerede før brylluppet. På den måde kom det nu frem 
i det åbne, hvorfor den unge adelsfrue ikke kunne 
leve op til sin pligt til at føde en arving, ja, endsige et 
levedygtigt barn. Hun havde været oppe imod den 
argeste modstander af gode kristne, nemlig Djæve-
len selv. 

Anne Bille var hovedmålet for trolddommen. I 
bekendelsen blev der i detaljer beskrevet en række 
ritualer, som troldfolkene havde praktiseret for at 
tage barnelykken fra hende. Ugen inden brylluppet 
skulle stå, havde to af de mistænkte troldkvinder 
målt brudesengen. Bagefter havde Christence 
Kruckow beholdt båndet, og under selve vielsen i 
Nakkebølles riddersal bandt troldkvinderne knuder 
på det. Det ville nemlig gøre Eiler Brockenhuus 
impotent og derved sikre, at der ikke blev født børn 
i ægteskabet. 

Troldkvinderne havde også forsøgt at få det onde 
til at indtage Anne Billes krop på flere måder. En af 
dem var ved hjælp af et magisk voksbarn. Det var 
et almindeligt redskab til trolddom i det meste af 
Europa og mindede om de voodoodukker, der ken-
des fra andre dele af verden. Metoden var enkel og 
gik ud på at modellere en dukke af voks, helst voks 
fra alterlys, men i dette tilfælde var det nu af bivoks. 
Dukken skulle derefter forsynes med hår eller negle 
fra den person, som skulle lide. Voksbarnet skulle 
bæres i et antal uger, gerne 40, som spejlede en 
virkelig graviditet. Kunne man få barnet døbt af en 
præst, var virkningen sikret. 
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Voksbarnet var lavet på Christence Kruckows 
instruktioner. Det var også hende, der havde båret 
dukken under sin højre arm i 40 uger. Voksbarnet 
var ret stort, omtrent samme størrelse som en arm, 
og troldkvinderne havde kaldt den Anne efter Anne 
Bille. Sammen havde troldkvinderne taget dukken 
med til kirken og ofret den på højalteret. Ousse Lau-
ritzes understregede i sin bekendelse, at hun ikke 
følte sig vel til mode over deres handlinger, men at 
Christence Kruckow igen havde taget styringen og 
bedt hende tie stille. Bagefter havde de begravet 
voksbarnet. Ifølge en bekendelse afgivet af en anden 
af de dømte troldkvinder havde det været under 
Anne Billes stolestade i kirken. Da voksbarnet blev 
sænket i jorden under stolestadet, havde troldkvin-
derne i kor sagt: ”Nu sætter vi al Anne Billes lykke 
og velfærd ned”. Her var også tilføjet, at en præst 
skulle have døbt det i Åstrup Kirke. Kirken var ikke 
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Vi kender flere 
eksempler på folk, 
der forskrev sig til 
Djævelen. Ønsket var 
oftest rigdom, og i 
bytte gav de Djævelen 
deres sjæl. Kontrakten 
med Djævelen skulle 
skrives med ens eget 
blod og lægges et 
hemmeligt sted, for at 
Djævelen kunne finde 
den. Problemerne 
opstod, når en anden 
end Djævelen fandt 
brevet og indleverede 
det til myndighederne. 
Christen Pedersens 
forskrivelse er fra 
Odense 1634 og findes i 
dag på Rigsarkivet.
|| Rigsarkivet 

nogen tilfældig kirke, det var Nakkebølles sogne-
kirke. Eiler Brockenhuus’ forældre var begravet 
her, det samme var de mange afdøde børn i krypten 
under højalteret. 

Det var altså tydeligt ud fra bekendelserne, at 
Anne Bille var det primære mål for de onde gernin-
ger, og at Christence Kruckow var den, som styrede 
slagets gang. Nu var det Anne Bille selv, som ledede 
forhøret. Det var i sig selv ekstraordinært, at en 
kvinde på den måde tog en retlig autoritet på sig. 
Almindeligvis blev den slags ledet af herreds- eller 
byfogeden, selve torturen blev forestået af bødlen og 
med åndelig bistand fra en eller flere præster. Dette 
forhør på Nakkebølle fandt sted ”i godtfolks over-
værelse”, hvilket formentlig henviser til Anne Billes 
slægtninge. Det er uklart, hvor meget ægtemanden 
engagerede sig. Af hans egne optegnelser ses det, at 
han var i København en god del af august for at del-
tage i kroningen af Christian 4. At Anne Bille stod i 
spidsen for forhøret, betyder også, at det var hendes 
frygt (og vrede!), som blev afspejlet i de spørgsmål 
og svar, der fremkom. At Christence blev placeret 
midt i begivenhederne, vidner om en forudgående 
konflikt mellem de to. Nu havde Anne Bille en god 
forklaring på de mange børns død, nemlig en ond og 
misundelig Christence Kruckow. 

To af de andre personer, som Ousse Lauritzes 
udlagde for at have medvirket til forgørelsen af 
Anne Bille, blev fængslet umiddelbart efter. Også 
disse tilstod deres meddelagtighed, og igen pegede 
de på Christence som lederen. Det blev anledningen 
til, at herredsfogeden i Sallinge indkaldte Christen-
ce, for at hun kunne svare mod beskyldningerne. På 
tinget stod parterne nu ansigt til ansigt, og Chri-
stence fik lov til at forsvare sig, dog kun på skrift. 
Det gjorde hun ved systematisk at fremsætte en 
naturlig forklaring på de episoder, der var tolket 

112699_heksejagt_.indd   37 14/10/2020   10.34

Indholdsfortegnelse
Dette materiale er ophavsretsligt beskyttet og må ikke videregives.



37

Vi kender flere 
eksempler på folk, 
der forskrev sig til 
Djævelen. Ønsket var 
oftest rigdom, og i 
bytte gav de Djævelen 
deres sjæl. Kontrakten 
med Djævelen skulle 
skrives med ens eget 
blod og lægges et 
hemmeligt sted, for at 
Djævelen kunne finde 
den. Problemerne 
opstod, når en anden 
end Djævelen fandt 
brevet og indleverede 
det til myndighederne. 
Christen Pedersens 
forskrivelse er fra 
Odense 1634 og findes i 
dag på Rigsarkivet.
|| Rigsarkivet 

nogen tilfældig kirke, det var Nakkebølles sogne-
kirke. Eiler Brockenhuus’ forældre var begravet 
her, det samme var de mange afdøde børn i krypten 
under højalteret. 

Det var altså tydeligt ud fra bekendelserne, at 
Anne Bille var det primære mål for de onde gernin-
ger, og at Christence Kruckow var den, som styrede 
slagets gang. Nu var det Anne Bille selv, som ledede 
forhøret. Det var i sig selv ekstraordinært, at en 
kvinde på den måde tog en retlig autoritet på sig. 
Almindeligvis blev den slags ledet af herreds- eller 
byfogeden, selve torturen blev forestået af bødlen og 
med åndelig bistand fra en eller flere præster. Dette 
forhør på Nakkebølle fandt sted ”i godtfolks over-
værelse”, hvilket formentlig henviser til Anne Billes 
slægtninge. Det er uklart, hvor meget ægtemanden 
engagerede sig. Af hans egne optegnelser ses det, at 
han var i København en god del af august for at del-
tage i kroningen af Christian 4. At Anne Bille stod i 
spidsen for forhøret, betyder også, at det var hendes 
frygt (og vrede!), som blev afspejlet i de spørgsmål 
og svar, der fremkom. At Christence blev placeret 
midt i begivenhederne, vidner om en forudgående 
konflikt mellem de to. Nu havde Anne Bille en god 
forklaring på de mange børns død, nemlig en ond og 
misundelig Christence Kruckow. 

To af de andre personer, som Ousse Lauritzes 
udlagde for at have medvirket til forgørelsen af 
Anne Bille, blev fængslet umiddelbart efter. Også 
disse tilstod deres meddelagtighed, og igen pegede 
de på Christence som lederen. Det blev anledningen 
til, at herredsfogeden i Sallinge indkaldte Christen-
ce, for at hun kunne svare mod beskyldningerne. På 
tinget stod parterne nu ansigt til ansigt, og Chri-
stence fik lov til at forsvare sig, dog kun på skrift. 
Det gjorde hun ved systematisk at fremsætte en 
naturlig forklaring på de episoder, der var tolket 

112699_heksejagt_.indd   37 14/10/2020   10.34

38

som trolddom. Jo, Christence havde målt sengen, 
men kun fordi hun selv ønskede en magen til. 
Voksbørnene havde hun aldrig set. Men Christence 
Kruckow gik også til modangreb, og vi får et inte-
ressant glimt af, at de to kvinder har haft et fortro-
ligt forhold. Ved flere lejligheder havde Anne Bille 
nemlig betroet sin sorg til Christence Kruckow, 
både over de døde børn men også over rygterne om, 
at hun selv skulle have forårsaget det. Christence 
fortalte i retten:

”at det ikke gjorde dig [Anne Bille] så ondt, at du fik 
de døde børn, som at det gjorde dig, at folk var af 
den mening, at du var forgjort, eller at du selv var 
årsag dertil”.

Christence og Anne havde altså øjensynligt haft et 
fortroligt forhold, som nu af ukendte årsager var 
brudt. Og som kusine Hardenberg havde varslet i sit 
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Herredagene, hvor 
Kongens Retterting blev 
afholdt, fandt tidligere 
sted rundtomkring 
på landets kongelige 
slotte og borge, men 
under Christian 4. blev 
der som oftest kaldt til 
samling i København. 
For bordenden er 
kongen i færd med at 
lede rettergangen, og 
det kunne også være et 
medlem af rigsrådet, 
der havde det ansvar. 
Når der var indbragt 
heksesager for tinget, 
var kongen dog altid til 
stede. Kobberstik fra 
1754. 
|| Det Kgl. Bibliotek 

Trøsteskrift, så var Christence Kruckow blandt de 
folk, der var gode i handling, men falske i hjertet. 

På Kongens Retterting agerede Christence 
Kruckows bror på samme målrettede vis som Otte 
Rosenkrantz, når det kom til et systematisk forsvar. 
Det var broren, der var mødt på Sallinge Her-
redsting med søsteren, da hendes erklæring blev 
fremsat. Selv var hun som kvinde ikke myndig til at 
føre sag. Brorens yderligere handlinger bekræfter 
som i Gyldenstierne-sagen, hvilken alvorlig æres-
krænkelse en beskyldning om trolddom var. Først 
klagede Christence Kruckows bror til landsdom-
meren i Odense over indkaldelsen til herredstinget. 
Som adelig kunne Christence Kruckow ikke tvinges 
til at møde på herredstinget, for de adelige havde 
krav på at få deres sag prøvet ved Rettertinget på 
herredagen med kongen som dommer. Dernæst 
indgav broren erklæringen på herredagen, således 
at kongen blev bekendt med forsvaret og tilbage-
visningen af beskyldningerne. Med henvisning til 
hendes adelige stand skulle Christence Kruckow 
stå til regnskab for kongen og ingen andre. Nu 
fulgte et juridisk tovtrækkeri om, hvorvidt hun var 
lovligt indkaldt. Sagen kulminerede foreløbigt med 
to gensidige beskyldninger om æreskrænkelser og 
med Christian 4. som dommer. Endnu en gang blev 
trolddomsritualerne beskrevet i detaljer for konge 
og rigsråd. Sagen blev afsluttet med, at kongen forli-
gede parterne og slog fast, at beskyldningerne ikke 
skulle komme Christence Kruckow til skade. Der 
herskede dog ingen tvivl om konge og rigsråds syn 
på de allerede brændte, som udlagde hende. De var 
”letfærdige aflivede djævelskroppe, som giver sig fra 
Gud og til Djævelen”. 
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Christence Kruckows endeligt
Mindst tre almuekvinder blev til slut brændt for 
trolddom i Nakkebølle-sagen. Derefter hører vi ikke 
mere til forfølgelser på egnen, også selvom ægte-
parret faktisk mistede yderligere to børn, inden 
manden døde i 1602. Christence Kruckow flyttede 
efter forløbet til Aalborg, og man skulle formode, 
at hun dermed forsvandt ud af denne historie. Men 
nej. Næste gang arkivalierne beretter om hende, er i 
1610’erne, hvor hun mærkværdigvis på ny blev viklet 
ind i trolddomssager. 

I januar 1612 blev en række kvinder fra Aalborg 
og opland anklaget for trolddom mod en af byens 
rådmænd og dennes hustru. Troldfolkene skulle 
havde brugt et voksbarn, som var blevet ”født” i den 
enes stue. Selskabet af troldfolk mødtes til natlige 
forsamlinger på kirkegården og i kirken, og en af 
kvinderne holdt ”den onde”, Djævelen, i en kiste. Sa-
gerne indeholdt rigeligt med fortællinger til at nære 
frygten for en diabolsk konspiration i den nordjy-
ske købstad. To af kvinderne blev fundet skyldige, 
men for flere andre var mistanken sået. En af dem 
kom i 1614 igen i søgelyset. Hendes mand havde i en 
rum tid ligget i strid med Henning Bille (1575-1615), 
bror til ingen ringere end Anne Bille. Da Henning 
Billes søn faldt ned ad en trappe og senere døde af 
sine kvæstelser, blev det skæbnesvangert for den 
kvinde, der ellers var gået fri få år forinden. Hun 
blev fængslet og udlagde blandt andet Christence 
Kruckow. Formentlig tilskyndet af søsteren var 
Henning Bille ikke sen til at støtte anklagerne mod 
Christence Kruckow, men han døde, inden sager-
ne blev afgjort, og indtil videre kunne Christence 
Kruckow undgå en formel sigtelse. Man kan nok 
forestille sig, hvor anspændt en stemning, der må 
havde omgærdet visse af byens kvinder i de år, og 
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hvordan den blev intensiveret, i takt med at stadig 
flere trolddomsbeskyldninger og processer blev sat i 
gang. For Christence Kruckow kulminerede rygter-
ne med stævningen i begyndelsen af 1621 til at møde 
på Rettertinget ved næstkommende herredag. 

Det forgangne år op til stævningen må have 
været pinefuldt for Christence Kruckow. Den 
formelle undersøgelse af hende var blevet indledt 
et år tidligere, efter Christian 4. havde beordret 
lensmanden til at undersøge sagen nærmere. I 
slutningen af februar 1620 blev resultatet indsendt 
til kongen, og en arrestordre udstedt den følgende 
måned. Christence Kruckow sad altså fængslet i 
omtrent ti måneder inden stævningen, og der skulle 
gå yderligere fire måneder, før dommen faldt på 
herredagen i København. Denne gang viste konge 
og rigsråd ingen nåde, og Christence Kruckow blev 
fundet skyldig i trolddom, fradømt sin adelige stand 
og henrettet. Et tredobbelt ærestab. Selvom hun 
aldrig blev formelt sigtet i sagerne fra Sydvestfyn 
i slutningen af 1590’erne, blev episoderne og de 
dømte troldkvinders udlæggelser lagt sammen med 
hændelserne i Aalborg. En granskning af materialet 
viser, at de første sager fra Aalborg i 1612 ikke inde-
holder spor af hendes navn, men at det blev flettet 
ind i årene umiddelbart efter. Henning Bille har 
selvfølgelig kendt til søsterens beskyldninger mod 
Christence. Men også andre myndighedspersoner 
havde kendskab til rygtet. 

Christence Kruckow blev tydeligvis indhentet 
af fortiden. Men siden sagerne fra Nakkebølle i 
1590’erne var der sket andre væsentlige ændringer. 
Af afgørende betydning for Christence Kruckow var, 
at ingen af hendes brødre længere var i live, og at 
ingen andre påtog sig at forsvare hende i retten. Det 
efterlod hende sårbar, nærmest chanceløs, mod de 
stadig flere beskyldninger. Men sagerne, både mod 
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Christence Kruckow og mod Karen Gyldenstierne, 
er også eksempler på, hvordan familiære og sociale 
netværk fik betydning for udfaldet af en trolddoms-
beskyldning. 

