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En hekseproces i Vester Hassing 
 

 
På Chr. IV’s tid, navnlig omkring 1620, 
var der en hel hekse epidemi i det 
nordlige Jylland, under hvilken  mange 
kvinder blev brændt på bålet, - både her i 
Kjær Herred og andre steder i Vendsyssel 
og søndenfjords.  
Alene i Aalborg blev der i årene 1611 - 
21 brændt et dusin hekse. 
Også her i Hals området rasede hekse 
feberen. Overalt lurede farerne fra disse 
djævelens håndlangere, der især var 
kvinder. Denne ondskab måtte 
naturligvis udryddes, og det med alle 
midler. Fra allerhøjeste sted opfordrede 

man til at gå frem med største strenghed, og den ivrigste heksejæger af alle var kongen selv ( se 
sagen mod Maren Splids fra Ribe). 
 
Den  5. april 1618 blev “den vise pige”, Mette Pedersdatter fra Ulsted brændt på bålet  ved Kjær 
Herredsting i Hammer Bakker. Året efter i 1619 var der proces mod Lange Maren 
Lauridsdatter, der holdt til i Gaaser og Øster Hassing. Hun blev brændt i 1620. I 1622 blev 
Ane Pedersdatter, også kaldet Ane Tranekjærs , fordi hun boede på gården Tranekjær, brændt på 
Kjær Herreds ting. Dommen blev stadfæstet efter appel til landsretten. I 1623 blev Johanne 
Andersdatter med den lamme hånd brændt. Hun var fra Vester Hassing. Så bålene har flammet 
lystigt på Kikkenborg Bakke i disse år. 
 
Hvordan var så  lovgivningen omkring  trolddomssager? Jydske lovs oprindelige tekst indeholdt 
ingen bestemmelser om trolddom, men i senmiddelalderen blev der tilføjet et kapitel herom . 
Loven krævede her, at den, der ved ed  blev sigtet for at have forgjort en andens ejendom ved 
trolddom, skulle  værge sig ved nævn i kirkesogn, både over for sagsøger og for bispen. Før 
reformationen i 1536 blev disse sager ført for en gejstlig  ret, men skiftede derefter til en verdslig 
ret ( M.B. s. 26 ).Under Chr. II  (1513 - 1523)  omhandler den gejstlige lovs kap. 78 og 79 
trolddom. Det pålægges  heri kongens embedsmænd, at holde øje med de kvinder og mænd, som 
har trolddomsrygte, og om de opholder sig på usædvanlige steder ved aften- og nattetide, eller på 
hellige tider som Skærtorsdag og Valborgsnat. Hvis 3 vidner for dommeren  bekræfter ved ed, 
at have hørt trolddomsrygte om nogen, skal vedkommende straks pågribes, pines, og hvis 
de tilstår, men ingen er blevet skadet, da straffes de med ris eller svøber og udvises af byen. 
Hvis de herefter bruger sådanne gerninger, og nogen tager skade heraf, “ tha rettis 
efftersom pleyer att rettis offuer then, som bruger Throldom”. 
 
Efter reformationen kom der en ny lovbestemmelse, der havde stor betydning for 
trolddomssagerne,- nemlig Reces af 6. december 1547.  Heri blev det fastlagt, at ingen 
“udedske”, dvs. æreløse personer, herunder tyve, forræddere, troldkarle og troldkvinder, 
måtte tros som vidner i nogen sag (§8), og at ingen måtte ”pinligen forhøres”, før  han var 
kendt skyldig og dømt til døden (§17).  
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Trods denne stramning  af kravene til 
vidneførelsen har der åbenbart  stadig 
været alt for mange helt urimelige 
domfældelser, så i 1576 under Fr. II 
bliver lovgivningen yderligere 
strammet med Reces af 21. november. 
Her blev det fastslået, at fordi det 
ofte var sket, at de, der var 
oversvorne for trolddom af 
kirkenævn og andre, der svor i 
sådanne sager, og straks var blevet 
brændt, senere viste sig at være 
uskyldige, skulle for fremtiden alle, 
der blev dømt for trolddom, have 
prøvet deres dom ved landstinget, 
inden henrettelse kunne finde sted. 

