EN TROLDEHISTORIE FRA 1756
OG DENS FØLGER,
BELYST GENNEM AKTSTYKKER OG BREVE.
Ved

L. F. la Cour.

den al Tvivl var der bleven snakket meget
Mand og Mand imellem om den Sag, som
skal skildres paa de følgende Blade, inden
Sognepræsten i Lynge-Braaby, Hans Christiansen
Hammelev, satte sig ned og sendte efterfølgende Brev
til den daværende Amtmand over Antvorskov og
Korsør Amter, Frederik de Løvenørn:
Højædle og velbaarne Hr. Conferentzraad!
Jeg finder mig herved anlediget at forestille
Deres Velb.hed en Sag, der vel allerede forhen er
Dem bekendt, neml. hvorledes paa Antvorskov Amt
ved det saa kaldede Agernehaugehus i Lynge Sogn
foregives at opholde sig nogle saakaldede Trold
folk, som nu paa en 8te Dages Tid stedse har
foruroliget Folkene i Huset, særdeles Manden, men
kan ikke ses uden af de smaa Børn, som idelig
taler med dem. Da jeg nu efter mit Embeds Pligt
nøje har undersøgt denne forvirrende Sag, saa har
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jeg saa vel som de andre befunden, at det er kun
et opspundet Bedrageri, som maa have sine skjulte
Hensigter, thi Børnene, som alene taler med de
formente Troldfolk, er saaledes afrettede, at de kan
forandre deres Maal, og at det samme Barn fore
stiller 2de talende Personer, hvilket jeg med andre
kendelig har mærket, men kan ikke saa lettelig
mærkes af Bønder, som desuden er hengivne til
Overtro og lade sig lettelig binde noget paa Ærmet.
Jeg har altsaa holdt for, at det var min Pligt
at andrage denne Sag for Deres Velb.hed, paa det
at Sagen ved et ordentligt Forhør nærmere kan
blive undersøgt, og om det befindes (som troligt
er) at være opspunden af Forældrene, de da ret
skaffen kan blive afstraffede, især for den slette
Opdragelse, de giver deres Børn, og enhver, som
har fæstet Tro til dette Bedrageri, kan derved faa
Øjnene opladte.
Jeg henlever i øvrigt med al Submission
Højædle og Velbaarne
Hr. Conferentzraad
Lynge Præstegrd.
Deres
den 31. Juli 1756.
ydmygste Tjener
H. Hammelev.
Amtmanden har fundet det rigtigt at gaa ind paa
Pastor Hammelevs Anmodning og gav derfor Ordre
til, at der skulde holdes Politiforhør paa Antvorskov
Slot. Dette fandt Sted i 4 paa hinanden følgende
Møder, hvorefter der afgaves følgende Rapport:
Anno 1756 den 7de Augusti blev holdt Politiret
paa Antvorskov Slot efter Anordning af høj- og vel-
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baarne Hr. Konferensraad de Løvenørn, ifølge af Sog
nepræsten for Lynge Menighed, Velærværdige Hr. Hammelevs Skrivelse til højbemeldte Hr. Konferensraaden
af 31te Juli sidstleden, som i Retten blev forevist, for
at undersøge det Rygte, om hvis [o: hvad] der siges
at være passeret i Agernehavehuset i Lynge Sogn om
foregivende saakaldede Troldfolk, hvorved var nærvæ
rende som Vidner Rytterbonden Niels Villadsen af
Kirkerup og Husmand Morten Andersen ibdm. og
blev da fremstillet for Retten Konen i Agernehave
huset, navnl. Sidsel Christensdatter, som sagde at
være trolovet til Poul Pedersen, Landsoldat af Kir
kerup, der gjorde følgende Forklaring: at kort før
end sidste Pinsedag gav Udsigerskens Datter hende
tilkende, at en Trold havde bragt hende, neml. Karen
Nielsdatter, 13 Aar gi. ned i en Banke i Stenstrup
Lille Vang, hvor han skar Haaret af hende og hængte
paa nogle Træer i Banken, og hun kom ned i Ban
ken ved en Sten, hvor Trolden aabnede Banken, men
hvor længe hun var der, vidste Udsigersken ikke, men
siden efter har hun sagt at have været i samme Banke
engang endnu og at Trolden vilde have hende til
Barnepige, og sagde, at Trolden havde 4 Børn, som
var sorte, tilligemed Trolden, som havde Menneske
lignelse, og selv var han af Person i Størrelse som
den 13 Aars Pige, hvilken Trold adskillige Gange har
været i Udsigerskens Hus og har hørt ham tale paa
Loftet, og vare begge hendes Døtre, samme Tid han
talte paa Loftet, nede i Stuen, og Børnene hørte det
tillige.