I tiden mellem de to sager mod Christence 
Kruckow havde det religiøse og politiske klima også 
ændret sig betragteligt. I slutningen af 1500-tallet 
havde idealet om en gudfrygtig stat med en gudfryg-
tig konge i et rige af gudfrygtige undersåtter vokset 
sig stærkt. Hertil havde kongen selv såvel som en 
række rigsråder haft flere og flere oplevelser med 
trolddom. De ting medvirkede tilsammen til et øget 
fokus på at komme sådanne Djævelens lakajer til 
livs. 

I 1620 var Christian 4. ikke længere en ung (næ-
sten) uprøvet konge med ganske få erfaringer med 
trolddom. Han havde været ved magten i et kvart år-
hundrede. Det gav både embedserfaring og livserfa-
ring. Siden forgørelsen af søsterens brudetogt hav-
de kongen personligt været konfronteret med onde 
kræfter ved flere lejligheder. Foruden adelssagerne, 
vi lige har hørt om, havde han stiftet bekendtskab 
med samernes trolddom på et togt til Finmarken 
i 1599. Kort efter indløb meldingerne om, at en af 
kongens lensmænd der var blevet forgjort. Frygten 
for Djævelens huseren i den menneskelige verden 
var ikke blevet mindre.

Lutherjubilæet
Inspireret af lutherske tyske stater var de danske 
teologer og verdslige myndighedspersoner ved ind-
gangen til det nye århundrede begyndt at referere 
til sig selv som lutheranere. I 1615 var Hans Poulsen 
Resen blevet valgt til biskop i Sjællands Stift, det 
vigtigste kirkelige embede i riget. Symbolsk havde 
udnævnelsen stor betydning. Det blev nu bestridt af 
en teolog, der længe havde advokeret for ”den rene 
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Den lutherske 
propaganda yndede 
at latterliggøre både 
munke og paven. 
Det var stærkt 
polemiske billeder, 
fx af paven som en 
kvinde med æselhoved 
og dyrefødder, 
eller som her, hvor 
Djævelen spiller på 
en munke-sækkepibe 
for at vise, hvor 
mange usandheder, 
der strømmede ud 
fra romerkirken. 
Illustration fra 1535 af 
Erhard Schön (ca. 1491-
1542).
|| The Trustees of the 
British Museum 

lære” i kraft af sin stilling som rektor og professor 
på universitetet. For Resen og hans ligesindede 
var den rene lære synonym med den lutherske 
lære. Derfor var det et mål, at enhver skulle føle 
sig luthersk, tænke luthersk og leve luthersk. Det 
gav sig blandt andet udslag i tiltag på skoleområ-
det, så sognebørnene kunne modtage deres rette 
børnelærdom og blive sande, gudfrygtige kristne. 
På den måde kunne fremtidige generationers gud-
frygtighed sikres. Men målsætningen om, at den 
enkelte skulle føle sig og leve luthersk, førte også 
en række sindelagskontrollerende love med sig, og 
i den forbindelse blev jubilæumsåret 1617 en vigtig 
begivenhed. Det var 100-året for, at Luther opslog 
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Den lutherske 
propaganda yndede 
at latterliggøre både 
munke og paven. 
Det var stærkt 
polemiske billeder, 
fx af paven som en 
kvinde med æselhoved 
og dyrefødder, 
eller som her, hvor 
Djævelen spiller på 
en munke-sækkepibe 
for at vise, hvor 
mange usandheder, 
der strømmede ud 
fra romerkirken. 
Illustration fra 1535 af 
Erhard Schön (ca. 1491-
1542).
|| The Trustees of the 
British Museum 

lære” i kraft af sin stilling som rektor og professor 
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sine teser på kirkedøren i Wittenberg, og det var det 
første reformationsjubilæum, der blev markeret. I 
den tyske stat Sachsen, hvor Wittenberg lå, havde 
festlighederne længe været under forberedelse, og 
det blev forbilledet for de religiøse fester i det dan-
ske rige. Fra et magtpolitisk perspektiv var reforma-
tionsjubilæet en cementering af den konfessionelle 
position. Riget havde ikke kun brudt med Rom og 
gennemgået en reformation. Det danske rige var et 
luthersk rige, og kongen var en luthersk konge. Den 
eksakte dato for jubilæet var 31. oktober. Tre uger 
inden udsendte konge og rigsråd en række sinde-
lagskontrollerende love, der alle havde til hensigt at 
få den enkelte til at afstå fra synd. 

De tre sindelagsregulerende forordninger, som 
blev udsendt i forbindelse med reformationsjubilæ-
et i 1617, var derfor ikke noget brud med en hidtidig 
praksis. Tværtimod lå de i naturlig forlængelse af en 
tiltagende kontrol med den enkeltes tro og praksis, 
udryddelse af kollektiv synd og formaninger om at 
gøre bod. I en række skrifter rettet mod et bredere 
publikum og øvrigheden havde teologer siden mid-
ten af 1500-tallet advaret mod drukkenskab, fråseri 
og andet syndigt levned. Den slags provokerede 
Guds vrede, og med jævne mellemrum beordrede 
man kollektive bededage for at mildne den nidkære 
Gud. 

De tre forordninger udsendt 10. oktober 1617 
skulle understrege konge og rigsråds bestræbelser 
på at skabe et gudfrygtigt rige. Én omhandlede et 
forbud mod lejermål, dvs. seksuelle forhold uden 
for ægteskabet. I en anden forbød man overdreven 
luksus, hvilket i særlig grad var rettet mod adelens 
overdådige fester i forbindelse med bryllupper og 
begravelser. Kongen kunne på den måde både mar-
kere sin foragt for den syndige ødselhed og hovmod 
og samtidig markere standsforskellen til adelen. 
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Christian 4. måtte som konge fortsat selv invitere til 
ekstravagante fejringer. Den tredje forordning fra 
oktober 1617 handlede om troldfolk og deres medvi-
dere. Forordningen er ofte fremhævet som den lov, 
der satte trolddomsforfølgelserne i gang i Danmark. 

Forordning om troldfolk
Trolddomsforordningen af 1617 indeholder nogle 
skelsættende budskaber. Først og fremmest define-
rede den som den første danske lovtekst efter refor-
mationen, hvilken forbrydelse trolddom var. For det 
andet indeholdt den bestemmelser om strafudmå-
lingen, og for det tredje udstak den ordrer om, hvem 
der havde pligt til at rejse sagerne. 

Indtil 1617-forordningen havde Jyske Lov været 
den eneste tekst, som definerede trolddom som 
en forbrydelse. I en bestemmelse i Jyske Lov, hvis 
ordlyd kendes fra 1400-tallet, omtales trolddom 
som ”at forgøre”, dvs. at forvolde skade med trold-
dom. I Jyske Lov var det ikke hensigten at definere 
forbrydelsen, men i stedet at udstikke en procedu-
re for, hvordan en konflikt skulle løses. Beskyldte 
man(d) en anden mand for at have forgjort noget, 
som tilhørte ham, skulle den anklagede part møde 
på tinget for at forsvare sig. Kravet om at stille på 
tinget for at forsvare sig blev ikke afskaffet med 
trolddomsforordningen. Tværtimod sås det, at der 
stadig henvistes til den i trolddomsprocesserne 
fra 1600-tallet. Men fra 1617 fik forbrydelsen sin 
religiøse side skrevet eksplicit ind i loven. Faktisk 
indledtes forordningen med en lang introduktion 
til, hvilke handlinger der var tale om, og hvilken hån 
trolddom var mod Gud. 

Denne første del af forordningen omhandler den 
helbredende magi og modtrolddommen, dvs. den 
magi, som kan fjerne trolddom fra et menneske el-
ler dyr. Den slags trolddom betegnes i forordningen 
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Kætterhenrettelsen af 
Anneken Hendriks i 
Amsterdam 1571 ligner 
ganske godt den danske 
henrettelsespraksis i 
heksesager. Inden den 
dømte, fastbundet til 
en stige, blev væltet 
ind i flammerne, 
havde en præst tilbudt 
syndsforladelsen. 
I Danmark foregik 
henrettelser 
almindeligvis ikke på 
byens torv, men på 
galgebakker uden for 
byen. Træsnit fra 1700 
af Jan Luyken (1649-
1712).
|| The History 
Collection/Alamy Stock 
Photo

som ”hemmelige kunster”. Selvom den gerne blev 
praktiseret med brug af Guds ord, så var det mis-
brug af troen, og folk måtte forstå, hvilken vrede det 
forårsagede hos Gud. Det kunne måske nok opleves 
som mindre syndigt, fordi formålet var helbredelse, 
men det var stadig ”alle troldfolks første alfabet, og 
til trolddoms onde og ulykkelig gerning […] ret op-
hav og begyndelse”. Med andre ord var den helbre-
dende trolddom blot arnestedet for den langt mere 
alvorlige af slagsen. Forordningen betegner udøvere 
af den alvorligste trolddom som ”rette troldfolk der 
sig med Djævelen forbundet har”. De rette troldfolk 
havde indgået en pagt med Djævelen selv. Fælles 
for al slags trolddom var, at den forårsagede Guds 
vrede. Pagten med Djævelen rummede en række 
forbrydelser mod troen, som for tidens teologer 
ikke krævede nærmere definition. 
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Det teologiske fundament for loven var teolo-
gen Niels Hemmingsens lære om trolddom som 
forbrydelse. Efter sin afsættelse i 1580 nød han 
fortsat stor anerkendelse både inden for og uden for 
rigets grænser. I Danmark blev han benævnt ”rigets 
skolemester”. I en af sine latinske afhandlinger for-
klarede Hemmingsen, at trolddom var troen på ord 
og bogstavers fysiske kraft. Trolddom var vrangtro, 
dvs. kætteri, og det var afguderi. Trolddomsforord-
ningens oprindelige titel var også ”Forordning om 
signeri”, hvilket understreger, at det var det religiø-
se aspekt og hånen mod Gud, som var det centrale.

Ud over at definere de forskellige former for 
trolddom præsenterede forordningen de forskel-
lige straffe. Blev man fundet skyldig i ”hemmelige 
kunster”, var straffen landsforvisning, og man ville 
miste alt, hvad man ejede, i tidens sprog fik man 
”forbrudt ens boslod”. Der var andre straffe for ade-
lige. Blev de fundet skyldige i ”hemmelige kunster”, 
var det op til rigsrådet at bestemme straffen. Alle, 
der blev dømt som ”rette troldfolk”, skulle bøde 
med livet. Det bør her bemærkes, at trolddoms-
forordningen ikke angiver henrettelsesmetode, 
men retsprotokoller såvel som enkelte bevarede 
øjenvidneskildringer viser, at dømte for trolddom 
blev brændt levende på bålet. Henrettelsen fandt 
altid sted ved galgebakken. Den var placeret på en 
bakke uden for byen. Her blev den dømte fæstnet til 
en stige og skubbet ind i bålets flammer. Fra nogle 
beskrivelser hører vi om, at der blev bundet krudt 
på ryggen af den dømte, ikke for bragets skyld, men 
for at døden ville indtræffe hurtigere. Den eneste 
adelige, der blev henrettet for trolddom, var Chri-
stence Kruckow, og hendes straf blev mildnet til 
henrettelse ved sværd. Halshugning med sværd blev 
anset som en ærefuld henrettelsesmetode frem for 
den æresberøvende bålstraf. 
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Det er værd at hæfte sig ved yderligere to 
bestemmelser i forordningen, som begge angår 
kendskabet til trolddom. Den ene vedrørte ordet 
”medvidere” i forordningens overskrift. Det refere-
rer til de personer, som måtte kende til troldfolk, og 
til dem, der benyttede sig af deres kunster. Teologer 
som Niels Hemmingsen og før ham Peder Palladius 
havde i deres skrifter advaret mod den udbredte 
brug af kloge folks helbredelser. Som Peder Palla-
dius formulerede det i sin Visitatsbog fra ca. 1540: 
”Det kan nok være, at du synes, at din ko får det 
bedre, men din sjæl bliver fortabt ind i Helvedes 
afgrund med din signen”. Niels Hemmingsen brugte 
sygdomsanalogien til at slå fast, at troldfolk måske 
nok kunne helbrede kroppen med magiske ritualer, 
men i hjertet ville man blive spedalsk. I fortalen til 
den danske udgave af Hemmingsens trolddomsaf-
handling blev advarslerne mod den helbredende 
magi tilføjet: ”Det er vel sandhed, at helbred er godt, 
men salighed er bedre”. Teologerne havde altså 
gjort brug af en ’hæleren er lige så god som stjæle-
ren’-pædagogik, og den blev nu indført i loven ved at 
gøre medviden både syndigt og strafbart. 

Straffen for at konsultere troldfolk og kloge folk, 
eller bare at kende til dem, var en bøde og at ”stå 
åbenbart skrifte”. Dvs. personen skulle bekende 
sine synder foran resten af menigheden og præsten 
i kirken. Anden gang skulle de ”uden al undtagelse 
[lide] den samme pine og straf […] som dem, der 
kunsterne øver og erfarne udi er”, dvs. de skulle 
straffes som troldfolk. Den anden bestemmelse, 
der relaterer sig til kendskabet til trolddom, findes 
i lovens afsluttende afsnit. Her lægges ansvaret for 
at rejse sagerne over på personer i kronens tjeneste. 
”Befalingsmænd, og ridderskab, bisper, provster, 
præster, borgmestre, rådmænd, fogeder og alle an-
dre”, som var i øvrighedens tjeneste, blev nu pålagt 
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at bringe mistanker om trolddom i retten, hvis ikke 
de ville dømmes og straffes som medskyldige. 

I praksis var sager om trolddom hidtil blevet 
rejst af offeret eller dennes familie, men med 
trolddomsforordningen pålagde konge og rigsråd 
rigets øvrighedspersoner ansvaret for at udrydde 
trolddom. Også dette ansvar havde Hemmingsen 
forholdt sig til. En konge havde et særligt ansvar for 
at forfølge og udrydde trolddom i sit rige. Christian 
4. var ”konge af Guds nåde”, og i det lå en guddom-
melig forpligtelse til at sikre og beskytte troen. Det 
inkluderede ikke bare udryddelsen af troldfolk, 
faktisk var det i særlig grad rettet mod forfølgelsen 
af troldfolk. De havde forsvoret deres kristne dåb og 
var ret beset Djævelens forlængede arm i den men-
neskelige verden. Kun ved at udrydde ugudelighed 
som trolddom og troldfolk kunne en konge bevise, 
at han var en sand ”Guds lensmand” på jorden. Hvis 
kongen bevidst undlod eller ikke formåede at opfyl-
de den forpligtelse, ville Gud nedkaste sin vrede på 
hele samfundet. 

Det var nu blevet et kollektivt ansvar at udrydde 
det diabolske uvæsen, som virkede så vredesprovo-
kerende på Gud. Ellers ville Han straffe hele sam-
fundet med krig, hunger eller sygdom.

”Skulle de stå til rette og straffes”
Midt i oktober 1617 udsendtes trolddomsforord-
ningen, og herefter skulle den så udbredes til alle 
afkroge af riget. Rigets indbyggere blev bekendt 
med love, ved at de blev læst højt fra prædikestolen 
ude i den enkelte sognekirke. Den slags skete ikke 
fra den ene dag til den anden, og i mange dele af ri-
get er forordningen næppe blevet kendt før tidligst 
i slutningen af 1617. Loven var det hidtil strengeste 
forbud mod trolddom, og der kan ikke herske tvivl 
om, at loven har medvirket til at rette opmærksom-
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heden mod potentielle troldfolk, men stigningen 
var startet allerede i 1613. Hvad kan mon forklare 
den? Formentlig noget, som også har medvirket til 
at tilskynde til loven, nemlig kongens (og rigsrådets) 
egne oplevelser med trolddom, som nu smeltede 
sammen med det religiøse klima og bestræbelserne 
på at skabe en luthersk gudfrygtig stat. 