Her bliver bålstraffen for første gang udtrykkeligt nævnt 
 
Den katolske kirke har den holdning, at hvis folk angrer og fortryder, så har kirken mulighed for 
at tilgive dem gennem bodshandlinger. Sådan er det ikke i protestantismen, hvor det er et 
spørgsmål mellem den enkelte og Gud. Derfor ser man også, at mennesker i Danmark, som blev 
dømt for at være heks, blev torteret mellem dommen og henrettelsen for at give vedkommende 
mulighed for at bekende og dermed større chance for at modtage frelse fra Gud efter 
henrettelsen. 
Det var altså efter den endelige dom, de ”pinlige forhør” startede, og mestermanden og hans 
hjælper rakkeren er gået grundigt og professionelt til værks godt hjulpet af præsten, der af et godt 
hjerte  opfordrede den anklagede til at tilstå og dermed frelse sin sjæl. Udsat for en sådan ildhu 
tilstod de fleste til sidst, og under torturen fremkom mange nye navne på hjælpere og medvidere, 
således at sagerne svulmede op. 
Efterhånden gik det dog op for øvrigheden, at det var ved at gå for vidt med domfældelserne i 
første instans og de fleste dødsdomme, der skulle prøves ved landsretten i Viborg, forkastedes.  
Else Jensdatter fra Hals, der i 1625 var anklaget som heks, slap således med skrækken, idet Niels 
Skelvig fra Hals Ladegaard greb ind. Hun led af epilepsi, hvilket gav en mistænkelig opførsel. 
 
Hidtil havde lovbestemmelserne ikke rigtigt indeholdt nogen definition af forbrydelsens form, 
men dette skete under Chr. IV, hvis forordning af  12 0ktober 1617  om troldfolk og deres 
medvidere fastslog, at der var forskellige grader af troldfolk. For det første var der “de rette 
troldfolk”, der har sluttet pagt med eller omgås djævelen, og de skal dømmes efter “loven og  
recessen”. Disse troldfolks magi er den skadevoldende, sorte magi, og medviderne hertil  
straffes på deres hals. Derudover var der folk, som udførte hemmelige kunster som “signen, 
manen og målen” (hvid magi), som  folk hidtil havde anset som ikke forbudt, fordi de regnedes 
for at være mennesker og dyr til gavns og helbred. Grunden til at disse handlinger nu gøres 
strafbare er, at de misbruger Guds ord og er til hans fortørnelse, og desuden mente man, at 
det var begyndelsen på skråplanet til den sorte magi. Straffen for hvid magi er 
landsforvisning og fortabelse af boslod (ejendom).Medviderne straffedes første gang på deres 
formue (1/10 af formuen) og  åbenbart skrifte, dvs. bekende sine synder for hele menigheden i 
kirken. Skete det igen, blev man straffet som de der udøvede kunsterne. 
 
Dette var en klar skærpelse og Chr. IV  personligt brændte også efter at udrydde ondet, og han 
greb flere gange ind i hekseprocesser,- og ikke til de anklagedes fordel. I forordningen af  1617  
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er der en truende opfordring til alle øvrighedspersoner om at efterspore og lade retsforfølge 
troldfolk, så snart de hørte rygter om sådanne. Hvis de ikke rettede sig herefter, ville de selv  
blive straffet som medvidere. 
 
Herefter steg tallet af trolddomssager brat, og selv om mange, der blev dømt ved herredsretterne, 
senere blev frikendt ved landsretten, så flammede heksebålene fra 1617 og i de følgende år 
overalt i landet. 
 