Saa har hun ogsaa andre Gange hørt Trolden tale
uden for Døren og i en Bod ved Huset. Imidlertid
dette saaledes af Udsigersken blev forklaret, blev hun
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ganske bleg og underlig i Ansigtet og svinglede, saa
det lod, som hun vilde besvime, hvorfor hun maatte
aftræde. Og fremstod da bemeldte Poul Pedersen,
som forklarede, at for ungefær 3—4 Uger siden, en
Søndag Formiddag, laa Udsigeren endda i Sengen i
førbemeldte Agernehavehuset, som [o: eftersom] han
var kommen sildig hjem om Aftenen, da hans trolo
vede Fæstekvinde, fornævnte Sidsel Christensdatter,
kom til ham og raabte, at der var en Trold ude, som
hun kunde ikke nære sig for, og hun havde dulgt det
længe nok, nu kunde hun ikke dølge det længere,
hvorpaa han stod op og vilde gaa ud af Døren, men
kunde ikke komme ud eller faa Døren op, men saa
igennem en Sprække, at der stod et Positur udenfor
af Størrelse som hans ældste Stifdatter, Karen Nielsdatter, og havde ligesom en halvskiden Serviet om
Hovedet og saa ud, som det var kridtet i Ansigtet
med Kridt, og samme Tid var begge Pigebørnene uden
for, og han raabte paa Karen, at hun skulde lukke
ham op, da han syntes, det fornævnte Positur løb hen
ved Gærdet, og straks derpaa kom Karen og lukkede
op, men han spurgte hende ikke om berørte Po
situr, og straks derpaa hørte han noget le inde i Stuen,
og den største Pige stod samme Tid i Forstuen, men
hvor den mindste var, ved han ikke, men Moderen
stod selv hos ham; om Aftenen samme Dag, da det
var blevet mørkt, hørte Udsigeren, [at] noget lukkede
Døren op og grinede ind ad Stuen og sagde: Her er
jeg! hvorpaa han spurgte, hvad det gik efter, hvortil
det svarede, at det gik efter noget, hvortil der blev
svaret: Han kunde sagte lade det gaa, siden de var
Naboer og det var i Banken udenfor, og samme Tid
var begge Pigerne udenfor, og Kvinden var inde i
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Stuen. Noget efter kom der noget for Vinduet i den
største Piges Lignelse og satte Ansigtet til Vinduet
og stod og grinede, men Udsigeren blev inde ved
Bordet og begge Pigerne var udenfor; derefter kom
der noget ind i Stuen og grinede, men han saa intet,
thi det var mørkt, og en anden Gang han kom fra
Kirkerup om Aftenen, hørte han noget grine og snakke
i Stuen, og Pigerne var samme Tid gaaet i Seng, og
Røsten hørtes henne ved Sengene, hvor de laa; samme
Tid var Kvinden i Stuen, men han talte ikke til hende
eller hun til ham. Paa Adspørgsel svarede Udsige
ren, at Pigerne ikke nogen Tid haver sagt for ham,
at de havde været i Bjærget eller Banken, førend nu
her paa Slottet, [da] de fortalte det for de andre,
som han hørte; tilstod ellers at have bedt hans Svo
ger Anders Pedersen i Kirkerup at ride til Præsten i
Hyllested, den gi. Otto Ferslev, for at søge om Raad
imod dette Spøgeri; hvorefter Anders Pedersen kom
tilbage og sagde, at han vilde lade Trolden stævne,
og Udsigeren tilligemed Anders Pedersen begyndte
at stævne Trolden inde i Udsigerens Stue om Afte
nen, som skete en Lørdag omtrent for 3—4 Uger
siden, da der samme Tid hørtes en Røst tale paa
Loftet, som Udsigeren tænkte var Trolden, og sagde
Udsigeren disse Ord til samme Røst: Jeg skal stævne
Dig fra den gi. Præst i Hyllested i den hellige Trefoldigheds Navn, at Du skal møde hos ham næst
kommende Mandag inden Kl. 12 slet; men som Ud
sigeren efter eget Sigende tog noget fejl, stævnede
Anders Pedersen om, dog med samme Ord. Derpaa
rejste de, neml. Udsigeren, hans Fæstekvinde, begge
Pigebørnene tilligemed Anders Pedersen hen til H yl
lested Præstegaard, hvor de talte med Magister Otto
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Ferslev, og undervejs, da Vidnet kørte selv, var der