En sag, der vakte en del opmærksomhed, var 
Køge huskors (huskors er et gammelt udtryk for en 
ulykke, som rammer en husstand). Mindst 15 perso-
ner blev kendt skyldige og henrettet for trolddom. 
Sagerne kulminerede med, at flere medlemmer af 
den samme familie på troldfolks foranledning blev 
besat af Djævelen. Konen i huset i Køge, Anna Hans 
Bartskærs, fortalte mange år senere sin historie til 
Johannes Brunsmand (1637-1707) , som indarbej-
dede den i sit opbyggelige skrift om trolddommens 
væsen fra 1670. 15 henrettede personer hen over 
omtrent 10 år i en by med 3.000 indbyggere var 
vældig mange, og forløbet rystede ikke bare Køge 
købstad, men gav genlyd over det meste af Sjælland. 
Selvom kilderne ikke giver skriftlige vidnesbyrd om, 
at Christian 4. skulle have involveret sig personligt i 
sagen, så var han givetvis bekendt med dens indhold 
og udfald. Sagerne blev nemlig ført i tæt dialog med 
hans lensmand på Københavns Slot. 

Indtil amterne blev oprettet i 1662, var riget 
administrativt inddelt i len, der blev forvaltet af en 
af kongen udpeget lensmand. Lensmandens slægts-
gods var hans eget, hvorimod det gods, som han 
forvaltede i lenet, var kronens. 

Lensmændene var kongens repræsentanter i et 
lokalsamfund. En slags forlænget arm, der havde 
pligt til at indkræve skatter og håndhæve lov og ret i 
lenet. Derfor var de også godt bekendt med alvorlige 
sager som trolddom. 
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Skeel-brødrenes jyske heksejagter 
Efter reformationen var rigets lensmænd medlem-
mer af højadelige slægter. De havde ofte studeret på 
europæiske universiteter og havde gerne fået lenet 
efter tro tjeneste i krig, diplomati og/eller hos hof-
fet. Forleninger var sjældent livsvarige, men nogle 
lensmænd sad på det samme len i mange årtier. De 
var på den måde kongens betroede repræsentanter, 
og derfor havde de pligt til at håndhæve den ”gud-
dommelige pligt”, det var at udrydde trolddom og 
troldfolk. Lensmændenes rolle i trolddomssager 
er derfor interessant. Hvis man ser på lensmæn-
denes engagement i sagerne, umiddelbart inden 
trolddomsforordningen udstedes, finder man 
tydelige tegn på, at den nye strenge lov forstærkede 
en igangværende proces frem for at kickstarte den. 
Lensmændene fremmede nemlig processer inden 
påbuddet. 

Sideløbende med serien af processer i Køge 
var der i årene 1610-1615 trolddomsanklagede på 
bytingene i både Ribe og Aalborg. I Aalborg kulmi-
nerede sagerne i 1621 med henrettelsen af Chri-
stence Kruckow. Den siddende lensmand i Aalborg 
havde studeret i både Wittenberg og Rostock og 
havde beklædt en række høje embeder, inden han 
blev forlenet med Aalborghus Len i 1597. I 1610’erne 
var Aalborglensmanden dog ældre og svagelig, og 
da Christence Kruckow skulle fængsles, var det i 
stedet en yngre lensmand på Dueholm Kloster, som 
sammen med lensmanden på Sejlstrup (fra 1618) fik 
ordren. Da havde sagerne allerede været i gang si-
den  begyndelsen af 1612, hvor tre kvinder var blevet 
anklaget, og to var blevet brændt. 

Her er igen et eksempel på betydningen af 
netværk, i dette tilfælde hos lensmændene. Lens-
manden på Dueholm hed Otte Skeel (1576-1634) og 
i den anden ende af Jylland, i Ribe, sad hans ene 
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og derfor havde de pligt til at håndhæve den ”gud-
dommelige pligt”, det var at udrydde trolddom og 
troldfolk. Lensmændenes rolle i trolddomssager 
er derfor interessant. Hvis man ser på lensmæn-
denes engagement i sagerne, umiddelbart inden 
trolddomsforordningen udstedes, finder man 
tydelige tegn på, at den nye strenge lov forstærkede 
en igangværende proces frem for at kickstarte den. 
Lensmændene fremmede nemlig processer inden 
påbuddet. 

Sideløbende med serien af processer i Køge 
var der i årene 1610-1615 trolddomsanklagede på 
bytingene i både Ribe og Aalborg. I Aalborg kulmi-
nerede sagerne i 1621 med henrettelsen af Chri-
stence Kruckow. Den siddende lensmand i Aalborg 
havde studeret i både Wittenberg og Rostock og 
havde beklædt en række høje embeder, inden han 
blev forlenet med Aalborghus Len i 1597. I 1610’erne 
var Aalborglensmanden dog ældre og svagelig, og 
da Christence Kruckow skulle fængsles, var det i 
stedet en yngre lensmand på Dueholm Kloster, som 
sammen med lensmanden på Sejlstrup (fra 1618) fik 
ordren. Da havde sagerne allerede været i gang si-
den  begyndelsen af 1612, hvor tre kvinder var blevet 
anklaget, og to var blevet brændt. 

Her er igen et eksempel på betydningen af 
netværk, i dette tilfælde hos lensmændene. Lens-
manden på Dueholm hed Otte Skeel (1576-1634) og 
i den anden ende af Jylland, i Ribe, sad hans ene 
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bror, Albret Skeel (1572-1639), som lensmand på 
Riberhus. Han var jævnaldrende med Christian 
4. og en af dennes mest betroede mænd. Som en 
af de få købstæder i kongeriget havde Ribe konti-
nuerligt trolddomsprocesser fra 1572 og frem til 
byens sidste sag i 1652. I årene 1610-1615 blev fem 
kvinder anklaget for trolddom. Henrettelser var 
altid opsigtsvækkende, og trolddomshenrettelser 
var særligt brutale. Både Aalborg og Ribe havde ca. 
4.000 indbyggere, og årlige trolddomshenrettelser 
var som i Køge opsigtsvækkende. 

Otte og Albret Skeels bror Jørgen Skeel (1578-
1631) beklædte også et embede som lensmand. Han 
sad på Kalø Slot nord for Aarhus. Her førtes også 
tidligt processer, ikke bare i Kalø Len, men også 
de omkringliggende Skanderborghus, Mariager 
og Djurs Len. Alle steder optrådte lensmændene i 
sagerne, ikke som anklagere, men som autoritets-
personer, der var garanter for, at beskyldninger om 
trolddom blev prøvet i retten. 

Det interessante ved disse sager er, at de blev 
rejst på baggrund af rygter eller udlæggelser. Dvs. 
en dømt troldkvinde eller -karl havde angivet en 
anden for trolddom, og nu blev personen bedt om at 
møde på tinget for at svare for sig og tilbagevise be-
skyldningerne. Siden 1547 havde det været forbudt 
at bruge den slags vidnesbyrd mod andre som bevis. 
Rationalet lå i forbrydelsens karakter: Trolddom 
var en uærlig forbrydelse, og derfor var en person 
dømt for trolddom pr. definition uærlig og upåli-
delig. Hertil kom den religiøse forestilling om, at 
var en person først dømt for trolddom, betød det, 
at retten fandt det bevist, at personen havde givet 
sig hen til Djævelen. Alligevel ses det af dommene i 
trolddomssagerne, at en eller flere udlæggelser altid 
blev inddraget, ikke som enestående bevis, men 
som et stærkt indicium. En udlæggelse fra en dømt 

112699_heksejagt_.indd   52 14/10/2020   10.34

Indholdsfortegnelse
Dette materiale er ophavsretsligt beskyttet og må ikke videregives.



53

I 2020 åbnede 
Danmarks første 
heksemuseum, HEX! 
Museum of Witch Hunt, 
i Ribe. Byen med dens 
mange hekseprocesser 
forekom at være 
det oplagte sted til 
et museum med det 
tema, men HEX! sætter 
også den besøgende 
grundigt ind i tidens 
forestillingsverden 
og de lærdes idéer, 
dæmonologien, som 
har fået sit eget rum i 
udstillingen.
|| Sydvestjyske Museer

troldkvinde skabte sprækker i den udlagtes ære 
og blev ofte startskuddet til et mere vedholdende 
trolddomsrygte. Risikoen for senere at blive mis-
tænkt i sager om trolddom var nu forhøjet, men den 
kunne tøjles, hvis man mødte på tinget og forsvare-
de sig mod beskyldningen. Var den udlagte kvinde, 
og det gjaldt i omtrent 90 % af tilfældene, betød det i 
praksis, at hendes mandlige værge bragte udlæggel-
sen på tinget og bad folk i landsbyerne om at komme 
frem med, hvad end de måtte have. Som forsvar 
for en udlagt for trolddom brugte man de samme 
typer vidner som i en rigtig trolddomssag, nemlig at 
præsentere flere personer og meget gerne sogne-
præsten, der sagde god for ens ærlige navn og rygte. 
En udlæggelse alene kunne ikke føre til sigtelse. 
Der skulle flere og friske vidneudsagn til, og en eller 
flere personer skulle sigte den udlagte. 
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Trolddomsforordningens påbud om, at enhver i 
kronens tjeneste skulle rejse sager ved mistanke om 
trolddom, gjorde det endnu mere risikabelt at blive 
udlagt. Men lensmanden i Mariager og Jørgen Skeel 
på Kalø Slot tog, allerede inden forordningen blev 
udsendt, denne forpligtelse alvorligt. Begge var en 
del af samfundets magtelite og godt bekendt med de 
katastrofale følger, trolddom kunne få. Også Mari-
agerlensmanden var personligt yndet af kongen, og 
Jørgen Skeel havde gennem sin karriere flere frem-
trædende embeder, bl.a. som hofjunker og senere 
rigsmarsk. Ligesom sin bror på Riberhus havde 
Jørgen Skeel været med på kongens besøg hos svo-
geren Jakob 6. Hertil havde Jørgen Skeels svigerfar 
været med ombord på skibene, da prinsesse Anna 
skulle fejre bryllup i Skotland. Med andre ord må 
Jørgen Skeel have oplevet trolddom og frygten for 
troldfolks virke ved ganske mange lejligheder. Som 
sine brødre var Jørgen Skeel en veluddannet mand. 
Han havde studeret i Padua, Orléans og Strasbourg 
og havde lyttet til mange teologiske forelæsninger 
og prædikener med advarsler om Guds vrede over 
kollektiv synd, Dommedag og tegnene herpå. 

På samme måde som i slutningen af 1500-tallet 
fortsatte tegnene på, at dette var de sidste tider, 
med at vise sig. Pesten havde hærget hovedstaden 
i 1601, og i 1615 ramte en voldsom stormflod Syd-
vestjylland, hvor ”vandet stod op til vinduerne på 
Tønder Slot, og i Ribe By sejlede man med både”. 
Som om det ikke var nok, var riget atter i krig med 
Sverige. Denne gang i Kalmarkrigen 1611-1613. Her 
brugte svenskerne i øvrigt trolddom mod de danske 
soldater ved at nedsætte voksdukker i jorden. Det 
skrev kongen et bekymret brev hjem om. Dukkerne 
skulle på samme måde som voksbarnet fra Nakke-
bølle forvolde skade på den danske hær. 
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Anskuede man verden gennem de briller, så bød 
1610’erne på stadige tegn på Guds vrede over men-
neskenes synd, behovet for bod og øvrighedens pligt 
til at straffe og udrydde ukristeligt levned.

Sagen mod Bodil Hoffuens
De mennesker, der optrådte hyppigst i trolddoms-
processerne, var ikke rigets øverste, adelen og de 
kongelige, men menigmand, først og fremmest 
blandt landbefolkningen, men også blandt de ikke- 
velhavende købstadsindbyggere. Med andre ord den 
befolkningsgruppe, som udgjorde hovedparten af 
rigets befolkning. De sager, som retsprotokollerne 
indeholder flest af, er mod kvinder fra de nederste 
lag af samfundet. 

En af de sager fra Østjylland, som begyndte, 
allerede inden trolddomsforordningen blev ud-
sendt i 1617, var mod den halvgale Karen Andersdat-
ter Føutin og hendes datter. Det var Jørgen Skeel, 
som bragte sagen til landstinget i Viborg. To uger 
tidligere var Karen Føutin kendt skyldig i trolddom 
på Sønderhald Herredsting på Djursland. Sagen var 
den påkrævede appelsag, hvor en skyldig kendelse 
skulle prøves ved landstinget, for at straffen kunne 
eksekveres. Karen Føutin nærmest personificerede 
fortællingen om troldkonen, som var frygtet for sin 
vrede, hævngerrighed og ondskab. Troldkonerne 
kontrollerede overnaturlige kræfter, og modsat 
gode kristne frygtede de ikke selv det onde og Djæ-
velen. Af vidneudsagnene ses det, hvordan Karen 
Føutin over mange år havde opbygget et ry for at 
bruge trolddom for at skade folk og fæ, men også at 
man i lokalsamfundet fandt hendes person temme-
lig besværlig. Hun var en af den slags sølle skæbner, 
som rakkede rundt fra by til by på Djursland. Karen 
Føutins slags var ikke vellidte, tværtimod var de 
genstand for megen spot fra omgivelserne. Karen 
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havde givetvis ikke ladet hånen passere i stilhed. 
Hun have været i konflikter, og hendes vrede havde 
bragt hende problemer. Hun blev anklaget sammen 
med en datter, men i sagen kom det frem, at hun 
havde flere børn og det med forskellige mænd. Efter 
at være fundet skyldig indrømmede hun også, hvad 
hun havde gjort. Hun videregav i retten tydeligvis 
lokalsamfundets negative fortælling om hende, for 
hun hævdede, at ”hun havde drukket af Djævelens 
blod og han havde drukket af hendes”. 

I sin bekendelse udlagde Karen Føutin to kvin-
der, som hun beskyldte for at være i ledtog med sig 
i de onde gerninger. En af dem var den ca. 60-årige 
Bodil Ibsdatter Hoffuens fra Todbjerg lidt nord for 
Aarhus. Jørgen Skeel fik indbragt udlæggelsen for 
herredstinget i Øster Lisbjerg, hvor Bodil Hoffuens 
blev bedt om at forsvare sig mod det onde rygte. 

Det var en mand fra landsbyen, der formelt 
sigtede Bodil Hoffuens. Han beskyldte hende for 
at have forgjort hans køer, men flere vidner mødte 
på tinge og bekræftede, at Bodil Hoffuens var ”den 
skarpeste troldkvinde, der kunne findes i Jyllands 
land”. De mange beretninger, der nu kom frem i 
lyset, vidnede om, at landsbyen var overbevist om, 
at Bodil Hoffuens havde brugt overnaturlige kræfter 
til at helbrede folk, især hvis de var blevet forgjort af 
troldfolk, og at hun havde taget betaling for det. 

Bodil Hoffuens var tydeligvis en af egnens kloge 
koner, som kunne vurdere om sygdomme var påført 
af onde mennesker, og selv tilbød hun ”modtrold-
dom”. En del vidneudsagn rummede også beskri-
velser af, hvordan landsbyboerne beskyldte Bodil 
Hoffuens for at have brugt skadevoldende trold-
dom. En mand anklagede Bodil Hoffuens for at have 
gjort hans hustru ”afsindig og forbistret”, og det så 
slemt, at hustruen havde stukket sig selv med en 
kniv, så hun næsten var død. Bagefter var hustruen 
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forsvundet fra hjemmet. Hun var dog vendt tilbage  
og var nu atter ved sine fulde fem. Det ved vi, fordi 
hun mødte på tinget med sin mand og bekræftede 
hans udsagn om, at hun havde været ”fordærvet, 
forrådt og ilde medfaren”.