 
 
 
 
 
Situationen omkring 1620 

 
Tiden omkring 1620 var meget 
vanskelig for småkårsfolk. Fra 1619 gik 
sildefiskeriet voldsomt tilbage og i 
1620 gik det nærmest i stå og prisen 
steg. 
I begyndelsen kunne man kompensere 
ved at købe billigt korn, idet hollandske 
købmænd havde kastet en del korn på 
markedet. 
I 1622  blev der også en dårlig høst i 
Danmark, så prisen nåede uanede 
højder, og i 1623 blev der misvækst i 
hele Østersø området, så situationen var 

nærmest katastrofal. Der blev indført udførselsforbud for alt korn indtil sct. Hans 1624, og i  
Aalborg kom det til uroligheder mellem købmænd og håndværkere. (Aalborg Bys Historie II, 
side 293). 
 
Der er et gammelt ordsprog der hedder “Når krybben er tom, bides hestene” og man kan levende 
forestille sig, hvordan forholdene har været i landsbyen Vester Hassing  omkring 1620. 
Fiskelykken har svigtet, misvækst på markerne og måske sygdom og uheld med dyrene.  Sult og 
nød har der været i mange hjem og selvfølgelig har man søgt efter en forklaring. 
Troen på trolddom og hekse har været dybt indgroet, selv i de mest oplyste kredse, og sladder, 
gammelt nag, nabofjendskab, hævn, overtro og frygt bevirkede, at man så hekse overalt. De 
fleste var på en eller anden måde involverede,  -frygtede selv at blive ofre, viderebragte sladder 
om andre, og gengældte ved at udlægge andre, og der dannedes skel mellem beboerne, som holdt 
sig længe, og fjendskab mellem slægterne. 
 
Jeg vil i det følgende koncentrere mig om en udlæggelsessag  fra Vester Hassing mod gamle 
Ane Mortensdatter i  Hvolgaard, som blev anklaget og dømt som heks i 1621 ved Kjær 
Herredsting, men som lykkeligvis blev frikendt efter appel til landstinget i Viborg i 1622. 
De første oplysninger om sagen fandt jeg  under et besøg for mange år siden på lokalhistorisk 
arkiv (dengang i Nr. Sundby) i en kasse med notater af Kr. Værnfelt. 
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Forhistorien. 
 
I gården Tranekjær i Vester Hassing boede i begyndelsen af 1600 tallet et par gamle mennesker, 
Poul Lauridsen og Ane Pedersdatter,- også kaldet Ane Tranekjærs. Ane har vel været en skrap og 
galsindet madam med et saftigt sprog, og hun har ikke været på god fod med naboerne. Når 
bølgerne har gået højt på grund af et får eller en ko, der har græsset på den forkerte side af 
skellet, er der vel faldet nogle trusler og forbandelser, og da der virkelig også skete uheld for 
dem, som hun havde truet, begyndte snakken rigtig at gå om, at hende den gamle Ane  nok var i 
ledtog med den onde selv, og at hun bestemt havde læst  Cypriani bog. Mistanken mod hende 
havde luret længe, idet et af vidnerne kunne huske, at i 1586 ,- 36 år før anklagen blev rejst , 
havde han haft et sammenstød med Ane lige efter han havde set en flok harer. Det var almindelig 
kendt at hekse ofte omskabte sig til harer. Læs Blot Brudstykker I, side 40 af H. Gjøde. 
I 1622 blev hun derfor sat fast af herredsfogeden Lars Pedersen og forhørene blev indledt. Disse 
forhør var dengang af en sådan karakter, at den stakkels kone vel til sidst selv har troet, at hun 
var skyldig og indrømmet alt, hvad hun blev anklaget for. 
Alle naboer og andre, der havde hørt noget eller mente at vide noget, kom nu frem med deres 
anklager, og det var ikke småting der kom frem. I kassen med notater fra Kr. Værnfelt fandt jeg 
følgende vidnesbyrd. 
Christen Jensen i “Kjærsgaard”, der havde skudt Anes hund, fordi den havde bidt hans lam ihjel, 
var blevet truet af Ane,- og kort tid efter døde 6 af hans heste. 
Lars Skomager vidnede, at Ane havde spyttet hans nyfødte barn 3 gange på brystet, og så 
tæredes det hen og døde 18 dage gammelt. 
Else Pedersdatter, Niels Bruses kone, bebrejdede Ane, at Tranekjærs heste var blevet tøjret for 
nær ved Bruses rugmark. Ane og Else kom op at skændes, og kort tid efter fik Else og hendes 
børn kopper. Et par af børnene døde,- og det var Anes skyld. 
Niels Mørk i Skoven (Dødskov) havde måttet betale en bøde til lensmanden, fordi hans sønner 
Hans og Niels under et slagsmål havde såret hinanden med knive,- og det var Ane, der havde 
forhekset dem til det. Samme Niels Mørk havde en aften været til gilde i “Kjærsgaard”, og da 
han sent om aftenen ville hjem og passerede “Tranekjær”, løb der 4 hvide hunde ud fra gården og 
over vejen, så hans heste faldt af skræk, og han havde nær ikke fået dem op igen.- Det har 
formentlig været et vådt gilde. 
En yderst vigtig del af et forsvar var, at man i retten fremlagde et vidnesbyrd  (kirkevidne 
/tingsvidne/ sognevidne) hvor et antal mennesker bevidnede, at man var hæderlig og uberygtet 
(en dannemand / dannequinde), samt bevidnede hvor længe man havde kendt den anklagede. Her 
var familiens sociale position og indflydelse af største vigtighed. Gamle Ane har åbenbart ikke 
været i stand til at fremlægge sådanne vidnesbyrd. 