noget, som snakkede bag i Vognen, hvor og begge
Pigerne sad, og Pigerne lod, som der var noget, som
vilde trække dem af Vognen, og saa Udsigeren, at
Mag. Otto Ferslev talte med Pigen Karen nede i Gaar
den ved Udsigerens Vogn, men hørte ikke nogen tale
uden Mag. Otto Ferslev og Pigen, og sagde Magister
Otto Ferslev, at han kunde ikke vide, hvad det var;
det var noget, som gik over hans Forstand. Paa
Adspørgsel forklarede Udsigeren, at Trolden eller en
Røst inde i Stuen spurgte ham, om han ikke havde
besovet en Pige henne paa Vilzøe Gaard, hvortil han
svarede nej, og videre fortalte Trolden ham, at han
havde haft 2de Kærester, hvilket han ikke nægtede,
og synes han, at samme passerede om Aftenen, men
ved ikke, om Pigerne var i Stuen eller ej, heller ikke,
om Konen var der, og som han intet videre vidste
denne Sag vedkommende, blev han fra Retten dimit
teret. — Hernæst fremstod Karen Nielsdatter, for
nævnte Sidsel Christensdatters Datter, som blev til
spurgt: 1) om hun ikke har øvet sig udi at være som
Spøgeri og bildt Folk ind, det var en Trold, som
var i Banken i Stenstrup Lillevang. Respondit [o: Hun
svarede]: Jo! det havde hun gjort. 2) Hvem der
har sagt, at hun skulde stille sig saaledes an og
skabe sig til en Trold? Resp.: Hendes Moder havde
begæret det af hende, fordi hun var ked af at være
der i Huset, og hendes Moder havde tillige sagt, at
Udsigerskens afdøde Fader spøgte. 3) Hvem der
havde klippet hendes Haar. af, og hvor hun gjorde
af det? Resp.: Hun havde selv klippet det af efter
sin Moders Befaling og kastet samme i Haven. 4)
Om hendes Moder har sagt, at hun skulde bilde Folk
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ind, at Trolden havde afrevet hendes Haar? hvortil
hun svarede Ja, hendes Moder havde befalet hende
at indbilde Folk saadant. 5) Om hun var den, som
besvarede de2deMænd, der stævnede Trolden? Resp.:
Jo, det var hende selv. 6) Om hun har været i H yl
lested Præstegaard, og hvad der passerede af Præ
sten eller andre? Resp.: At den unge Præst spurgte,
om hun havde været i Banken og hvor tit? hvortil
hun svarede: Hun havde været der 2de Gange, hvil
ket den gi. Præst da spurgte om, da hun og svarede ham
det samme, men nu atter tilstod, at hun ikke havde
været i Banken, og videre kunde ikke erfares at være
passeret i Kirkegaarden [skal være Præstegaarden].
Forestaaaende blev for Karen Nielsdatter oplæst, som
hun atter tilstod at være rigtig. Men atter herpaa
fragik saadan sin Forklaring og sagde at have væ
ret i Bjærget, og Troldkvinden havde skaaret hendes
Haar af, forklarede og, hun var født i Vemmeløse og
havde set en Karl, som var lagt paa Svends Tag af
Troldfolk, og da var i 12te Aar, sagde og nu at være
13 i 14de Aar. Ved Eftertænkning, naar det skal
være passeret med den Karl i Vemmeløse, befindes
samme at være 6 à 7 Aar siden, som nærmere kan
blive oplyst. Videre holdtes ufornøden denne Sinde
at tilspørge Karen Nielsdatter.
Herefter blev fornævnte Sidsel Christensdatter at
ter fremstillet og tilspurgt. 1ste Qvæst.: Om hun ikke
har hørt inde i sin Stue tilligemed Poul Pedersen, at
der har været en Røst, som talte og ansaas for at
være en Trold? Resp.: Jo! 2) Om hun har kaldet
ad Poul Pedersen en Søndag Formiddag? Resp.: Ja!
Hun raabte til ham og sagde: „Her er en Trold, som
kaster Sten og Kæppe ind til mig.“ Hvorpaa han til7
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spurgte Trolden, om den vilde gøre Konen eller Børn
noget ondt, og fik til Svar oppe paa Loftet: „Det skal
Gud forbyde.“ 3) Hvor Karen Nielsdatter varsamme
Tid? Resp.: Hun kan slet intet huske det. 4) Om
Udsigersken var i Hyllested Præstegaard og hørte
eller saa, hvad der passerede? Resp.: Ja! den gi.