En god del af vidnerne fortalte, hvordan Bodil 
Hoffuens havde hjulpet deres husdyr, eller de selv 
var blevet hjulpet af med sygdomme forårsaget af 
troldfolk. Nogle af beretningerne vidner om det 
ambivalente syn, man havde på kloge folk som Bodil 
Hoffuens. Da en af landsbyboernes køer var holdt 
op med at give mælk, havde han sendt bud efter Bo-
dil Hoffuens, der havde lovet, at hun nok skulle ku-
rere køerne, så han fik sit ”mælkende” tilbage. Hun 
ville dog have noget lærred i betaling, og fik hun det 
ikke, skulle hun nok sørge for, at køerne igen ville 
stoppe med at give mælk. Han forklarede på tinget, 
at han derfor straks havde sendt sin tjenestedreng 
af sted til hest med betaling til Bodil Hoffuens. At 
drengen var til hest, siger noget om, hvor hurtigt 
det skulle gå. Han ville ikke risikere at opildne Bodil 
Hoffuens’ vrede. 

Ved at diagnosticere sygdomme, som skyldtes 
trolddom, fastholdt man troen på, at troldfolk 
huserede på egnen, og det bidrog til frygten for, at 
det onde var til stede i lokalsamfundet. Vidneudsag-
nene om Bodil Hoffuens’ aktiviteter som klog kone 
bærer også præg af tidens forestilling om, at kunne 
en person fjerne trolddom, så havde personen også 
evnen til at påføre den. I sager som Bodil Hoffuens’, 
hvor den anklagede ernærede sig som klog kone, 
var det karakteristisk, at når sagen først rullede på 
tinget, så havde fortællingen allerede taget en nega-
tiv drejning. Nu mødte de mange utilfredse kunder 
frem. Bodil Hoffuens havde tilsyneladende for vane 
at opføre sig krævende og var utilfreds med den 
kompensation, hun blev tilbudt. Et vidne fortalte, 
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Rædselsvækkende 
er scenen, der åbner 
Shakespeares (1564-
1616) tragedie Macbeth, 
der første gang blev 
opført i 1606. Tre 
hekse kagler i et øde 
hedelandskab: ”Smukt 
er stygt, og stygt er 
smukt, flakser gennem 
dis og snavset luft”. 
Heksenes sang forudser 
de efterfølgende 
ugerninger. For at sløre 
forbrydelserne må 
Macbeth og hans hustru 
gøre alt til det modsatte 
af det, det er: Sandhed 
bliver til løgne; løgne 
bliver til sandhed. En 
verden på vrangen. 
Maleri af Thomas 
Barker (1769-1847) fra 
1830.
|| Folger Shakespeare 
Library Digital Image 
Collection

at da han havde tilbudt hende lidt penge, lærred og 
noget malt, havde hun været krævende og nægtet 
at hjælpe, medmindre han tilbød hende en særlig 
dug, som hun havde udset sig. Andre vidner kunne 
fortælle lignende historier. Blev Bodil Hoffuens 
tilstrækkelig utilfreds, truede hun med at trække 
kuren tilbage. 

De mange vidneudsagn beretter om konflikter 
og bekræfter frygten for troldfolks vrede, misundel-
se og hævngerrighed. Det placerede folk som Bodil 
Hoffuens i en skrøbelig position, hvor hun på den 
ene side var magtfuld, fordi hun turde og evnede at 
beherske overnaturlige kræfter, og landsbyboerne 
konsulterede hende for råd, som erfaringen viste 
virkede. Men Bodil Hoffuens var også frygtet for 
sine trusler, vredesudbrud og tilbagetrukne helbre-
delser. Det gjorde hende sårbar, når først den lokale 
magthaver, lensmanden, reagerede på rygterne om 
trolddom. Landsbyboernes ambivalente forhold 
til kloge folk som Bodil Hoffuens kulminerede på 
tinget i en kollektiv modreaktion, hvor det ene vid-
neudsagn efter det andet kunne bekræfte landsby-
boerne i, at de havde grund til at frygte.

Så snart sagen blev fremstillet på tinget, trådte 
de positive fortællinger om helbredelse og diagno-
sticering i baggrunden. Frem kom nu alle de negati-
ve fortællinger og mistanker om onde gerninger og 
hensigter. Her blev ikke skelnet mellem kloge folk 
og troldfolk. Når sagen var kommet hertil, blev de 
mistænkte altid fremstillet som troldfolk, og deres 
gerninger som ”trolddom og spøgeri”. Beskyldninger 
om helbredende magi og modtrolddom alene fik 
aldrig folk på tinget. 

Flere steder i Jylland startede sager som udlæg-
gelsessager, hvor lensmændene var dem, der bragte 
udlæggelsen videre til tinget. Man kan på den måde 
sige, at de tog del i at starte trolddomsforfølgelser. 
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Samlingen af sager, fra før trolddomsforordningen 
blev udstedt, bærer ofte præg af at være mod be-
sværlige personager som Karen Føutin og mod kloge 
koner som Bodil Hoffuens. Det viser, at følelseskli-
maet i årene op til forordningen har været præget af 
en indlejret frygt for onde mennesker og deres onde 
vilje. I begyndelsen af 1600-tallet levede menigmand 
i en verden, hvor der stadig var langt mellem perso-
ner, der betvivlede troldfolks eksistens. Magthaver-
ne, både ude i landet, såvel som kongen selv, delte 
denne forestillingsverden. Som kongens forlængede 
arm i lenet var lensmanden forpligtet til at udrydde 
alt ugudeligt. Her er det interessant, at når først 
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bjerg Herredsting. Da dommen faldt, havde mere 
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er tydeligt, at i de sager, hvor der blev stillet et aktivt 
forsvar, havde den anklagede langt større chance 
for at blive frikendt. 

Et forsvar bestod kort fortalt i at tilbagevise 
anklagerne og samtidig føre bevis for ens uskyld. 
Trolddom var grundlæggende en uærlig forbry-
delse, så for at bevise sin uskyld, måtte man doku-
mentere, at man var en ærlig person med et godt 
omdømme – en sand dannekvinde eller -mand. 
Dokumentationen bestod i at fremføre vidner, som 
bekræftede det. Allerhelst skulle sognepræsten 
bekræfte, at man var en god kristen. I Bodil Hof-
fuens’ tilfælde gjorde præsten det modsatte, da han 
i stedet bekræftede hendes ”onde rygte”. Det blev 
ligeledes indført i dommen, at den dømte troldkvin-
de Karen Føutin havde udlagt Bodil Hoffuens for at 
være i ledtog med hende. Selvom loven foreskrev, at 
udlæggelser ikke kunne indgå i en sag som bevis, så 
blev de altid medtaget i begrundelsen for en kendel-
se. Udlæggelser var altså stærke indicier, og jo flere 
der var, des tungere vejede de. 

Den anden del af forsvaret bestod i at tilbagevi-
se beskyldningerne om, at man havde lovet nogen 
ondt. Det kunne gøres ved at så tvivl om vidnets 
troværdighed eller ved at fremlægge en alternativ 
forklaring på en mystisk hændelse. Men begge led i 
forsvaret krævede systematik og forarbejde, og som 
enlig kvinde på tinget var den del umulig. Den sig-
tede fik sjældent lov at forklare sig, men blev alene 
foreholdt spørgsmålet om skyld. Retsprotokollerne 
indeholder derfor sjældent udsagn fra den anklage-
de ud over sætningen, der med mindre variationer 
lød: ”til stede var her NN og sagde sig i trolddoms-
kunster ubrødig og uskyldig at være”. 

Bodil Hoffuens blev dømt, uden at nogen for-
svarede hende. Selv erklærede hun sig ”ubrødig 
og uskyldig”. Formelt lød dommen på, at hun 
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var en vitterlig troldkvinde, der havde truet med 
ondt, og ondt var derefter indtruffet. Det var den 
gennemgående dom og begrundelse herfor, som 
landstinget brugte i skyldige kendelser. Forgørel-
ser af mennesker og dyr var hyppigst, i sjældnere 
tilfælde fiskeri. I modsætning til trolddommen mod 
kongens flåde omkring 1590 og det, man ser i andre 
dele af Europa, især i det Tysk-romerske Kejserrige, 
var vejrmagi ikke en del af trolddomsdiskussionen 
i årene omkring 1617. Andre steder i Europa forår-
sagede vejrmagi voldsomme storme og haglbyger, 
som ødelagde bøndernes høst. Historiske vejrdata 
bekræfter, at der under den lille istid forekom vold-
somt vejr med koldere vintre og våde somre, også i 
Danmark. 

Men sagerne i årene efter 1617 handlede i højere 
grad om enkeltpersoner, hvor folk ofte blev ramt på 
deres førlighed, eller de fik en uforklarlig sygdom, 
der bandt dem til sengen i lang tid. En god del 
handlede om folk, der havde mistet forstanden 
midlertidigt eller sjældnere for bestandigt, og hvor 
de pårørende mente, at troldfolk havde forårsaget 
det. I en sag fra Ribe havde offeret efter et skænderi 
med en mistænkt troldkvinde nær kastet sig ud 
fra kirketårnet, fordi han var blevet vanvittig. I en 
anden sag fra Nordjylland klagede en mand over, at 
hustruen var blevet afsindig og havde skændet på 
ham, hvorefter hun havde forladt hjemmet i dage-
vis. Fælles er, at de, som blev ofre for trolddom, blev 
uarbejdsdygtige i kortere eller længere tid. Foruden 
at være et socialt fællesskab var en husstand et 
arbejdsfællesskab, og et uarbejdsdygtigt individ var 
endnu en mund at mætte, uden at personen bidrog 
til at skaffe mad på bordet. 

Troldfolk blev også beskyldt for at forgøre 
husdyr, enten så de døde, eller for køernes ved-
kommende så de stoppede med at give mælk eller 
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gav blodmælk. Vidner i trolddomssagerne omtalte 
ofte troldfolkenes forgørelser som ”at stjæle lyk-
ke”, hvilket gik godt i spænd med forestillingen om 
trolddom som en uærlig forbrydelse. Troldfolk stjal 
”mælkelykken”, ligesom de kunne stjæle ens lykke i 
ølbrygning eller mere bredt stjæle ”al lykke og hel-
bred”. Med andre ord handlede hovedparten af de 
danske sager om folk, der var blevet truet på deres 
eksistensgrundlag. 

Dommen over Bodil Hoffuens viser også, at der 
var noget at gøre, når man blev udsat for onde men-
neskers vilje. Kloge folk som Bodil Hoffuens kunne 
diagnosticere sygdomme forårsaget af trolddom, og 
de havde ofte en kur at tilbyde. Selvom sagen mod 
Bodil Hoffuens blev ført i sommeren 1617, altså før 
gavnlig og helbredende magi blev formelt ulovlig-
gjort, viser det forhold, at retten indførte bemærk-
ningen ”givet råd om mælken og andre ting”, at det 
ambivalente syn på kloge folk var udbredt. De havde 
måske nok en fundamental rolle i et lokalsamfund, 
men de indtog samtidig en udsat position, når først 
mistanken om, at ulykker skyldtes onde mennesker, 
bredte sig. Og der var noget selvforstærkende i en 
trolddomsproces. Man vidste, troldfolk opererede i 
flok, så var der én, måtte der være flere. 

Fængsling og tortur
Enhver sag om trolddom er unik. Ingen af de dømte 
er bare tal i en statistik. De var mennesker, som gen-
nemgik brutale forløb med indespærring og tortur 
for ofte at ende deres dage på den mest pinefulde 
måde, man også i samtiden kunne tænke sig, nemlig 
at blive brændt levende på bålet. Kun sjældent får 
vi indblik i den frygt og desperation, de mistænk-
te måtte gennemleve. Sagen mod Bodil Hoffuens 
skiller sig ud, fordi der her findes beskrivelser, der 
påvirker selv den mest garvede historiker følelses-
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mæssigt. Et af de indledende vidneudsagn beretter 
fx om, hvordan det gik for sig, da lensmandens 
mænd var sendt ud for at arrestere Bodil. 

Det var bødkerdrengen på Kalø, som på Thor-
sager Birketing fortalte om den dag, han blev sendt 
ud for at se, om Bodil Hoffuens var hjemme, fordi 
rygtet gik, at hun var stukket af fra herredet. Bodil 
Hoffuens havde formentlig hørt rygter om, at Karen 
Føutin havde udlagt hende for trolddom. Dren-
gen skulle holde Bodil og hendes mand hen, indtil 
ridefogeden og herredsfogeden nåede frem. Da de 
to ankom, sendte manden Bodil ind efter noget at 
drikke, og hun gjorde som påbudt. Men efter hun 
havde serveret dem øllet, gik Bodil tilbage i huset og 
lukkede døren, så mændene ikke kunne komme ind 
til hende. Herefter stak hun af ud ad bagdøren. Fle-
re opdagede nu, at Bodil forsøgte at flygte ud i kæret 
med alle sine klæder samlet i en bylt i favnen. Efter 
hende fulgte en af mændene, som fik fat i hende og 
holdt hende fast, så hun ikke kunne slippe af sted 
igen. Optrinnet var ikke gået stille for sig. Bodils 
mand og flere andre hastede nu til. Hendes mand 
havde haft en kniv i hånden, hævet og klar til at stik-
ke, men en af de andre tililende lagde sig imellem. 
Det havde fået ham til i stedet at gribe efter en økse 
og hugge ud efter dem. Postyret havde tiltrukket 
flere, og nogle folk kom lensmandens mænd til 
undsætning. De greb nu Bodil Hoffuens og førte 
hende til fangehullet på Kalø Slot. Hendes mand 
blev efterladt ved kæret. Kort derefter flygtede han 
fra herredet. Han havde tydeligvis fornemmet, at 
lensmandens folk meget vel kunne komme tilbage 
efter ham.

Bodil Hoffuens blev kendt skyldig i at være en 
vitterlig troldkvinde. At hendes mand havde røm-
met herredet, blev brugt som bevis imod hende. Det 
bekræftede blot, at der var noget om snakken. I de-
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speration havde Bodil Hoffuens efter flugtforsøget 
lovet lensmandens folk penge og lykke, blot de ville 
lade hende gå. Også dette blev i retten brugt som en 
indrømmelse af skyld. Det skete i mange trolddoms-
sager, at den dømte forsøgte at undslippe enten ved 
at betale sig fra det eller ved at tilbyde lykke og held, 
og hver gang blev gerningen anset for en indrøm-
melse af skyld. 

Efter den skyldige kendelse skulle den døm-
te underkastes det pinlige forhør, torturen. Den 
dømte skulle have mulighed for at sone sig med Gud 
ved at bekende alt og hertil at afsløre navnene på de 
medskyldige. Det var fortsat formålet med torturen 
i 1617 og forblev det frem til de sidste trolddomspro-
cesser i slutningen af 1600-tallet. 