 
Da hendes skyld  var endeligt fastslået ved 
herredstinget blev hun dømt til at lide døden på bålet. 
Hendes mand, gamle Poul Lauridsen ankede dommen 
til landsretten i Viborg, men her var man ikke i tvivl, 
og dommen blev stadfæstet. 
Inden eksekveringen af dødsdommen over Ane, 
skulle man helst have fundet hendes hjælpere, og  
dømt som heks havde Ane ingen rettigheder mere, og 
uden nåde og barmhjertighed gik bødlen og hans 
hjælper rakkeren nu i gang med de pinlige forhør 
under medvirken af præsten, der formanede Ane til at 

tilstå og angive sine medsammensvorne og derved frelse sin sjæl. 
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Torturen på pinebænken var meget opfindsom,- man kunne bl.a. blive strakt, hængt op i armene, 
knebet med glødende tænger eller underkastet vandprøven. Hvis man ikke sank under vandet, 
var man skyldig. 
 
Blandt vidnerne mod Ane Tranekjærs var også Lars Nielsen i “Hvolgaard”, og under torturen 
angiver Ane nu  hans kone gamle Ane Mortensdatter og en anden Vester Hassing kone , 
Karen Madsdatter, for trolddom. Det skete  den 30. juli 1622.  
Inden hun brændes trækker hun dog tilståelsen tilbage. 
Herefter  blev Ane Tranekjærs brændt på  bålet  ved retterstedet på Tingbakken i Hammer 
Bakker i 1622. 
 
Kjær Herreds Ting har fra Arilds tid ligget i Hammer Bakker umiddelbart øst for Kikkenborg høj 
ved Langbrokro på en mark, som endnu på det ældste matrikelkort over Vodskovs jorder kaldes 
”Tingmarken”. Stedet var velegnet, idet det var knudepunkt for flere veje. 
Indtil 1639 blev Kjær Herredsting afholdt under åben himmel, men efter dette tidspunkt fik man 
sit første tinghus. Indtil 1688 var tingdagen for herredet tirsdag. Derefter ændredes dagen til 
fredag. ( Nr. Sundby Historie indtil 1701,  s.  86 – 87). 
 
I Danmark foregik det på en lidt mere human måde end længere sydpå, hvor man blev bundet til 
en pæl midt i brændet og langsomt og pinefuldt brændte op. I Danmark brugte man 
stigemetoden, d.v.s. at man blev bundet til en stige og først væltet ind over bålet, når der var godt 
blus på. For at gøre pinen kortere bandt man af og til en krudtladning fast på ryggen af heksen 
(heksehyl) 



 
 

 
 

7 

 
 
Processen mod Ane Mortensdatter. 
 