Præst talte ved Vognen og blev svaret af Vognen,
af Trolden, paa Pigens Raab til Trolden, som skal
hedde Christen: Ja! og hun stod selv ved Vognen
tilligemed Præsten, men Konen stod paa den anden
Side af Vognen, og den gi. Præst sagde: „Ja! nu
hørte jeg ham.“ 5) Om Præsten ikke sagde til Ka
ren Nielsdatter, at hun var Trolden? Resp.: Nej!
6) Om Præsten og Udsigersken gik ind i Stuen, og
hvad der passerede? Resp.: Den unge Præst var
ved Døren og talte og blev svaret af Trolden, som
var udenfor Døren, hvor Karen og var. 7) Om Ud
sigersken tør nægte jo at have sagt til hendes Dat
ter Karen, at hun skulde anstille sig som Spøgelse
og Trold? Resp.: Hun havde ikke sagt sligt til hen
des Datter Karen, men naar det andet ikke svarede,
saa gik Karen ud, og saa svarede det. 8) Om Ud
sigersken ikke har sagt til Karen, at hun skulde
bilde Folk ind, at der var Trold i Bjærget? Resp.:
Nej. Det havde hun ikke gjort. 9) Om hun, nemlig
Udsigersken, var i Stuen, da Trolden blev stævnet?
Resp.: Ja! 10) Hvad Trolden svarede og hvor han
var? Resp.: Han svarede først nej, og siden, da An
ders Pedersen stævnede ham, svarede han, at han
blev nødt dertil, og Trolden var paa Loftet. 11) Hvor
Karen var samme Tid, da der blev stævnet? Resp.:
Hun kunde ikke huske det. 12) Om Karen ikke sva
rede Stævningsmændene i Troldens Sted? Resp.: Hun
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vidste det ikke, vidste og ikke, hvor Karen var. Og
som intet videre var at faa herud af hende, blev hun
fra Retten dimitteret. Og fremstod Anders Pedersen
af Kirkerup, som forklarede, at han, efter Poul Pe
dersens Forlangende, var redet til Hyllested til Mag.
Otto Ferslev at søge om Raad, da Præsten gav til
Svar, at Poul Pedersen skulde stævne Trolden i den
hellig Trefoldigheds Navn, at han skulde møde ham
i Hyllested Præstegaard Mandagen derpaa Kl. 12 slet,
hvilket Poul Pedersen og straks efter Anders Peder
sens Hjemkomst gjorde om Løverdag Aften i Udsigerens Hosværelse, da Pigen Karen gik ud, og blev
da svaret udenfor: „Gale i den, der gør!“ men enten
det var Karen, der svarede, eller ej, vidste han ikke,
men det var en Menneskerøst, og da Udsigeren
spurgte Karen, hvor Trolden blev af, svarede hun:
„Han sprang paa Loftet.“ Derpaa blev Udsigeren i
Huset om Natten og laa hos Pigen Karen, hvor han
hørte noget gnirke med Tænderne og knibe ham i
Laaret, men han kan ej med Ed bekræfte, om det
ikke var Karen, som laa hos ham, der gjorde det.
Om Søndag Morgen derpaa stævnede Udsigeren Trol
den med disse Ord (efter at Pigen Karen var gaaet
ud at kalde paa ham ved det Navn Christen Ras
mussen): „Jeg stævner dig fra den gi. Præst i Hylle
sted Præstegaard paa Mandag Kl. 12 slet“ , derefter
gik Pigen Karen ud igen og skulde hente Svar fra
Trolden, da der blev svaret: „Jeg bliver, Djævelen
gale i mig, nødt til det,“ men enten det var Karen,
der svarede eller ej, vidste Udsigeren ikke, og han
sagde, det var Karen, som svarede, men baade hen
des Moder og Poul nægtede det; forklarede ellers,
at han havde hørt den foregivne Trold ofte at svare
7'
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saavel udenfor Huset som inde i Stuen, men naar
der blev givet Svar udenfor, var Pigen Karen eller
den mindste Søster ved Navn Kirsten udenfor, og
naar Svaret blev givet i Stuen, som ej skete uden
om Natten, da var begge Pigerne tilstede der. En
delig forklarede Udsigeren, at den gi. Præst stod tæt
ved Poul Pedersens Vogn, og Karen bag ved Bag
smækken, hvor de snakkede med hverandre, hvilket
de andre tilstedeværende ej kunde høre, som de stod
afsides; derefter kom den unge Præst i Hyllested med
nogle Draaber, som han gav begge Pigerne af, hver
30 Draaber, hvorefter Hr. Otto Ferslev bad den æld
ste, navnlig Karen, at gaa hen til Bagsmækken, og
Præsten gik med og stod ved Siden af Vognen og
sagde til Karen, at hun skulde aande ind ad Bag
smækken; derefter fortalte den gi. Præst de omkringstaaende, at det svarede i Vognen: Æ ! Æ ! Æ ! Og
som nu Dagen var forløben, og Omstændighederne
ellers udfordrede, at baade Moder og Datter nærmere
vil examineres, efterat de tilforn paa nogen Tid har
været anholden under Forvaring, saa blev dette For
hør indtil videre for denne Gang sluttet.