Der findes ikke mange vidnesbyrd om, hvordan 
torturen foregik helt konkret, hvem der deltog, eller 
fulde referater af, hvad den dømte bekendte. Den 
slags informationer må stykkes sammen via brud-
stykker fra andre processer. Her blev den dømtes 
indrømmelser om trolddomsgerninger i ledtog med 
andre, dvs. udlæggelserne, brugt som vidneudsagn 
i nye processer. Det er netop den praksis, der gør, at 
vi i dag kender til torturen af Bodil Hoffuens. Hun 
udlagde nemlig hustruen til en borgmester i Aar-
hus, og dennes pårørende kæmpede i efteråret 1617 
for at få hende frikendt. Et led i strategien var at så 
tvivl om troværdigheden af udlæggelsen. Af flere 
vidneudsagn får vi fortalt, hvordan torturen af Bodil 
fandt sted. Det var to rådmænd fra Aarhus, som 
fik pint Bodil Hoffuens til at udlægge kvinden fra 
Aarhus. Torturen foregik på Kalø Slot, i et kammer, 
der blev refereret til som Pariserkammeret. Hæn-
delserne bragte dog ikke ligefrem tankerne hen på 
byernes by. At hele sceneriet har været rædselsfuldt 
og gennemsyret af desperation, smerte og fortviv-
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lelse lyser ud af retsreferatet, hvor et vidne beskrev, 
hvad han overværede:

”Klokken var 2 eller 3 om eftermiddagen, da kom jeg 
gående op fra stalden og gik ind i Pariserkammeret, 
der havde bøddelen fat på Bodil Hoffuens og pinte 
hende. De [rådmændene Villum Vorms og Søren 
Frost] spurgte hende ad, om hun ikke vidste, hvem 
der havde forgjort Peter Skriver i Aars, [og] om hun 
kendte til troldkvinder i Aars. Da svarede Bodil Hof-
fuens ved hendes salighed, at hun vidste intet deraf. 
Så bad de bøddelen om at skrue den skrue på hendes 
ben hårdere, da råbte hun og bad dem, at de ville 
fortælle hende, hvem de ville have at vide. Da svarede 
Villum Vorm og Søren Frost, at hun vidste det vel selv 
bedst. Så gav hun navnene på 4 eller 5 kvinder i Aars. 
Da svarede de, at det var løgn, og at det havde intet på 
sig. Da råbte Bodil Hoffuens, O’ nej, det er ikke Maren 
Grønbeks. Så lo de af hende og sagde til bøddelen, 
at han skulle skrue hårdere til, thi hun skulle vel 
komme sig. Da skreg Bodil Hoffuens og bad, at de for 
Guds skyld ville løse hende og gå med hende i kirken, 
da ville hun sige dem nok og det, som de skulle have 
godt af. Så gik de med hende i kirken, og jeg gik ned i 
stalden igen”. 

 
Bodil Hoffuens blev dømt for trolddom i juli 1617, og 
det pinlige forhør fandt sted den 24. august, altså en 
måned senere. Ofte blev de dømte troldfolk brændt, 
kort efter landstingsdommen var afsagt, sommetider 
endda samme dag, men andre gange sad de fængs-
let længe som i Bodils tilfælde. Da Bodil Hoffuens 
nu havde rettens ord for at være en misdæder, dvs. 
fundet skyldig i en (uærlig) forbrydelse, kunne ingen 
stole på ord fra hendes mund. Det var det princip, 
som borgmesterfruens familie påberåbte sig i for-
svaret. Ligesom i tilfældet af trolddom mod kongens 
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skibe blev brud på retsplejen ikke accepteret, og 
dommerne godtog ikke udsagn fremkommet under 
selvbestaltede forhør af mistænkte. I denne sag 
handlede det i stedet om, at en misdæders udsagn, 
en udlæggelse, ikke måtte indgå som bevismateri-
ale. Det retsprincip blev der jævnligt henvist til, og 
landstingsdommerne fulgte loven. Det er dog ikke 
det samme, som at ulovlig tortur, ikke mindst den 
psykiske form, ikke forekom. Tværtimod. På landet 
sad den sigtede ofte fængslet hos anklageren, gerne 
i mange dage. Det har givet gunstige kår for uregle-
menterede afhøringer. 

I Bodils tilfælde var det to rådmænd fra Aarhus, 
som forestod forhørene, imens bøddelen tog sig af 
den fysiske pine. Rådmændene havde tydeligvis 
et horn i siden på borgmesterens hustru, men på 
landstinget var dommerne ikke i tvivl om, at udlæg-
gelsen ikke kunne komme borgmesterens hustru til 
skade. Bodils ord kunne ikke stå til troende.

Hermed forsvinder Bodil Hoffuens ud af histori-
en. Vi ved, at hun blev brændt, men vi ved ikke hvor 
eller hvornår. 

Besat af Djævelen 
En anden type trolddomssager var djævlebesæt-
telserne. Her kom vidnernes troværdighed og 
dommernes efterlevelse af loven fra 1547 også til 
at afgøre sagens udfald. Men på en måde, som man 
næppe havde forestillet sig. 

Ganske kort fortalt handlede en besættelsessag 
om, at en dæmon skulle have taget bo i en person 
med voldsomme anfald til følge. Var et menneske 
besat af en dæmon, talte det pludselig flere sprog 
med forvrænget stemme, fik unaturlig styrke og 
fråde om munden. Konfronterede man en besat 
person med Guds ord, ville den besatte reagere vold-
somt. Det var Djævelen, som vægrede sig i mødet 
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med Gud. I teologernes øjne var det, der udspillede 
sig i den besattes krop, et billede på kampen mellem 
Gud og Djævelen. Gud ville i sidste ende vinde, det 
vidste man, men det var ikke givet, at den person, 
som Djævelen havde taget bo i, ville klare den. I 
den katolske verden var eksorcismen brugt som 
remedie, og kun officielt anerkendte eksorcister 
havde bemyndigelse til at forestå djævleuddrivel-
ser. Uautoriserede eksorcismer var imidlertid et 
stort problem, som kirken forsøgte at bekæmpe. I 
både Frankrig og Italien fandt flere store kollektive 
djævleuddrivelser sted, og de tiltrak store skarer 
af tilskuere. Bagefter blev der trykt pamfletter og 
flyveblade, som i dramatiske vendinger berettede 
om den voldsomme kamp mellem det gode og det 
onde, der havde udspillet sig foran folks øjne, og 
hvor dæmonen til sidst havde taget flugten ud af 
den besattes krop.

I de danske retsprotokoller findes omtrent 20 
sager, der omhandler personer besat af en dæmon. 
Nogle af sagerne ligner til forveksling en typisk 
trolddomssag, bare hvor den onde ånd – dæmonen 
– blev brugt synonymt med en sygdom. Andre sager 
involverede de klassiske symptomer på djævlebe-
sættelse. Fælles for de danske tilfælde er, at de alle 
indgår i sager, der retligt blev ført som trolddoms-
sager. Dvs. en person stod anklaget for at have brugt 
trolddom mod en anden. I dette tilfælde bestod 
forgørelsen i at sende en djævel ind i offeret. Det 
kunne ske som mere traditionel trolddom ved ind-
tagelse af fødevarer eller ved, som en besat fortalte, 
at hun pludselig kunne mærke, hvordan den onde 
ånd kom ind gennem hendes knæ. I Danmark blev 
eksorcisme forbudt efter reformationen. I stedet 
var det eneste middel mod besættelser at gå i forbøn 
for den besatte, men der findes en del eksempler 
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Oftest er torturen i 
trolddomsprocesserne 
blot beskrevet som, at 
den dømte blev ”sendt 
på pinebænken”, 
og vi får ikke flere 
detaljer. Til tidens 
torturinstrumenter 
hørte tommeskruer, 
benskruer og den 
smertefulde praksis 
med at blive strakt, som 
i yderste konsekvens 
betød, at leddene 
sprang fra hinanden. 
Foto fra samlingen på 
HEX! i Ribe.
|| Sydvestjyske Museer

på uautoriserede djævleuddrivelser forestået af 
kirkens egne såvel som af kloge folk.

Vidneudsagn i besættelsessager er interessante. 
De viser noget om, at det juridiske system begræn-
sede visse typer af sager. I sager om besættelse var 
det vigtigste vidne til selve besættelsen almindelig-
vis offeret selv, der udpegede den skyldige, dvs. den 
troldkvinde eller -karl, som havde sendt dæmonen. 
Men landstingsdommernes brug af en bestemmelse 
om, at uærlige personers udsagn ikke kan stå til tro-
ende, blev her afgørende for sagernes udfald. Man 
kan sige, at der var en indre logik i sagerne. Hvis 
en person vitterlig var besat af Djævelen, var det 
jo Djævelen, som talte ud af personens mund. Og 
Djævelen var, som alle udmærket vidste, ”alle løgnes 
fader”. Det var medvirkende til, at alle sagerne om 
djævlebesættelser i landstinget enten faldt helt, 
eller anklagen om besættelse blev afvist af dom-
merne.
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Proces-
serne
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Opsving og 
aftagen
Den mest intense periode med trolddomsforfølgel-
ser i Danmark finder man i årene efter udsendelsen 
af trolddomsforordningen i 1617. I de følgende fem 
år steg antallet af processer eksplosivt. 

Den stigning, som fandt sted inden forordnin-
gen i herrederne i Sydvestjylland og Østjylland, tog 
nu til. I Nordjylland var processerne længere om 
at komme i gang, men til gengæld endte antallet 
her med at blive højt. De fleste købstæder, fx Skive, 
Varde, Viborg og Aalborg, oplevede serier af proces-
ser. Kun få købstæder gik helt fri, som Vejle. I årene 
1618-1622 førtes 60 % af alle kendte trolddomssager 
i den danske del af riget. Med enkelte undtagelser 
blev sagerne fra de år indledt nedefra, dvs. det var 
menigmand, som anklagede menigmand. Det var 
sjældent præster, lensmænd eller andre øvrigheds-
personer, som sigtede bondekoner oppefra. 

Forordningen kickstartede ikke de danske 
trolddomsforfølgelser, men loven havde afgørende 
betydning for, hvordan de følgende års forfølgelser 
forløb. Ved at udsende en så omfattende lov, tilmed i 
anledning af den store Lutherfejring, blev trolddom 
et officielt fokuspunkt fra centraladministratio-
nens side. Man skal forestille sig en proces, hvor 
lovteksten blev udarbejdet af rigets absolutte top: 
den toneangivende teolog, Sjællandsbispen Hans 
Poulsen Resen, sammen med kongen og udvalgte 
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medlemmer af rigsrådet. Efter teksten fik sin ende-
lige form, blev den udsendt i hele riget. Som andre 
love skulle den proklameres for alle rigets indbygge-
re, og det eneste sted, hvor alle, høj som lav, mødtes, 
var i sognekirkerne. Prædikestolen var på den måde 
ikke kun et sted, hvorfra Guds ord lød, den blev også 
talerør for kongen og den verdslige øvrighed. 

Nu var trolddom ikke den eneste forseelse, som 
blev fordømt fra prædikestolen. Det samme gjorde 
lejermål, ødselhed og andre moralske forbrydel-
ser, alt imens præsten – og øvrigheden – advarede 
imod synd og tilskyndede til bod. Ellers ville den 
nidkære Gud kaste sin vrede over hele samfundet. 
Kort fortalt betød bod at lade sig omvende helt og 
fuldstændigt. Man skal nu næppe forestille sig, 
at medlemmerne af menigheden har siddet for-
skræmte og duknakkede i kirkerummet og lyttet til 
præstens buldrende tale fra prædikestolen, hvoref-
ter de forlod det, tyngede af skyld og frygt. Enhver 
advarsel, enhver fordømmelse af syndigt levned 
blev efterfulgt af det positive alternativ: Tro på Gud 
og gør bod. 

Når der samme dag som trolddomsforordningen 
udsendtes forbud mod lejermål, altså sex uden for  
ægteskabet, kan det undre, at det ikke førte til en 
lignende strøm af søgsmål. Først og fremmest kan 
det ikke udelukkes, at det har ført til en skærpet 
opmærksomhed mod især lejermål, men sådanne 
sager satte sjældent aftryk i retsprotokollerne. De 
blev i stedet ofte klaret mundtligt mellem parterne 
og præsten. Troen på trolddom og troldfolk var af 
en anden karakter. Den rummede en funktionel di-
mension, for den forsynede folk med en forklaring 
på ulykker og sygdomme. I en tid med høj børnedø-
delighed, og hvor mennesker i en helt anden grad 
var bevidste om naturens overmagt, var henvis-
ningen til onde menneskers vilje en måde at give 
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tragedier og ulykker en mening på. Men et forbud 
mod trolddom nærede imidlertid også en indbygget 
frygt i ethvert sognebarn, nemlig frygten for Djæ-
velen. Og forbuddet bekræftede, at der var noget 
om snakken. Man kan sige, at loven på den måde 
legitimerede mistanken om, at visse personer havde 
allieret sig med den onde for at forvolde skade på 
naboen, hans familie eller husdyr. 

Troldfolkenes bekendelser bekræftede deres 
relation til det onde. Bodil Hoffuens’ sag var startet 
med, at hun blev udlagt af en dømt troldkone, og Bo-
dil udlagde selv flere under torturen. I bekendelsen 
lå altid en indrømmelse af, hvor og i selskab med 
hvem troldfolkene havde forsvoret deres kristne 
tro og givet sig til Djævelen. Det stik modsatte af, 
hvad præsten prædikede i kirken. I bytte for deres 
sjæl fik troldfolk en hjælpedjævel, i processerne 
kaldet en ”dreng”, som nu ville tjene dem. I sagerne 
om kongens skibe tilstod Karen Vævers fx, at hun 
havde ladet sin hjælpedjævel Longinus sejle i en 
tom øltønde ud til kongens skibe, der lå forankret 
i Øresund. Her skulle Longinus sammen med de 
øvrige troldfolks drenge, Pilkesko og Smuk, forgøre 
skibene. Hjælpedjævlene havde altid navne, og de 
kunne være ret fantasifulde. I den sydvestlige del 
af kongeriget bekendte en dømt troldkvinde, Anna 
Lourups, i 1613, at hun havde afsvoret sin kristne 
dåb på en kirkegård, og bagefter havde hun fået 
sin hjælpedjævel Ravn. I andre sager hed de Alask 
Springer, Semmel Semmel eller Fix. Hjælpedjævle-
ne var ikke små hornede væsener, som man måske 
kunne forestille sig. De viste sig almindeligvis i skik-
kelse af et dyr og i sjældnere tilfælde som en smuk 
ung mand. I troldfolkenes bekendelser blev de dog 
kun omtalt som en dreng. En dreng var det laveste 
trin i arbejdshierarkiet, og ordet kunne også bruges 
nedsættende om en voksen mand. Der lå altså både 
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Oprindelig var Satan 
Guds håndlanger. Siden 
blev han skaberens 
ærkefjende, og i dag 
optræder Djævelen i 
trosbekendelsen som 
det første, der forsages. 
I den sene middelalder 
gik der nærmest sport 
i at fremstille Satan i 
kalkmalerier rundtom 
i Europa. Illustrationen 
stammer fra Ungarn, 
hvor trolddom også 
var en fast del af tidens 
forestillingsverden, 
og ingen betvivlede 
djævlenes eksistens.
|| Wikimedia Commons

noget nedsættende og en markering af hierarkiet i 
at bruge udtrykket ”dreng”.

Bekendelserne er vigtige for at forstå, hvordan 
trolddomsprocesserne kunne sprede sig så hur-
tigt. Forestillingen om trolddom som en kollektiv 
forbrydelse betød, at der altid måtte være flere på 
spil. Ved bekendelsen kom nye navne frem, andre 
blev gentaget, og alt sammen medvirkede det til at 
rette blikket mod bestemte personer. Mere generelt 
bekræftede en trolddomssag, at Djævelen var løs 
i sognet. Vi ved fra nogle tyske stater, at de infor-
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mationer og navne, der fremkom i bekendelserne, 
systematisk blev nedskrevet og udvekslet mellem 
regionens retsinstanser. 

Den slags dokumentation findes ikke i det 
danske arkivmateriale. Til gengæld ved vi, at 
henrettelser var offentlige begivenheder, og at de 
tiltrak mange mennesker. Ved henrettelsen blev det 
bekendtgjort, hvilke uhyrligheder den dømte havde 
gjort sig skyldig i, og som nu retfærdiggjorde, at 
personen skulle lide den smertefulde død på bålet. 
På den måde kunne fortællinger om bestemte døds-
fald, sygdomme eller ulykker forårsaget af trolddom 
cirkulere og samtidig nære mistanken om, at andre 
ligeledes var det. 

Var det en heksejagt?
De fleste europæiske stater oplevede en periode 
med intense trolddomsforfølgelser. I historieforsk-
ningen bruges udtrykket heksejagt – witch hunt 
– gerne om det voldsomme opsving. Tænker man 
over ordet, mærker man, hvor ladet det er. I nutidig 
sprogbrug anvendes det gerne af politikere til at 
beskrive en urimelig hetz eller forfølgelse af uskyl-
dige. Den nutidige begrebsbrug vender vi tilbage til 
i slutningen af bogen. Spørgsmålet her er, hvornår 
det er retvisende at bruge udtrykket til at beskrive 
fortidens retsforfølgelse for trolddom. Hvornår var 
noget en heksejagt og ikke kun et par processer ført 
i forlængelse af hinanden?