Efter den 30. juli 1622 at være blevet udlagt som heks af Ane Tranekiers, blev  Gamle Ane 
Mortensdatter fra “Hvolgaard” og  Karen Madsdatter anklagede ved Kjær Herredsting, hvor Ane 
og formodentlig også Karen blev dømt  til døden efter anklageskriftet. Blandt   anklagepunkterne 
mod Ane var bl.a.   
At hun havde været i ledtog med Ane Tranekiers udi  råd og gerning 
at hendes forrige salige husbond Laurids Nielsen i Hvolgaard skulle  have haft hende under 
mistanke for at drive trolddom. 
 At Ane Tranekiers havde lært sine trolddomskunster af Ane Mortensdatter, og at de var 
sammen, da hun i deres kirkedør besvor sig til den onde. 
At hun havde kørt knuder i kornet, for at det skulle forsvinde 
En fisker havde ude fra fjorden set en ild, og det var Hvolgaarden som en brændende lue, som 
skulle få fiskene til at forsvinde. 
Hendes dreng, en lille hjælpedjævel, hed Raghous 
Ane I Hvolgaard ville tage lykken fra Lars, som boede i gård hos hende. 

 
Da dødsdommen ved herredsretten faldt, fik Ane Mortensdatter og hendes slægtninge travlt. 
Hendes mand Lars Nielsen i Hvolgaard var død, velsagtens allerede inden anklagen blev fremsat, 
så han kunne ikke tage til genmæle overfor Ane Tranekiers beskyldninger. Men hendes 3 sønner, 
Per Lauridsen, der fæstede gården efter sin fader, Niels Lauridsen, der kom til Sønder Rottrup i 
Ulsted og Anders Lauridsen, der ifølge Kr. Værnfelt er den major, som med stor tapperhed 
forsvarede Hals Skanse mod svenskerne i  1658 (15. august) tog affære. 

 
 

De skaffede først et sognevidne dateret  Vester Hassing kirke den 4. august. Her bevidnede 
sognemændene sammesteds, at de fleste af dem har kendt Ane i en 32 års tid, nogle mere, nogle 
mindre hver efter hvor længe de havde boet i sogn og by hos hende. De havde ikke vidst eller 
hørt andet om hende, end det som ærligt og godt var, som en dannequinde bør være. Først for 
kort tid siden, havde Ane Pedersdatter, som boede i “Tranekier” berettet, at hun var en trold. 
Dernæst skaffede de et tingsvidne /Stokkenævn , udgivet på Kjær Herreds ting den 27.  august, 
hvor Benn Anndis og Anders Christensen i Ulsted og Thomas Christensen sammesteds og deres 
medbrødre, 14 mand havde bevidnet, at de havde kendt førnævnte Ane Mortensdatter, nogle i 16 
år, nogle i 20 og nogle i mere og nogle i mindre. De vidste ikke andet at sige om hende, end at 
hun havde forholdt sig som en ærlig dannequinde i alle måder bør. Og  de kunne intet anføre til 
skade for hendes gode navn og rygte, før Ane Tranekiers nu for kort tid siden skal have sagt 
nogle ord om hende. 
Herudover havde de sikret sig  et skriftligt skudsmål fra Præsten om hvordan hun havde skikket 
sig, og det var blevet givet udi herredsprovstens nærværelse. 
Når man hertil føjer, at Ane Tranekiers inden hun blev brændt  havde tilbagekaldt og benægtet 
den tilståelse, hun var blevet aftvunget under torturen, så må man nok sige, at gamle Ane 
Mortensdatters  appelsag stod stærkt. 
 