Antvorskov, den 7de August ut supra.

H. Dinneseti.
Anno 1756 den 24de Augusti blev Politiretten at
ter holdt udi Antvorskov Tinghus, angaaende forbemeldte under 7de Augusti pro primo examinerede Sag,
hvor da var overværende som Vidner: Johan Maas
af Aarslev og Jochum Haase af Hejninge. Og blev
da for Retten ledig og løs fremstillet forbemeldte Karen
Nielsdatter, som af Retten blev formanet at sige Sand
hed, og som hun paa Adspørgsel vidste at svare, at
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Gudfader havde skabt hende, saa blev hun betydet,
at hun ikke maatte lyve, siden den alvidende Gud
kunde vide og høre det og ikke vilde lade samme
blive ustraffet, hvorpaa hun blev tilspurgt 1ste Qvæst:
Enten hun vedstaar sin udi første Forhør gjorte før
ste Bekendelse angaaende hendes Forhold som Trold,
eller og hun igentager sin sidste Forklaring om at
have set og talt med Trolden samt selv været i Bjær
get i Stenstrup Lillevang? Resp.: Udsigersken for
klarede nu, at det var den rene og bare Sandhed,
at hendes Moder havde sagt hende, at hun skulde
stille sig an i Gerning og Tale som Trold, hvorhos
hun tillige tilstod og omstændelig forklarede at have
givet samme Svar, da Poul Pedersen stævnede Trol
den fra Mag. Otto Ferslev om Løverdag Aften og
Anders Pedersen stævnede Søndag Morgen, som af
dem er i første Forhør forklaret; item at hun i H yl
lested Præstegaard, efterat hun havde taget Draaber
ind, som Præstekonen leverede hende efter den gi.
Præsts Sigende, aandede ind ad en Vogn i Gaarden
2de Gange bag til og én Gang paa Siden og hvergang
sagde Æ ! Æ l, og i samme Tid stod den gi. Præst
for ved Vognen, saa og at hun en Gang stod i For
stuen og efter saavel den gamle som den unge Præsts
Begæring om, at hun skulde tale til Trolden, talede
til Trolden, sigende: „Snak nu!“ og derpaa selv sva
rede, dog med finere Stemme, Ja! og samme Tid stod
hun i Forstuen, og Præsterne og de andre Folk var
i Stuen, og Døren var lukket imellem dem. — 2den
Qvæst.: Hvad den rette Aarsag er, hvorfor hendes
Moder har sagt, at hun saaledes skulde opføre sig?