Flere faktorer skal være til stede, før man i forsk-
ningen taler om en heksejagt. Heksejagter kunne 
være forankret i et lokalområde, men de kunne 
også sprede sig epidemisk fra by til by. Den vigtigste 
komponent var, at magthaverne, som fx Jakob 6. i 
Skotland, ikke blot tillod retssagerne, de skulle ak-
tivt engagere sig. Det gav en anderledes systematisk 
tilgang med udveksling af information om mistænk-
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te, hvor man trak på viden fra forskellige typer af 
eksperter. Et vigtigt led i spredningen af sager var 
intensiv brug af tortur, og at udsagn afgivet under 
tortur blev brugt til at rejse nye sager. 

De første heksejagter fandt sted i 1430’erne i 
regionen omkring Genèvesøen, Savoyen og Val d’Ao-
sta, hvor hundredvis af mennesker blev forfulgt for 
at have været med i en heksesekt. Herefter spredte 
jagten sig til de omkringliggende områder. De mest 
ekstreme eksempler findes dog efter reformationen 
fra det Tysk-romerske Kejserrige. I det lutherske 
Mecklenburg blev ca. 4.000 personer forfulgt, og 
mest systematisk foregik det i de mindre kurfyr-
stendømmer som Trier med omtrent 10.000 indbyg-
gere, Mainz og Köln, hvor flere tusind blev henret-
tet. I alt blev omtrent 25.000 personer henrettet for 
hekseri eller trolddom i Det Tysk-romerske Kejser-
rige. Til sammenligning blev i 1600-tallet mindst 
676 personer retsforfulgt i Nørrejylland, hvor 
indbyggertallet midt i århundredet var 300.000. 
Man vurderer, at i alt 100.000 blev retsforfulgt for 
trolddom i Europa, heraf blev de 50.000 henrettet. 

Forgørelsen af kongens skibe er nok det tætte-
ste, vi kommer på en dansk heksejagt. Her var flere 
magthavere åbenlyst engageret i retssagerne. Men 
det var de først og fremmest, fordi de var de skade-
lidte; det var kongens husstand, som blev angrebet 
af onde mennesker. Dét var hovedmotivet. Ellers 
udmøntede de danske trolddomsforfølgelser sig 
aldrig i den slags heksejagter, hvor myndigheder 
arbejdede systematisk, og hvor hobevis af menne-
sker blev retsforfulgt. Men der findes en variation 
over temaet, for det danske materiale indeholder 
en række eksempler fra lavere sociale lag, hvor 
sager mod enkeltpersoner spredte sig og tog mange 
mænd og kvinder med sig i faldet. 
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jagten sig til de omkringliggende områder. De mest 
ekstreme eksempler findes dog efter reformationen 
fra det Tysk-romerske Kejserrige. I det lutherske 
Mecklenburg blev ca. 4.000 personer forfulgt, og 
mest systematisk foregik det i de mindre kurfyr-
stendømmer som Trier med omtrent 10.000 indbyg-
gere, Mainz og Köln, hvor flere tusind blev henret-
tet. I alt blev omtrent 25.000 personer henrettet for 
hekseri eller trolddom i Det Tysk-romerske Kejser-
rige. Til sammenligning blev i 1600-tallet mindst 
676 personer retsforfulgt i Nørrejylland, hvor 
indbyggertallet midt i århundredet var 300.000. 
Man vurderer, at i alt 100.000 blev retsforfulgt for 
trolddom i Europa, heraf blev de 50.000 henrettet. 

Forgørelsen af kongens skibe er nok det tætte-
ste, vi kommer på en dansk heksejagt. Her var flere 
magthavere åbenlyst engageret i retssagerne. Men 
det var de først og fremmest, fordi de var de skade-
lidte; det var kongens husstand, som blev angrebet 
af onde mennesker. Dét var hovedmotivet. Ellers 
udmøntede de danske trolddomsforfølgelser sig 
aldrig i den slags heksejagter, hvor myndigheder 
arbejdede systematisk, og hvor hobevis af menne-
sker blev retsforfulgt. Men der findes en variation 
over temaet, for det danske materiale indeholder 
en række eksempler fra lavere sociale lag, hvor 
sager mod enkeltpersoner spredte sig og tog mange 
mænd og kvinder med sig i faldet. 
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På Eiler Krags 
(1908-1991) tegning 
fra omkring 1977 
fremstilles Maren 
Splids i tråd med det 
billede, mange nok har 
af heksen. Gammel, 
forkrøblet og med 
kroget næse. Maren 
Splids var dog hverken 
forkrøblet eller særlig 
gammel. Efter sigende 
skal hun have været 
smuk, og da hun blev 
henrettet, var hun kun 
omtrent 40 år gammel.
|| Eiler Krag/Det Kgl. 
Bibliotek/VISDA   

Et eksempel er fra Odder-egnen syd for Aarhus 
i 1618, hvor den trolddomssigtede Mette Kongens 
gavmildt delte ud af sin viden om egnens andre 
troldfolk. Hun udlagde 24 personer, hvoraf 10 endte 
deres dage på bålet. 

I tilknytning til en heksejagt optrådte ofte 
heksejægere. Det var et i samtiden kontroversielt 
erhverv, hvor omrejsende mænd ernærede sig ved 
at opspore mistænkte og ofte agerede eksperter i 
retten. Heksejægere kunne være selvbestaltede og 
arbejde mere eller mindre selvstændigt ved at rejse 
fra by til by og tilbyde at opstøve egnens troldfolk. 
Men lokale magthavere, der hyrede heksejægere til 
at bistå i netop deres region, fandtes også. Professi-
onelle heksejægere kendes ikke fra Danmark. Det 
tætteste man kommer på det, er enkeltpersoners 
overdrevne engagement i forfølgelser i et bestemt 
lokalområde. Nogle gange blev de bistået af særligt 
informative individer, der selv var under mistanke. 
Det var tilfældet i en serie af sager på Djursland 
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i slutningen af 1600-tallet, hvor Jørgen Arenfeldt 
(1644-1717) på Rugård i 1685-1687 igangsatte en 
serie processer mod egnens kvinder. Arenfeldt var 
overbevist om, at troldfolk huserede på egnen, og en 
af de mistænkte nærede hans frygt ved at fodre ham 
med oplysninger om egnens formodede troldfolk. 

Sammenlignet med eksempler på heksejagter 
i Europa forekommer de danske forfølgelser langt 
mindre koordinerede, og betegnelsen ”heksejagt” 
bør benyttes med omtanke. En ukritisk sprogbrug 
vil forenkle de voldsomme begivenheder, der fandt 
sted i årene efter 1617. Hvordan skal vi så karakte-
risere den eksplosive stigning af forfølgelser efter 
1617? Indlejret i trolddomsforbrydelsen ligger et 
kollektivt element. Forhørslederne forsøgte altid 
at optrevle netværk af troldfolk for at udrydde alt 
troldpakket i deres lokalområde, og på den måde 
kunne én proces let udvikle sig til flere. Men vi ved 
meget lidt om, i hvilket omfang herredsfogeder, 
landstingsdommere og lensmænd udvekslede infor-
mationer. Begrebet heksejagt signalerer en koordi-
neret indsats fra oven, men med få undtagelser star-
tede de knap 700 retssager nedefra. Måske bør man 
i stedet tale om serier af forbundne processer, også 
selvom den karakteristik har mindre tjubang over 
sig. Flere herreder gik helt fri af trolddomsproces-
ser, samtidig med at bålene flammede i naboherre-
det. Enkelte steder udviklede forfølgelserne sig 
voldsomt. Forskellene i intensitet mellem lokalom-
råder er noget af det, vi savner videre undersøgel-
ser af. Jørgen Arenfeldt på Rugård var et ekstremt 
eksempel på en person, hvor frygten for troldfolk og 
den onde selv synes at være steget ham til hovedet. 
Men de danske retsprotokoller indeholder talrige 
eksempler, om end i mindre skala, på personer, som 
satte alt ind på at få dømt en eller flere troldfolk. Et 
sådant eksempel er Christian 4. selv, og han involve-
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rede sig særligt på sine ældre dage i flere processer 
for at sikre, at loven skete fyldest. 

En af de mere berømte sager løb i årene 1637-
1641 mod borgerfruen Maren Splids (ca. 1600-1641) 
i Ribe. Maren Splids var først blevet fundet skyldig 
ved bytinget i Ribe, og da hun skulle have prøvet sin 
sag ved anden instans, resulterede det i frikendel-
se. Det er uklart, hvad der fik kongen til at gå ind 
i sagen, men han beordrede nu lensmanden til at 
genoptage sagen og lade den prøve ved Rettertin-
get. Her blev Maren Splids hurtigt kendt skyldig og 
sendt retur til henrettelse i Ribe. 

 
Efter opsvinget
Ribe skilte sig ud fra de øvrige danske herreder og 
købstæder ved kontinuerligt at føre trolddoms-
processer fra ca. 1570 og frem til den sidste proces 
i 1651. Almindeligvis førtes der kun processer i et 
lokalområde inden for en kort tidsperiode, hvor-
efter de spredte sig til et naboområde eller døde 
ud. Nogle gange indledtes nye processer atter efter 
årtiers pause. Der kunne være flere årsager til, at 
processerne ophørte i et lokalområde. Processer, 
som udviklede sig hastigt og med mange anklage-
de, blev gerne bremset ved, at beskyldningerne på 
et tidspunkt rettedes mod en kvinde, hvis mand 
eller andre pårørende stillede aktivt forsvar. Det vil 
med andre ord sige, at spredningen mødte en mur, 
når den ramte tilpas ressourcestærke personer i 
samfundet. 

Efter 1622 faldt antallet af processer atter, og 
selvom de med mellemrum førtes flere steder i 
Nørrejylland i de næste godt 60 år, udviklede det sig 
aldrig så epidemisk som i årene efter 1617. 

Mod 1600-tallets slutning voksede en skepsis 
mod trolddom frem i lærde kredse i Europa. De 
sidste årtier af århundredet bød ligeledes på æn-
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Vandprøven kendes fra 
mange egne af Europa. 
Prøven gik ud på, at den 
mistænkte blev smidt 
i vandet – sank hun, 
var hun uskyldig; flød 
hun ovenpå, var hun 
en heks. I det danske 
kongerige blev den 
sjældent taget i brug. 
Foruden de skandaløse 
sager på Rugård blev 
troldfolk ”svømmet” 
i en række sager i 
Malmø fra slutningen 
af 1500-tallet. Også 
i Finmarken, rigets 
nordligste provins, 
blev vandprøven 
systematisk anvendt.
|| Granger Historical 
Picture Archive/Alamy 
Stock Photo

dringer i Danmark. Efter Jørgen Arenfeldt havde 
igangsat sin selvbestaltede trolddomsforfølgelse, 
blev loven skærpet. I 1686 indførtes krav om, at 
skyldige kendelser skulle prøves ved Højesteret, der 
havde afløst Kongens Retterting som rigets øverste 
juridiske instans. Bestemmelsen har betydet, at 
mange opgav at rejse trolddomssager, fordi det nu 
blev mere besværligt – og mere bekosteligt. 

Sagerne fra Rugård var endt i en stor skandale, 
fordi Arenfeldt havde taget loven i egen hånd og hav-
de forhørt, tortureret og ”svømmet” de mistænkte. 
At ”svømme” en mistænkt var at udsætte vedkom-
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mende for vandprøven. Et reb blev bundet til perso-
nen, der derpå blev smidt i fx en sø. Forestillingen 
var, at vandet ville sky det urene. Hvis personen flød 
ovenpå, var hun eller han skyldig i trolddom. Sank 
personen, var det et tegn på uskyld. Vandprøven var 
dog ikke almindeligt brugt i danske sager. Vi har 
kun få eksempler på den praksis, og de fleste er fra 
1500-tallet. Under alle omstændigheder var det at 
tage loven i egen hånd uacceptabelt for kongen, og 
Arenfeldt blev efterfølgende dømt for misbrug af 
sin birkeret. 

Ophøret
Trolddomsforordningens bestemmelser blev genta-
get i Christian 4.s Store Reces (lov) fra 1643 og igen 
i Danske Lov i 1683. Først med straffeloven af 1866 
blev trolddom skrevet ud af dansk lovgivning. Da 
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De senere år har heksen 
på sankthansbålet 
været genstand for 
stadig mere kritik, 
fordi mange blander 
traditionen  sammen 
med henrettelsesbålet. 
Men midsommerblus 
kendes fra længe før 
hekseforfølgelsernes 
tid. Traditionen med 
heksedukken er kun 
godt hundrede år 
gammel, og dukken 
symboliserer det onde, 
som skal  skræmmes 
væk af ilden, ikke 
henrettelsen af en heks. 
Sankt Hansblus på 
Skagen strand er malet 
i 1906 af P.S. Krøyer 
(1851-1909).
|| Skagens Museum/
Wikimedia Commons

var der gået mere end 100 år, siden trolddomsbe-
stemmelsen sidst havde været i brug. 

Almindeligvis fremhæves to sager som milepæle 
i afviklingen af trolddomsforfølgelser i Danmark. 
Den ene var mod Anne Pallis, en ældre kvinde fra 
Falster, som i 1693 var den sidste, der blev henrettet 
for trolddom i Danmark. Anne Pallis var egentlig fri-
kendt ved lavere instans, men da sagen blev bragt til 
Højesteret, lagde dommerne vægt på, at hun ved en 
tidligere lejlighed havde tilstået. Hun blev dømt til 
bålet, men kongen benådede hende til halshugning, 
inden hun skulle brændes. 

Få år senere havde Højesteret atter en trold-
domssag at tage stilling til. Eller rettere en bedra-
gerisag, som relaterede sig til trolddom og djæv-
lebesættelse. Sagen var startet i 1696, hvor Maren 
Spillemands i Thisted havde opsøgt præsten Ole 
Bjørn for at få råd mod sine kramper. Præsten vur-
derede, at sygdommen ikke skyldtes noget naturligt, 
men i stedet at Maren måtte være besat af en djævel. 
Snart kom flere besatte til i Thisted, og Ole Bjørn 
krævede nu, at de skyldige troldfolk blev retsfor-
fulgt og brændt. Selv forsøgte Ole Bjørn at kurere 
kvinderne for djævelskabet ved at udføre eksorcis-
mer og bede thistedboerne gå i forbøn. 

Sagen udviklede sig de næste godt to år til en 
stor skandale. Ole Bjørn havde måske nok lokalsam-
fundets opbakning til sine djævleuddrivelser, men 
biskop Jens Bircherod (1658-1708) i Aalborg, tilskyn-
det af repræsentanter for kongen, så ikke positivt på 
indsatsen. De mistænkte kvinderne for at opdigte 
symptomerne, og snart blev de ”besatte” ført til Aal-
borg og fængslet. Kongens udsendte krævede dem 
dømt for bedrageri, og at præsten fik frataget sit 
kald. En undersøgelseskommission blev nu nedsat, 
og i februar 1698 blev Maren Spillemands og flere 
andre kvinder dømt for bedrageri. Dommen lød på 
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I begyndelsen  
af 1970’erne 
tog feminister 
heksefiguren til sig. 
De så hende som det 
tidligste eksempel 
på kvindeoprør. I 
dag lever idéen om 
heksen fortsat i 
bedste velgående og 
dyrkes af fortrinsvis 
kvinder. På forskellig 
vis identificerer de sig 
med den historiske 
heks. I kunstens verden 
grundlagde Olga Ravn 
(1986-) og Johanne 
Lykke Holm (1987-) 
Hekseskolen, som er en 
feministisk, aktivistisk 
performancegruppe 
og skriveskole. 
Inspirationen har de 
fundet i historiske 
hekseforfølgelser og 
norrøne traditioner.
||  Michelle From Hoxer

livsvarigt tugthusarbejde, men den blev omstødt af 
kongen. For Maren Spillemands betød det, at hun i 
stedet blev indlagt på Gråbrødre Hospital i Odense. 
Ole Bjørn blev afsat fra sit embede. Hans skæbne er 
uvis, men han drog muligvis udenlands. 