Den mellemste søn Niels Lauridsen fra Sønder Rottrup fik nu af familien den opgave at føre 
sagen  i Viborg. 
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Til Viborg havde han stævnet  Oluf Nielsen i Vester Hassing, der repræsenterede modparten, og  
skulle fremlægge beviserne for anklagens rigtighed. Blandt modpartens vidner var følgende: 
Velbyrdig mand Thønne Fris til Hessel (kongelig majestæts befalingsmand på  Aalborg Slot), 
Velbyrdig Frue Maren  Preppe til Hassinggaard, Velbyrdige Christopher Kruse til 
Thulsted, Jørgen Knudsen i Gandrup, Jep Thomisen i  Knølgaard, Bertil Kierulff i Aslund, 
Anders (Sørensen) Kierulff i Knepholt , Herredsfoged og Laurids (Lars) Pedersen Kierulff i 
Øster Halne (Tingskriver og senere herredsfoged). Det var så at sige hele Kjær Herreds 
øvrighed og magtelite Niels Lauridsen havde udfordret, idet storbondeslægten Kierulff  var 
meget anset og traditionelt  besad herredsfoged posten. 
(se Nørresundby historie  indtil 1701, side 112 – 129). 
Oluf Nielsen fremmødte ikke selv for retten, men havde i sit sted sendt  Niels Poulsen I “Neirup” 
med sin fuldmagt 
 
Appelsagen ved landsretten i Viborg. 

 
Retsreferatet starter med at 
konstatere, at Niels Lauridsen i 
Rottrup var fremmødt på hans moder 
Ane Mortensdatter  i Hvolgaards 
vegne. 
Dernæst konstateredes, at han  med 
rette havde stævnet  Oluf Nielsen i 
Vester Hassing, der skulle bevidne, 
at Niels’ moder på Kier Herreds ting 
tirsdagen den 30 juli var blevet 
nævnt  i en bekendelse, som Ane 
Pedersdatter Thronnkierds i Vester 
Hassing , som  nu er henrettet for 

trolddom,  havde gjort, der gik ud på, at  Ane Mortensdatter med hende skulle have deltaget i råd 
og gerning “udi troldoms bedreft”. 
Niels Lauridsen lagde ud med at erklære, at det aldrig nogen sinde var bevist med sandfærdigt 
vidnesbyrd, at hans moder  skulle have lovet nogen ondt, og at den påstand, at hendes forrige  
salige husbond Laurids Nielsen i Hvolgaard  tidligere skulle have haft mistanke til hende  
angående udøvelse af trolddom, var  forårsaget af had og misundelse. Desuden havde Ane 
Pedersdatter  inden hun blev brændt, benægtet sine egne ord og trukket den del af tilståelsen 
tilbage, der angik  Karen Madsdatter i  Vester Hassing. 
Han erklærer derfor hele tilståelsen  for rent opdigt og vil fremlægge bevis herfor.  Derefter 
fremlægges  ovennævnte bevisligheder, nemlig Sognevidnet  af 4. august fra Vester Hassing 
sammen med præstens skudsmål, der var  udstedt i herredsprovstens nærværelse   samt 
tingsvidnet  fra Herredstinget hvor 14 ulstedmænd havde  vidnet for 8 tingmænd. 
 