Resp.: Fordi hun sagde, at Poul vilde ikke blive alt
for god imod dem, og derfor skulde han skrækkes,
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at han derved kunde blive god. Og som Karen Nielsdatter ofte igentog ved alle Adspørgsler denne af
hende gjorte Forklaring og under alvorlige Gebærder
og Tale bekendte samme for den rene og bare Sand
hed, saa holdtes det for unødigt hende videre at til
spørge, hvorfor hun fra Retten blev dimitteret. —
Hernæst blev og atter fremstillet Moderen Sidsel Christensdatter, som nøje blev adspurgt og advaret om
at følge Sandhed samt forelæst hendes Datters Be
kendelse, da hun vedblev sin i første Forhør gjorte
Forklaring og benægtede at have lært eller sagt hen
des Datter Karen noget af hvis [o: hvad] hun har
bekendt at være hende sagt, og hernæst blev tilspurgt
1ste Qvæst.: Siden hun har troet efter sin Forklaring,
at hendes Datter Karen har været ført i et Bjærg af
en Trold, hvorfor hun da har tilladt hende at gaa i
Marken, af Frygt for, at hun kunde blive borte? Resp.:
Efter Poul Pedersens Sigelse har Udsigersken syet
nogle Flyverøn udi Sømmen paa Karen Nielsdatters
Særk, da Trolden ikke kunde skade hende. 2den
Qvæst. blev af Samtale fremsat: Om Løgn kunde for
tjene Helvede? hvortil hun svarede Nej! 3die Qvæst:
Hvorfor hun ikke havde givet tilkende for sin Sog
nepræst eller Øvrigheden, at hendes Datter blev saaledes af en Trold antastet? Resp:: Udsigersken efter
lang Betænkning og mange Grimaser paa Ansigtet
endelig sagde, at hun forstod sig ikke derpaa at give
det an. 4de Qvæst: Om hendes Børn har gaaet noget i
Skole og hvorlænge? Resp.: Indtil for 4 Aar siden
boede Udsigersken og hendes afdøde Mand Niels
Nielsen i Vemmeløse, og i samme Tid gik hendes
Datter Karen ikke i Skole eller lærte at læse, thi Vejen
var saa lang til Hyllested, men siden har hun gaaet
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Vinteren 1754 og 1755 nogen kort Tid til Fuglesang
huset og har lært saa meget, at hun kan læse i Catechismus og nogle Bønner inden i af en anden Bog,
men Udsigerskens yngste Datter, navnl. Kirsten, som
er i 7de Aar, har slet intet lært at læse. Ved yder
ligere Samtale med Udsigersken forklarede hun, at
en Aften, da Poul Pedersen blev kildret under Fød
derne i Sengen, lignede Røsten, som sagde Kille,
Kille! Karens Røst, og samme Røst spurgte, om den
maatte kildre Udsigersken med, der og lignede Ka
rens Røst, hvortil Poul svarede Nej ! Paa end [o : endnu]
nærmere Adspørgsel svarede Udsigersken, at hun
havde sagt til Poul Pedersen først, at der var en
Trold, som trillede Sten ind ad Døren, og da Udsi
gersken gik ud at se se sig om, saa hun ikke andre
end Karen, som svarede paa Adspørgsel, at det var
Trolden, som trillede Sten ind, saa saa hun og en
gang et Positur udenfor Vinduet, som havde Karens
Lignelse og paa Poul Pedersens Adspørgsel svarede,
at det var Hat og Hue, hun (eller rettere Posituret)
havde paa Hovedet, og samme Ords Tale lignede
Karens. Herpaa blev Udsigersken adspurgt, hvormange Særke hendes Datter Karen havde, og hvormange hun havde syet Flyverøn udi? Resp.: Hun
har ikkun 2de Stykker, men Udsigersken kan ikke
huske, om hun havde syet Flyverøn i flere end en.
Hernæst blev forevist en Særk, som blev opsprækket
[!] og befandtes Flyverøn udi; en anden, som Karen
havde paa, blev og efterset af de 2de bemeldte Mænd,
som befandt, at derudi var syet Flyverøn, som Dat
teren sagde, at Moderen havde syet udi. Herefter
blev Karen Nielsdatter fremstillet for at konfronteres
med Moderen, da hun, nemlig Karen Nielsdatter, of-
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fentligt sagde Moderen i Øjnene, at hun havde lært
hende at øve sig som Trold, men Moderen blev ved
at nægte det.
Videre blev fremstillet Hr. Skovrider Ejlersen fra
Kirkerup, som forklarede, at noget efter at den Snak og
Tale om Trolden ved Agernehavehuset var opkom
men, var han tilligemed mange andre, saavelsom Hr.
Justitsraad Willumsen ved samme Hus, hvor den unge
Præst, Hr. Ferslev fra Hyllested og kom, og tog Pi
gen Karen hen med sig hen til Banken i Stenstrup
Lillevang, og Udsigeren fulgte med til Banken, hvor
Præsten sagde: „Her er saa mange Mennesker, der
for er det vel intet bevendt.“ Da Folkene blev dre
vet tilside, og Karen kaldte ved Banken, sigende:
„Maren! Maren! er du derinde, saa kom herud (NB.