Thistedsagen anses for at være det danske 
opgør med trolddomsprocesserne. I stedet for at 
de formodede troldfolk blev dømt for at have sendt 
Djævelen i Maren Spillemands og andre, blev ”of-
rene” udråbt som bedragere og straffet. Nu kunne 
man indvende, at anklager om djævlebesættelser 
aldrig havde været den lige vej til en skyldig ken-
delse, tværtimod blev hovedparten af disse sager 
afvist med henvisning til det usikre bevis. Der 
kan dog ikke herske tvivl om, at der i slutningen af 
1600-tallet var en stadigt stigende skepsis over for 
trolddomsfænomenet, og at den skepsis fortrins-
vis var at finde i bestemte sociale cirkler, særligt i 
København. 

Besættelsen i Thisted startede ganske vist som 
en trolddomssag, men sluttede som en bedrage-
risag. Men troen på trolddom og Djævelens virke 
levede videre. Gennem hele 1600-tallet og godt op i 
1700-tallet støder man af og til på forskrivelsessa-
ger, dvs. sager, hvor  en person havde solgt sin sjæl 
til Djævelen for at opnå et gode i tilværelsen. Det 
kunne være kærlighed eller lykke i al almindelig-
hed, men oftest var motivet økonomisk. Sagerne 
afspejlede en tro på Djævelens virke i den menne-
skelige verden, men de adskilte sig fra traditionelle 
trolddomssager på et vigtigt punkt, nemlig manglen 
på en forvoldt skade. I djævleforskrivelsessagerne 
var der ingen ofre. Her var forbrydelsen alene begå-
et mod Gud. 
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Trolddommen levede videre 
Troen på, at bestemte mennesker kunne kontrol-
lere overnaturlige kræfter, levede videre. Godt op 
i 1900-tallet ses eksempler på personer, som blev 
chikaneret, udsat for vold eller det, der var værre. 
Folkemindeforsker Gustav Henningsen (1934-) 
har kaldt det ”hekseforfølgelser efter heksepro-
cessernes tid”. I de sager udløste trolddomsrygter 
ikke retssager, men i stedet begik folk selvtægt af 
forskellig karakter for at komme af med landsbyens 
heks. 

En af de sager fandt sted i Salling i 1722, hvor 
den mistænkte troldkvinde var Dorte Jensdatter. 
Hun var en ældre enlig kvinde og havde i nogen tid 
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Da folkemindeforsker 
Gustav Henningsen i 
1960’erne undersøgte 
heksetroen på 
Ærø, fortalte hans 
informanter, at 
heksenes øjne gik 
igennem marv og ben, 
og at en heks holdt 
blikket fast, den slog 
aldrig blikket ned. Det 
er svært at forestille 
sig, at skomager Carl 
Vilhelm Goldmanns 
(1858-1939) milde 
øjne på fotoet kunne 
forveksles med de onde 
øjne. Men det kunne de.
|| Dansk 
Folkemindesamling

været mistænkt for at være skyld i flere kreaturers 
sygdom og død. En aften opsøgte en gruppe lands-
byboere hende for at konfrontere hende med deres 
mistanke. De bandt Dorte Jensdatter fast til en 
stol og indledte deres egen uautoriserede afhøring, 
men herfra gik det galt. Det er uklart hvordan, men 
flammer fra ildstedet fik fat i stolen, og det, der star-
tede som en selvbestaltet trolddomsproces, endte i 
stedet i retten som mordbrand. En lignende selv-
tægtssag med dødeligt udfald fandt sted så sent som 
i år 1800 nær Horsens, hvor en gammel kone blev 
tævet til døde, fordi man troede, hun var en trold-
kvinde. Sådanne selvtægtssager er aldrig undersøgt 
systematisk, og her ligger et spændende arbejde for 
fremtidens historikere. 

Langt op i 1900-tallet var hekseprædikatet fort-
sat stigmatiserende. Nu havde udtrykket ”heks” ta-
get over fra ”trold” som det almindeligt anvendte. Et 
studie fra 1960’erne undersøgte heksetroen på Ærø, 
hvor bestemte familier stadig var kendt for at være 
hekse. Informanterne fortalte, hvordan hekseev-
nerne gik i arv, og en af familierne kunne dokumen-
tere, at hekserygtet havde været i slægten i mindst 
seks generationer. Mange af episoderne med hekse 
på Ærø fandt sted i 1920’erne og 1930’erne, men de 
lignede noget, som lige så godt kunne være taget 
ud af de historiske retsprotokoller. Det handlede 
om frygten for berøring med heksen eller frygt for 
at modtage mad fra en heks, fordi det ville gøre en 
syg. Her er rigeligt med fortællinger om, hvor ilde 
det gik folk, der havde fornærmet heksene. Blandt 
andet havde et par drenge drillet en mand, der efter 
sigende var heks. Den ene havde taget ”heksen” på 
halsen, og siden var det gået drengen skidt. Han var 
stoppet med at vokse og var blevet menneskesky. 
Både drengens forældre og lægen, der tilså ham, 
mistænkte, at han var forhekset. 
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Syv ovale spejle er 
placeret på stålsøjler 
rundt om stolen 
med flammer op fra 
sædet. Det brændende 
stolesæde symboliserer 
den sigtede, og spejlene, 
som omringer stolen, 
sagens dommere i 
kunstneren Louise 
Bourgeois' (1911-2010) 
installation i Steilneset, 
Vardø. Mindesmærket 
for ofrene for 
hekseafbrænding i 
Finmarken blev indviet 
i 2011.
|| Hege Lysholm/
Statens Vegvesen

Heksetroen på Ærø giver samtidig et indblik i 
heksens gradvise marginalisering i lokalsamfundet, 
i takt med at hekserygtet bed sig fast. Social udstø-
delse og rygter forstærkede kun hinanden. Skoma-
geren Carl Vilhelm Goldmanns triste skæbne er et 
eksempel på, hvordan et hekserygte ikke sådan lod 
sig ryste af. Han var kendt på øen som værende ud 
af hekseslægt. Øboerne mente også, at Goldmann 
havde arvet den magiske bog Cyprianus fra sin mor. 
Man troede, at en Cyprianus gik i arv hos heksene, 
og at den skulle videregives til næste slægtled, inden 
heksen døde. 

På Ærø herskede også andre forestillinger om 
hekse. Man troede fx, at heksene kunne læse lige 
godt, om de gjorde det forlæns eller baglæns. For at 
en heks kunne dø, skulle der sættes ild under den, 
fx ved at sætte et stearinlys under dens seng. Dog 
vidste man nok, at heksenes kræfter kun kunne 
ramme én, hvis man troede på, at de var virksomme. 

Goldmanns sociale nedtur begyndte, da hans 
mor døde i 1900, hvor han måtte have arvet hekse-
bogen. Over de næste årtier blev han stadig mere 
socialt udstødt. Kort før sin død fortalte han til 
forfatteren R. Broby-Johansen (1900-1987), at folk 
slog korsets tegn og spyttede tre gange, når de 
passerede ham på gaden. Hekserygtet kulminerede 
med vedholdende beskyldninger om, at Goldmann 
skulle have slået sognefogeden ihjel. Det endte i en 
injuriesag, tæt dækket af pressen, hvor Goldmann 
fik medhold. Lige lidt hjalp det dog. Da Goldmann 
døde i 1939, havde han ifølge familien svært ved at 
komme fra denne verden. Sønnen, Hans Goldmann, 
som var flyttet fra Ærø mange år tidligere, nåede 
først ind på hospitalsstuen, efter den gamle mand 
var sovet ind. Under sengen stod en række af bræn-
dende stearinlys. 
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Enfoldig 
fortid
Efter den store besættelsessag i Thisted var afslut-
tet i 1698, skrev islændigen Árni Magnússon (1663-
1730), at præsten Ole Bjørn havde forført de stakkels 
mennesker ”til vildfarelse og overtro”. Skriftet var 
bestilt af den lærde Matthias Moth (1649-1719), 
forfatter til Moths Ordbog og medlem af Højesteret. 
Hele miseren var et tydeligt udslag af overtro hos 
Thisted-præsten, og han havde trukket almuen med 
sig. Her ved overgangen til et nyt århundrede var 
trolddom lig overtro og noget, man så ned på. I hvert 
fald i de højere sociale lag. 

En lignende position indtog Ludvig Holberg 
(1684-1754) senere i komedien Hexerie eller Blind 
Allarm fra 1731. Komedien var i virkeligheden 
Holbergs opgør med samtidens teaterkritik, som 
han ønskede at udstille og gøre nar af, men nu 
var scenen sat i Thisted og med trolddomssagen 
som omdrejningspunkt. Igen blev der set ned på 
almuens overtro og enfoldighed. I en artikel i det 
historiske tidsskrift Danske Magazin fra 1803 om 
en trolddomssag fra slutningen af 1500-tallet skrev 
professor Abraham Ball om troen på Djævelens 
evne til at indtage en person: ”Imidlertid er det dog 
hos den uoplyste almue at sådan nu tros, da iblandt 
de højere stænder Fanden nu ganske har tabt den 
anseelse, hvori han stod i forrige århundrede”. 
Trolddomstro var noget for enfoldige bønder. 
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Anna Göldi (1734-1782)
blev i 1782 den sidste, 
der blev henrettet for 
hekseri i Schweiz. I 
2008 blev hun efter 
flere års forberedelser 
rehabiliteret og fik 
sin ære tilbage. Året 
inden  åbnede endda 
et museum for Anna 
Göldi i Ennenda syd 
for Zürich. Flere 
steder, også i Danmark, 
nuanceres opfattelsen 
af heksene. Træsnit af 
ukendt oprindelse fra 
1600-tallet.
|| Yogi Black/Alamy 
Stock Photo

Vi skal dog ikke langt op i 1700-tallet, før den 
fremvoksende skepsis og det nedladende syn på 
overtroen blev suppleret med en opfattelse af de 
dømte som uskyldige og stakkels. I sin bog om 
processerne i Ribe fra 1780 omtaler præsten David 
Grønlund (1716-1784) konsekvent de forfulgte i en 
medlidende tone, og om Maren Splids lød det ”næp-
pe nogen er uskyldigere brændt for hekseri end 
denne Maren Splids”. 

Afstandtagen og anger over de brutale begiven-
heder i det foregående århundrede blev blandet 
med fascination af menneskeskæbner og drama, 
som den dag i dag fascinerer og drager. Fortællin-
gen om de dømte som ofre har været grundfortæl-
lingen siden slutningen af 1700-tallet, og den kan 
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følges gennem flere af de store kulturhistoriske 
værker fra slutningen af 1800-tallet og videre op i 
1900-tallet. I tv-dokumentarer reproduceres den 
fortsat, hvad enten det er i den traditionelle genre 
eller i mere eksperimenterende formater. I en tra-
ditionel dokumentarserie som DR-udsendelserne 
Heksejagt fra 2006 blev de historiske begivenheder 
lagt frem, og ekspertinterviews skulle hjælpe seeren 
til at forstå fortidens grusomheder. I slutningen af 
1990’erne blev Maren Splids’ sag taget op i det mere 
underholdningsrettede Piet van Deurs-program 
Var det justitsmord? I en serie af udsendelser blev 
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Rundtom i verden  
lever heksetroen 
videre med brutale 
konsekvenser til følge. 
I Nigeria er det oftest 
børn, som mistænkes 
for at være hekse. 
Gennem årene har det 
kostet tusindvis af børn 
livet. I 2012 stiftede 
Anja Lovén (1978-) 
fra Frederikshavn 
nødhjælps- 
organisationen 
DINNødhjælp, nu  
Land of Hope, som 
arbejder for at udrydde 
overtroen og redde de 
forfulgte heksebørn.
|| Land of Hope

historiske retssager prøvet på ny, og i en autentisk 
kulisse agerede historikere, advokater og medicine-
re nu vidner. 

Uden for Danmark er man flere steder gået 
skridtet videre og har genoptaget retssager for at 
rehabilitere dømte for hekseri. I den norditalienske 
by Brentonico stemte byrådet i 2015 for at give en 
kvinde dømt for trolddom en ny retssag. 300 år tid-
ligere var den dengang ca. 60-årige Maria Bertoletti 
Toldini blevet henrettet for hekseri, og byrådet var 
nu under pres fra flere, bl.a. en lokal kulturpoliti-
ker, som var overbevist om Toldinis uskyld. Sådan-
ne moderne retssager kendes især fra Schweiz, 
Norditalien og Sydtyskland, og udfaldet er altid 
givet på forhånd: Den dømte heks rehabiliteres, og 
fortidens gerninger undskyldes. 

Kollektiv erindring og mindesmærker
I vores nutidige optik er de dømte uskyldige og 
stakkels ofre for en fortidig forestillingsverden. 
Den slags eksempler er historien fuld af, og i hvert 
et tilfælde må vi forsøge at forstå, før vi affejer 
begivenhederne som resultatet af kvindefjendske 
magthaveres blodrus i en formørket fortid.

Det er fortsat en udbredt misforståelse, at hekse-
forfølgelserne fandt sted i middelalderen. De fleste 
har hørt udtrykket ”middelalderens heksejagt”. 
Den følges med en anden udbredt misforståelse, 
nemlig ”den mørke middelalder”. Hekseforfølgelser 
tog først fart efter reformationen, i det, historikere 
gerne kalder ”tidlig moderne tid”, og der er næppe 
nogen middelalderhistoriker, der ser middelalde-
ren som mørk – tværtimod. I en dansk kontekst 
passer idéen om middelalderen som mørk med, 
at det var tiden før reformationen. Altså katolsk 
tid. Og med alt, hvad dertil hører af karikaturer af 
griske munke, inkvisition og kætterbål. De evange-
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I Arthur Millers (1915-
2005) teaterstykke The 
Crucible (Heksejagt) 
fra 1953 bruges 
heksejagten som billede 
på efterkrigstidens 
jagt på kommunister i 
USA. Konkret udspiller 
handlingen sig i Salem 
nordøst for Boston i 
årene 1692-1693. Millers 
stykke har status af en 
amerikansk klassiker 
og er blevet filmatiseret 
flere gange. Foto fra 
førsteopførelsen på 
Broadway.
|| Gjon Mili/The LIFE 
Picture Collection/
Getty Images

liske reformatorer gjorde i samtiden selv brug af en 
retorik, hvori tiden under romerkirken var mørk, 
men med reformationen kom lyset. Ånden blev sat 
fri i denne evangeliets lyse tid. 

En sådan sprogbrug gik godt i spænd med den 
sejrsfortælling, som hurtigt bredte sig om reforma-
tionen, og som fortsat består. I den fortælling tog 
Danmark det første skridt mod ”det moderne” med 
overgangen til protestantismen. I dagens medier er 
der fortsat en udbredt sprogbrug, hvori katolicis-
men fremstilles som formørket med dens forbud 
mod blandt andet homoseksualitet og fri abort. 
I sejrsfortællingen om reformationen vristede vi 
danskere os heldigvis fri af de katolske kløer. Trold-
domsforfølgelser, hvor hundredvis af mennesker 
blev brændt levende, passer dårligt ind i denne for-
tælling. Den slags går bedre i spænd med en mørk 
og katolsk middelalder. 

Trolddomsforfølgelserne er et af de historiske 
emner, som tiltrækker sig stor interesse uden for 
faghistoriske kredse. Det er ikke kun i Danmark. 
Mange europæiske byer har opsat mindesmærker 
over fortidens forfølgelser. Monumenterne har det 
til fælles, at de videreformidler offerfortællingen 
og ønsker at ære og ihukomme de forfulgte. I 2011 
åbnede det imponerende Steilneset, heksemindes-
mærket, ved Vardø i Norge. Forberedelserne foregik 
i tæt samarbejde med faghistorikere, og afslørin-
gen af monumentet foregik med deltagelse fra den 
norske dronning Sonja (1937-). Selve monumentet 
udgøres af to dele, en kunstinstallation af den 
fransk-amerikanske kunstner Louise Bourgeois og 
et langhus med navnene på hver af de 91 henrettede 
for trolddom i Finmarken. 