Modparten  Oluf Nielsen mødte ikke selv frem i retten men  havde i sit sted sendt Niels Poulsen 
i Neirup med sin fuldmagt,  og denne fremlagde nu tingsvidner i retten på den tilståelse, som  
Ane Pedersdatter Tranekier den 30. juli sidst forleden havde aflagt på Kier Herreds Ting med 
ovennævnte prominente personer som vidner. Ovennævnte anklagepunkter blev gentaget og 
Niels Poulsen sluttede af med at kræve, at dødsdommen skulle stå ved magt. 
Niels Lauridsen slutter af  med på sin moders vegne at sige, at hun er usandfærdigt anklaget på 
sit gode navn og rygte på grund af et eneste vidnesbyrd fremsat af en misdæders mund (Ane 
Pedersdatters), og  sådanne bør ikke agtes. Derfor må dommen ændres og hun kendes uskyldig. 
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Dommen. 
Dommerne frikendte pure Ane Mortensdatter, idet de fandt, at der ingen fornødne vidner var 
udover forræddere, troldkarle og troldkvinder, hvis vidnesbyrd ikke skal stå til troende, og at 
man heller ikke kan regne Ane Pedersdatter Tranekiers, en misdæder, som allerede er heden 
retted for sin trolddoms skyld. Det findes ikke bevist, at Ane Mortensdatter har lovet nogen ondt, 
som er vederfaret dem, eller har haft noget med trolddoms gerning at gøre. Derimod har hun med 
sognevidne og stokkenævn bevist, at hun har forholdt og skikket sig ærligt og kristeligt. 
“ Derfor finder vi ved denne lejlighed samme bekendelse: Så vidt førnævnte Ane Mortensdatter 
angår, magtesløs at være, og ikke skade hende på hendes ære, rygte eller gode navn i  nogen 
måder”. 
 
Når dommeren (herredsfogeden) havde afsagt sin  dom ved herredstinget, var det hans dom, der 
blev prøvet ved en appel til landsretten. Blev dommen kendt forkert i henhold til loven eller de 
aflagte vidnesbyrd, blev dommeren gjort personlig ansvarlig for den afsagte dom  og straffet. 
 
Kr. Værnfelt oplyser i sine notater, at Lars Pedersen Kierulf fik en bøde på 50 rigsdaler. 
 
Det har sikkert været en glad og tilfreds Niels Lauridsen, der til hest tilbagelagde den lange vej  
fra Viborg til Hvolgaard i Vester Hassing, hvor moderen, der boede til aftægt hos hans broder  
Peder Lauridsen i angst og spænding havde afventet afgørelsen. Og han har sikkert også  været 
ventet med spænding på Rottrup af sin kone Johanne Espensdatter. 
 
Hvor mange mennesker mon gør sig tanker om hvilke tragedier og grusomheder, der ligger til 
grund for vore glædesbål Sankt Hans aften. Måske kunne det give stof til en anderledes båltale. 
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Hekseproces ved Viborg Landsting mod Ane Mortensdatter fra Hvolgaard i Vester 
Hassing  1622,  side 70. B 
 

 
 
Dags dato var skichet Niels Lauridsen i Rottrup 
paa hanns moder Anne Mortensdatter i Huolgaard 
hendes wegenne paa denn ene och hagde hid weln 
Rette stefnidt, Oluf Nielsenn i Vester Hassing 
paa denn andenn side. For at  vinde hand  Thiersdagenn 
denn 30 Juli sidst forleden anno 1622 paa Kier Herids 
Ting  havde hun neffnet Belangendes  enn Bekiendelse Anne 
Pedersdatter Thronnkierds udi Vester Hassing schulle haffue 
gjort, som for troldoms sag er hedenn rettet, alt forn 
Niels Lauridsens moder Anne Mortensdatter udi Huolgaard 
schulle haffue werrett udi raad och gierning med hinde udi 
troldoms bedreft. Som same Bekiendelse udi sig sielff 
der omformelder ?? at forne  Anne Mortensdatter icke 
nogenn tid er offer beuist med nogen sanndferdig Wiedesbyrd 
att haffue loffued nogenn Ondt och saadannt usandferdigt 
………….. 
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side 71 B 
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side 72A 
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Dommen 
 

 
 
72A nederst 
Saa 0ch efterdi Recessen formelder 
Ingen uden dische menische eller 
Nogen andenn som fornøeden er 
for nogenn uerlig sag. Thiff nu for- 
redere, throld karle,eller  throld- 
quinder, att schall staae thill throende 
ennten udi ??  eller udi 
andre maader ihuad de ville 
sige eller winde paa nogenn, och 
Befindes forn Ane Pedersdatter Thron- 
Kierds, som samme Bekiendelse gjortt. 
 