Maren skulde være Troldens Kone, hvilket og Karen
Nielsdatter sagde Moderen i Øjnene, at hun har
sagt, at hun skulde give hende det Navn, hvilket
Moderen nu tilstod og at have sagt, og det havde
Trolden selv sagt), da Pigen sagde „Nej! hun er her
ikke, hun er nok ude paa Loftet“ , og samme Tid slog
Præsten paa Bjærget, men Udsigeren hørte ikke, hvad
Ord han egentlig talede, men vel at han talte i det
samme; derpaa gik de til Huset, og Præsten og Ka
ren gik i Forstuen, og Udsigeren blev udenfor; der
efter gik Pigen ind i Stuen, men Hr. Justitsraad W il
lumsen, Præsten og Udsigeren stod i Forstuen, da
der var noget, som talte i Stuen, sigende: Justitsraaden havde lovet det 7 Skill., hvilken Tale Udsigeren
syntes at ligne Karens Røst; derpaa leverede Justitsraaden en Penge til Pigen (efter at Døren var oplukt,
som Pigen Karen sagde, at Troldens Kone holdt til)
med Advarsel, at hun skulde holde den i Fingrene
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for at se, om Troldens Kone vilde komme og tage
den bort; men som det ikke skete, saa tog Justitsraaden sin Penge igen, sigende: Det er Narreri alt
sammen; Udsigeren saa og, at Pigen Karen stod inden
for og holdt paa Døren, og samme Tid hørtes adskil
lige Taler og Bander, som Udsigeren holdt for rimeligst at være Pigen (hvilket Pigen Karen og selv til
stod, at det var hende, og sagde, at hendes Moder
havde kommet hende dertil), og videre mærkværdigt
kan han ikke erindre sig, hvorfor han blev dimitte
ret. — Skovfogden Jørgen Tårum fra Lindebjærg
fremstod og forklarede, at han samme Tid var til
stede tilligemed Hr. Skovrider Ejlersen og hørte endel slemme Ord tale inde i Stuen, hvor Pigen Karen
var inde, som han saa igennem Døren, og syntes
han det at være rimeligst, at det var Pigen, som talede med forvendt Maal, og videre vidste han ikke,
uden at den mindste Pige Kirsten og har sagt at
have været 2de Gange i Banken (hvilket Karen og
sagde, at hendes Søster havde sagt, at Moderen havde
sagt, hun skulde sige saaledes) og derfor blev dimit
teret. — Herefter blev Pigen Karen lukket udenfor
Tingstuedøren i Hensigt at prøve hendes Tale uden
for, da Hr. Skovrider Ejlersen og Skovfoged Tårum
anhørte hende tale, og paa Adspørgsel fik samme
Svar, som da hun talte i Agernehavehuset, saa at
de ikke kan synes andet, end det jo var hende, som
talte i berørte Hus. Endelig forklarede Karen Nielsdatter, at hendes Moder havde forbudt hende under
Straf af mange Hug at sige Sandhed, førend de kom
til Slottet, men der var ingen, som hørte det. Endnu
blev fremlagt Hr. Justitsraad Jørgen Willumsens A t
test af 14de hujus, som saaledes er lydende:
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Efter højædle og velbaarne Hr. Conferentsraad
og Amtmand de Løvenørns Forlangende kan jeg
angaaende det Spargement [o: Rygte] om Troldfolk
udi det saakaldede Agernehavehus ved Bukke Kilde
Indlukke af Sønder Overdrev under Antvorskov
Amt, meddele, at jeg sidst udi afvigte Juli Maaned
var ved Nyrupgaard og da blev berettet, at Præ
sten fra Hyllested var ved samme Hus for at skulle
tale med Trolden, mens omendskønt jeg holdt det
for Taabelighed, som det i sig selv var, red jeg
til samme Hus, som ligger lidet fra Nyrup, for at
fornemme, hvad Præsten sig vilde foretage, og ved
min Ankomst forefandt Capelianen, Hr. Ferslev fra
Hyllested, saa og Præsten fra Tystrup og en stor
Del andre Folk, da Konens ældste Datter kom med
Hr. Ferslev og berettede, at Troldens Kone var nu
i Huset; lidet derefter gik jeg hen til Huset og fandt
Hr. Ferslev staaende udi Forstuen og talte, som
det skulde være til Troldkonen, da derpaa fra Stuen
blev svaret med et kleinligt Mæle, som jeg holdt
for at være Bedrageri, siden Datteren var alene
udi Stuen, bad derfor Hr. Ferslev at lade Datteren
udgaa og derefter igen tale til Troldkonen, som
og skete, mens ej blev givet Præsten noget Svar
paa hvis han tilspurgte, saalænge Datteren var ude
af Stuen og stod i Forstuen hos Præsten, deraf
jeg overbeviste Hr. Ferslev, at det ikkuns var Dat
terens Bedrageri, som han og selv maatte tilstaa,
da han igen indlukte Datteren i Stuen og paany
talte som til Troldkonen og saa ind ad en Sprække
paa Døren, at det var Datteren, som svarede ham
med et andet fordrejet og kleinligt Mæle, og ef
teråt jeg fra Huset var bortgaaet, kom Bud til mig,
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at Troldkonen forlangte at tale med mig, hvorpaa
jeg atter igen hengik til Huset og hørte, at der udi
Stuen blev raabt med en kleinlig Røst paa Justitsraaden og forlangt at ville give 7 Skill., da jeg aabnede Stuedøren og leverede Datteren, som stod i
Stuen ved Døren, en hel 8 Skill, med Forlangende,
at jeg vilde se, om samme 8 Skill, blev taget af
hendes Haand, men siden der ingen kom til at
tage Pengene af Pigens Haand, tog jeg min 8 Skill,
til mig igen. Da jeg, som forhen meldt, fornam, at
det altsammen var Pigens Bedrageri, hvilket saaledes passerede, imedens jeg var ved Huset nær
værende, er jeg alletider overbødig [o: villig] ved
Ed at bekræfte, naar forlanges.