I 1992 blev 300-året for Salem-processerne i 
det nordøstlige USA markeret. Flere hundrede 
blev i 1692 anklaget, og 20 personer blev henrettet. 
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Erindringen om hekseprocesserne er tydelig overalt 
i byens centrum, og med jubilæet blev der indviet 
et nyt mindesmærke over de henrettede. Salem 
Witch Memorial er placeret ved siden af byens 
gamle kirkegård Old Burying Point. Mindesmærket 
er snarere en mindelund, og indretningen indbyder 
til, at den besøgende tager ophold på stedet. Tyve 
granitbænke omkranser en plæne med høje træer. 
På hver af bænkene er mejslet et af navnene på de 
henrettede. Træerne i plænen er af samme sort, 
som blev brugt til at hænge de dømte. Ved indgan-
gen til mindelunden ligger store sten med indhug-
gede citater fra retssagerne. Citaterne, såsom ”God 
knows I am innocent” og ”On my dying day, I am no 
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Da mindepladen for 
Maren Splids blev sat 
op i Sønderportsgade 
i Ribe i 1904, affødte 
det mange historier 
i dagblade over 
hele Danmark. Det 
var bestemt ikke 
hverdagskost med 
heksemindeplader 
eller mindesmærker 
dengang, og det er det 
stadig ikke i dag.
|| Sydvestjyske Museer

witch”, understøtter alle fortællingen om heksefor-
følgelserne som justitsmord. 

Danmarks tradition for heksemindesmærker 
er mere beskeden. Den begrænser sig til to minde-
plader i henholdsvis Køge og Ribe. I Køge skænkede 
en lokal grosserer i 1911 en mindeplade for Køge 
huskors. Den blev opsat på en ejendom på hjørnet af 
Torvet og Nørregade og med den meget lidt sigende 
indskrift ”Her huserede Kiøge Huskors 1608-1615”. 
For at forstå mindepladen må man kende histo-
rien bag. Lidt flere informationer og adjektiver 
blev brugt på mindepladen for Maren Splids. Ribe 
Turistråd lod den opsætte i 1904 på muren i den nu-
værende ejendom i Sønderportsgade 3, hvor Maren 
Splids i sin tid boede:
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”Her boede Skrædder Laurids Splid hvis stakkels 
Hustru Maren 9 Novb 1641 blev brændt for Trold-
dom imellem Galgebakkerne ved Ribe”. 

Anderledes har erindringstraditionen været for 
historiens magthavere, men det har ikke ligefrem 
været deres rolle i hekseforfølgelserne, som er 
blevet fremhævet. Vi ved, det var Christian 4., som 
beordrede Maren hentet til København, hvor hun 
senere blev dømt til døden for hekseri. 

Han har senest fået endnu en statue foran en af 
de prægtige renæssancebygninger, han lod rejse. 
Med sin karakteristiske profil, den lange fletning og 
tronende på et omvendt Rundetårn står den seks 
meter høje statue foran Børsen. Da statuen blev 
afsløret i 2019, gik det, som det har for vane med ny 
kunst i bybilledet. Københavnerne brokkede sig, 
og anmeldelserne var både positive og negative. I 
første omgang gik kritikken på placeringen, men 
snart blev det bemærket, at statuen fremstod som 
en ukritisk hyldest. Her blev ikke nævnt noget om 
1600-tallets heksejagter, heller ikke noget om kon-
gens mildt sagt chauvinistiske forhold til kvinder. 

I sommeren 2020 blussede debatten om statu-
er og erindringen om vores fælles fortid op igen. 
Rundtom i verden blev statuer af koloniherrer og 
slaveejere væltet i protest mod fortidens synder. 
Helt så dramatiske var begivenhederne ikke i Dan-
mark, men det blev dog til lidt bølgeskvulp i form 
af en fornyet debat om vores fælles fortids mørke 
kapitler. Om Christian 4. slog dagbladet Politiken i 
en lederartikel i juni 2020 til lyd for, at den mørkere 
side af kongens regeringstid også måtte frem i lyset. 
Her blev det fremhævet, at det var på Christian 4.s 
vagt, heksebålene flammede i Danmark, og at det 
var en ”skamplet på danmarkshistorien”. 
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beordrede Maren hentet til København, hvor hun 
senere blev dømt til døden for hekseri. 

Han har senest fået endnu en statue foran en af 
de prægtige renæssancebygninger, han lod rejse. 
Med sin karakteristiske profil, den lange fletning og 
tronende på et omvendt Rundetårn står den seks 
meter høje statue foran Børsen. Da statuen blev 
afsløret i 2019, gik det, som det har for vane med ny 
kunst i bybilledet. Københavnerne brokkede sig, 
og anmeldelserne var både positive og negative. I 
første omgang gik kritikken på placeringen, men 
snart blev det bemærket, at statuen fremstod som 
en ukritisk hyldest. Her blev ikke nævnt noget om 
1600-tallets heksejagter, heller ikke noget om kon-
gens mildt sagt chauvinistiske forhold til kvinder. 

I sommeren 2020 blussede debatten om statu-
er og erindringen om vores fælles fortid op igen. 
Rundtom i verden blev statuer af koloniherrer og 
slaveejere væltet i protest mod fortidens synder. 
Helt så dramatiske var begivenhederne ikke i Dan-
mark, men det blev dog til lidt bølgeskvulp i form 
af en fornyet debat om vores fælles fortids mørke 
kapitler. Om Christian 4. slog dagbladet Politiken i 
en lederartikel i juni 2020 til lyd for, at den mørkere 
side af kongens regeringstid også måtte frem i lyset. 
Her blev det fremhævet, at det var på Christian 4.s 
vagt, heksebålene flammede i Danmark, og at det 
var en ”skamplet på danmarkshistorien”. 
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Men Christian 4. forfulgte ikke hekse, fordi han 
var en særligt barbarisk regent. Han forfulgte hek-
se, fordi han, som Europas øvrige fyrster, søgte at 
skabe en gudfrygtig stat med en gudfrygtig monark. 
Med til det hørte at jage troens fjender – og her var 
hekse de mest inkarnerede.

”The Greatest Witch Hunt In History!” 
Titlen på denne bog, som snart er slut, er Hekse
jagt. Siden de historiske hekseforfølgelser har 
udtrykket nærmest fået sit eget liv og ofte helt uden 
skelen til de historiske begivenheder for omtrent 
400 år siden. Heksejagt bruges i dag hyppigt som 
metafor for en uretfærdig forfølgelse, ofte i politisk 
sammenhæng. De fleste kan nok se det eklatante 
eksempel på historieløshed i den amerikanske 
præsident Donald Trumps tweet fra 31. oktober 
2019. Her tilkendegav han sin utilfredshed med den 
såkaldte Ukraine-sag ved at kalde den ”The Greatest 
Witch Hunt In American History!”. Det var hverken 
første eller sidste gang,  Donald Trump (1946-) brug-
te udtrykket heksejagt om det, han oplevede som en 
uretfærdig forfølgelse af sin person.

Mønsteret for brugen af heksejagt-metaforen er 
alle steder forholdsvis ens. Heksejagt bruges altid 
negativt for at illustrere, at noget er urimeligt og 
skadeligt. Senest er heksejagt blevet brugt som et af 
hovedargumenterne mod #MeToo-bevægelsen. Et 
citat fra en artikel i Politiken, der opregner argu-
menterne for og imod bevægelsen, tydeliggør de 
historiske elementer i metaforen:

”MeToo er en moderne heksejagt på mænd. Den er 
en blodrus, hvor selv helt uskyldige kan få ødelagt 
deres liv og karriere, fordi en kvinde beskylder dem 
for sexchikane og overgreb. Der er ingen bevisførelse, 
rettergang eller dom”.
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Vandprøven er nok 
den retspraksis, som 
forekommer mest 
obskur i nutidige øjne. 
Af samme årsag har 
den været genstand for 
satire, fx i filmen Monty 
Python og de skøre 
riddere fra 1975 og her 
i Wulffmorgenthalers 
tegneseriestribe fra 
2008, hvor karikaturen 
får et ekstra tvist ved 
at lade katolske munke 
forestå prøven.
|| Wulffmorgenthaler 

Citatet indeholder vigtige henvisninger til forestil-
lingerne om de historiske heksejagter: De foregik i 
en kollektiv blodrus. De forfulgte var ofte uskyldige. 
Og ikke mindst foregik enhver retssag uden nogen 
form for retfærdighed.

Målet for en nutidig heksejagt er ofte individer, 
men det kan også være grupper, som står i oppo-
sition til eller skiller sig ud fra majoriteten. Selv-
om årsagen som oftest er relateret til den jagedes 
professionelle liv, rækker en heksejagt aggressivt 
ind i individets privatliv. Heksejagten opleves af den 
jagede som en meget voldsom fordømmelse ude af 
proportioner med den handling, som fordømmes.

Selvom offeret for en heksejagt i dag ikke ender 
sit liv på bålet, kan ærestabet forbundet med en for-
følgelse, om den er berettiget eller ej, være så stort, 
at personen udstødes fra job og sociale cirkler. Ikke 
helt ulig, hvad der overgik de frikendte i 1500-tallets 
processer – de undgik måske nok heksebålets flam-
mer, men i lokalsamfundets øjne var de mistænkeli-
ge og bar for altid heksemærket.
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Videre læsning

Bering Liisberg, H.C.: Vesten for sø og østen for hav. Trold-
dom i København og Edinburgh 1590. A. Christiansens 
Forlag 1909
Selvom Bering-Liisbergs bog udkom for mere end 100 år si-
den, er den fortsat den mest grundige samlede fremstilling af 
trolddom mod kongens skibe og de efterfølgende trolddoms-
processer i både København og Edinburgh.

Henningsen, Gustav: Heksejægeren på Rugård. Skippers-
hoved 1991
Henningsen er tidligere arkivar ved Dansk Folkemindesam-
ling og ekspert i trolddomsforfølgelser og trolddomstro. 
Bogen er en grundig undersøgelse af Jørgen Arenfeldts selv-
bestaltede hekseforfølgelse.

Johansen, Jens Chr. Vesterskov: Da Djævelen var ude … 
Trolddom i Danmark i det 17. århundrede. Odense Univer-
sitetsforlag 1992
Et hovedværk om de danske trolddomsforfølgelser. Johansen
går socialhistorisk til værks og har kortlagt omfanget af trold-
domsprocesser i Nørrejylland. 

Kallestrup, Louise Nyholm: I pagt med Djævelen. Trold-
domsforestillinger og trolddomsforfølgelser i Italien og 
Danmark efter reformationen. Forlaget Anis 2009
Bogen behandler både rets- og idégrundlaget såvel som den 
praktiske håndtering af trolddomsprocesserne.

Kallestrup, Louise Nyholm: ”Reformation og trolddoms-
forfølgelser i Europa”. Ingesman, Per & Ole Høiris (red.): 
Reformationen. 1500-tallets kulturrevolution 1. Aarhus 
Universitetsforlag 2017, s. 241-263
Artiklen behandler reformationens betydning for de euro-
pæiske trolddomsforfølgelser og præsenterer forskningens 
positioner såvel som casestudier.

På 100danmarkshistorier.dk findes den omfattende littera-
tur, som forfatteren har anvendt til at skrive bogen, ligesom 
der er noter til bogen.
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I samme serie
Poul Duedahl Gudhjemtid
Bertel Nygaard Grundloven
Søren Hein Rasmussen Fri porno
Louise K. Skyggebjerg Industri på udstilling
Søren Mentz Den islandske revolution
Bo Lidegaard Danmark i krig
Johan Heinsen Det første fængsel
Ulrik Langen Struensee
Rasmus Rosenørn Beatlemania
Heidi Jønsson Indvandring i velfærdsstaten
Kristine Kjærsgaard Danmark i FN
Lars Boje Mortensen Saxo
Lisbeth M. Imer Rigets runer
Cecilie Bønnelycke Sædelighedsfejden
Sebastian Olden-Jørgensen Svenskekrigene
Torben Kjersgaard Nielsen Dannebrog
Bo Fritzbøger Vildt vejr
Helle Vogt Jyske Lov
Jes Fabricius Møller Grundtvigs død
Jens Lei Wendel-Hansen Grønlands Amt
Carsten Porskrog Rasmussen Hertugdømmet
Kenn Tarbensen Fisk til folket
Mogens Rüdiger Oliekrisen
Bo Poulsen Stormflod
Bent Blüdnikow Jødefejden
Lars Andersen Den glemte inkvisition
Morten Pedersen Cementen
Hans Schultz Hansen Genforeningen
Morten Fink-Jensen Den danske reformation
Lars K. Christensen Septemberforliget
Thomas Bloch Ravn Museer for folk
Niels Wium Olesen Modstand
John V. Jensen Tyskere på flugt
Jørn Brøndal Danske amerikanere
Hans Andrias Sølvará Færøerne efter freden
Sissel Bjerrum Fossat Monopolbrud
Karin Cohr Lützen Velgørenhed
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100 danmarkshistorier 
Danmarks historie serveret i små og over-
kommelige bidder. 100 forskere fra landets 
universiteter, arkiver og museer tager i 100 
bøger a 100 sider fortiden under kærlig 
 behandling og fortæller med vid, humor og 
kløgt om det, der var. Og det, der er. 

100 danmarkshistorier finder du på en 
 række platforme:

Spil med i MegaNørds app Dyst!, og dyst  
med vennerne om Danmark og  dengang.

Besøg danmarkshistorien.dk, og oplev 
 for tiden gennem artikler, film og kilder. 

Kig forbi HistorieLab.dk, der arbejder med 
historiske temaer. Især for grundskolen.

Mød op på Folkeuniversitetet, og hør foredrag 
med forfatterne.

Læs med i Politiken.

A.P. Møller Fonden har støttet projektet og 
gjort det muligt at udgive og formidle de 100 
danmarkshistorier.

Find info på 100danmarkshistorier.dk 
Her kan man også tegne abonnement.
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Tre hekse brændes i 
Baden 1585. Tegningen 
stammer fra Wickiana-
samlingen, opkaldt 
efter dens ejer Johann 
Jakob Wick (1522-1588). 
Med sine 24 foliobind 
er den en af de mest 
imponerende samlinger 
af nyhedspamfletter, 
tegninger og 
skillingstryk i Europa. 
Foruden en række 
rapporter om heksebål 
er der illustrerede 
rapporter om kometer, 
forbrydelser og 
bemærkelsesværdige 
dødsfald.
|| Zentralbibliothek 
Zürich/Wikimedia 
Commons 
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100 danmarkshistorier
For godt 400 år siden havde Djævelen frit spil i Danmark. 
Dommedag var nær, og trolddom kunne være alle vegne. 
Hen over blot fem år blev mere end halvdelen af alle danske 
trolddomssager ført. I snart sagt alle byer kunne man 
lugte brændt menneskekød. Processerne spredte sig som 
ringe i vandet, bl.a. fordi de anklagede under tortur angav 
medskyldige i nabosognet. Forbandelserne ramte både 
vejret, kvæget, mandens potens og kvindens fertilitet. Én 
adelskvinde mistede ikke mindre end 15 børn, fordi hun 
var blevet forhekset. Troldfolk og hekse generede ikke kun 
bønderne ude i landsognene – de kunne ramme selv de 
allerøverste i riget med deres onde vilje.

Louise Nyholm Kallestrup, lektor i historie på Syddansk 
Universitet, kaster lys over et kulsort kapitel af historien, 
hvor hekse i flammer ikke kun var et sankthansfænomen.
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Hekse
-jagt
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