 
 

 
 
72B øverst 
 
Haffuer att haffue werritt en 
Mesdeder, som for sin throldoms 
Bedreftt er heden rettet. Och  
icke beuises forn Ane Mortensdatter 
at haffue loffuet nogenn Onndt 
som denomb schulle werre  Weder- 
faridt, eller for throldoms giørinng 
att uerre sited eller bechiultt. 
Medenn fast mierre med stok- 
Neffnn och  sogenn widn giørris 
Bevislig hindr sig erligen och 
Christeligen att haffue schicket och 
Forholdet.          
Da finde wi  
Epther saadann leilighied samme 
Bekiendelse: Saa vidt den forn 
Ane Mortensdatter anlanger 
macteløs att werre. Och icke aat 
kann hindr paa hindis ære, røgt, 
eller guode naffn, thilll hinder eller  
Skade i nogenn maader. 
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Ane Mortensdatter i Hvolgaards efterslægt. 
 
Gamle Ane Mortensdatter og hendes mand Laurids Nielsen i Hvolgaards efterslægt kan gennem 
direkte mandlig linie føres frem til herværende artikels forfatter gennem 11 led. 
 
1)   Niels Jensen, fæster i Hvolgaard, nævnt i 1601 
 
2)   Laurids Nielsen, fæster i Hvolgaard, nævnt i forbindelse med hekseproces. 3 sønner, Peder, Niels og  
Anders. Gift med  Ane Mortensdatter, udlagt som heks i 1622, frikendt ved landsret. 
 
3)   Niels Lauridsen, fæster i Sønder Rottrup, nævnt i hekseproces mod hans moder. 3 sønner, Lars, Peder og   
Jens. Gift med Johanne  Espensdatter. Hun var datter Espen Pedersen, fæster i Rottrup. Denne slægt kan 
føres tilbage til  Peder Jensen, som i 1533 var Vitskøl Klosters fæster på Rottrup. 
 
4)   Peder Nielsen med tilnavnet Nør blev fæster i Elgaard i Ulsted (svigersøn)3 sønner, Niels, Jens og Espen. 
      Konens navn kendes ikke. 
 
5)  Espen Pedersen, fæster i matr. 48 i Ulsted. Født 1680 og død 1753. 4 sønner og  5 døtre. 
      gift med  Maren Mortensdatter. 
 
6)   Morten Espensen, Fæster i matr. 48 under Gjettrup.Født 1722 og død 1775 i Ulsted.  4 sønner og 1 datter 
      Gift med Karen Poulsdatter 
 
7)   Espen Mortensen, fæster i matr. 48, født 1758 og død 1826 i Ulsted. 3 sønner og 1 datter. 
      Gift med Maren Christensdatter, født 1754 og død 1807. 
 
8)   Morten Espensen,født 1788 i Ulsted og død  som selvejer gårdmand i Bilgaard i Ajstrup  i 1841(svigersøn) 
      Gift med  Maren Margrethe Laursdatter, født 1799 i Bilgaard, død sammesteds i 1833. 1 søn og 3 døtre. 
 
9)   Lars Mortensen, født i Bilgaard  1823, død som selvejergårdmand i Nygaard i Gaaser i 1905. Svigersøn 
      Gift med Nielsine Marie Nielsdatter, født på Nygaard i 1832 og død sammesteds  i 1913.3 sønner og 6 
døtre 
 
10) Andreas Larsen, født  1871 på Nygaard og død sammesteds i 1957. 2 sønner og 1 datter 
      Gift med Pouline Jensen fra Starbæk, født i 1868 og død i  1942. 
 
11) Niels Larsen, født 1909 på Nygaard og død sammesteds i 1981.   1 søn og  3 døtre 
      Gift med Dagmar Mette Bladsgaard Jensen, født på Bladsgaard i Vognsild sogn i  1918. 
 
12) Jørn Bladsgaard Larsen, født på Nygaard i l942. 2 sønner. 
      Gift med Jennifer Mary Humphreys, født i Charlton / Greenwich i 1943.    
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