
Laurids Hansen slap ikke godt fra at 
angive Henrik Podebusk som heks 

 
Dette er en kedelig historie. Fra dengang 
hekse og troldmænd lurede overalt og 
gjorde ens ko eller kone syg. Det var 
levevilkårene, at man kunne blive 
henrettet som heks, og at folk syntes, det 
var velfortjent.   

En heks var gerne en kvinde. Men mænd 
kunne også være hekse, som f.eks. Laurids 
Hansen, der i 1646 blev henrettet i Skovby 
Herred som heks - eller ”troldmand” som 
man sagde om den mandlige heks.   

Forinden havde han nået at angive flere 
andre som hekse, eller peget på dem, der 
havde hjulpet ham med trolddoms-
kunstnerne. Det var temmelig omfattende. 
Laurids havde bl.a. udpeget selveste 
herremanden på Kørup, Henrik Podebusk.  

Henrik Podebusk skulle på et tidspunkt 
have bedt Laurids troldmand om hjælp og 
endda gjort brug af troldmandens hjælp. 
Mette Knuds i Krogsbølle var angiveligt 
med i komplottet.  

Den 16. juli 1646 vidnede Bodil Anderses 
på Skam Herreds ting, at hvad den 
tilfangetagne Laurids Hansen sagde, var 
usandt, nemlig at Henrik Podebusk i 
rughøsten for to år siden havde sendt 
hende til Laurids Hansen, men på det 
tidspunkt var Henrik Podebusk i København 
med kone og barn.  
Samme dag vidnede ladefogeden på 
Kørup, at Henrik Podebusk bemeldte dag 
havde været i København. Det samme 
kunne mændene i Roerslev bevidne, for 
netop den dag var de gået til Kørup for at 
tale med Henrik Podebusk om deres 
tienderug.  

Dernæst stod Hans Andersen i Nr. Højrup 
frem og fortalte, at Henrik Podebusk for tre 
år siden havde bedt ham holde øje med 
Laurids Hansen, og hvis han fandtes på 
godsets jord ville Henrik Podebusk som 
herremand lade ham anholde og straffe.                                                  

Samme dag stod også Knud Hansen i 
Krogsbølle frem. Han var opbragt over 
beskyldningerne mod sine kone, Mette 
Knuds. Han har ikke mindre en 24 mænd 
til at bevidne, at hans kone er en ærlig, fin 
Dannekvinde, på alle måder agtet og 
anset. Aldrig har de hørt beskyldninger 
mod hende, før nu Laurids Hansen 
beskylder hende for at være medskyldig i 
trolddom. 

Det hele faldt tilbage på Laurids selv, og 
han blev henrettet samme år.  

 
Henrik Podebusk til Kørup.  Laurids slap ikke 

godt fra at anklage herremanden.  
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