Sorøe, den 14. Aug. Anno 1756.

J. Willumsen.
Saa blev og produceret en Attest fra Præsten Hr.
Hviid i Gimlinge om Pigen Karens Alder, saaledes
lydende:
Anno 1741 den 23. Søndag efter Trinitatis blev
Niels Nielsen Smeds Datter i Vemmeløse døbt, kal
det Karen. Hans Povelsens Datter i Vemmeløse
bar hende til Daaben. Faddere vare: Peder Han
sen, Søren Pedersen, Ole Pedersen, Jørgen Jørgen
sens Hustru og Niels Jørgensens Hustru alle i
Vemmeløse.
At denne Attest saaledes er conform med K ir
kebogen, testeres allerskyldigst efter Ordre af
H. Hvid.
Gimlinge, den 24. Aug. 1756.
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Item blev fremlagt Præsten Hr. Hammelevs Skri
velse in copia vidimata [se foran].
Anno 1756 den 31te Augusti blev Forhøret kon
tinueret i Overværelse af forbenævnte 2de Mænd Jo
han Maas og Jochum Haase, hvor da blev atter frem
stillet Poul Pedersen, som er trolovet til Sidsel Christensdatter, og blev tilspurgt 1ste Qvæst.: Om han
har sagt til Sidsel Christensdatter, at Flyverøn kunde
befri Pigen Karen for Trolden? Resp.: Udsigeren til
stod at have sagt til Sidsel Christensdatter, at han
havde hørt sige, at Flyverønnen var godt for under
jordisk Tøj til Befrielse derfor, og desaarsag sagde,
at hun kunde sætte noget lidet deraf paa Pigen Ka
ren, og til den Ende har han taget Flyverønnen i en
gi. Pil ved Kirkerup og flyet Sidsel Christensdatter,
som hun siden sagde ham at have syet samme Røn
i en af Karens Særker. 2den Qvæst.: Om Udsigeren
svarede Nej! at det, som kildrede ham under Fød
derne og spurgte ham, om det og rnaatte kildre Sid
sel Christensdatter, ikke rnaatte kildre hende? Resp.:
Han sagde, at Du kunde lade hende være, siden hun
laa og sprang og var uregerlig i Sengen. 3die Qvæst.:
Om Udsigeren hørte den indbildte Trold tale i Hylle
sted Præstegaard og paa hvad Sted? Resp.: Engang
hørte han i Qaarden ved hans Vogn et Ord: Ja! som
han bildte sig ind blev sagt af Trolden, og da stod
Pigen Karen ved den højre Side af Vognen, og den
gi. Præst, Udsigeren og nogle flere var noget fra
Vognen paa den anden Side, og i Forstuen blev og
talt, som mentes at være Trolden, men samme Tid
var Pigen Karen ikke i Stuen, ligesom Udsigeren og
ikke nogen Tid har hørt nogen Tale som Trold om
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Dagen, uden naar Pigen Karen har været udenfor,
og om Natten har Talen hørtes fra det Sted, hvor
Karen har været, og undertiden har Røsten lignet
Karens Røst, men undertiden ikke, saavidt Udsigeren
har forstaaet, hvorefter han blev entlediget.
Hernæst blev fremstillet Niels Jørgensen, Husmand
i Stenstrup, som blev formanet at følge Sandhed og
at forklare, hvad han om denne Affære kan være v i
dende, da han udsagde følgende: at han en Aften nu
denne Sommer efter Sidsel Christensdatters Begæ
ring var gaaet til Agernehavehuset for at være der
om Natten, siden berørte Kvinde sagde, at hun turde
ikke være der ene for det Rakkeri, der gik, og da
Udsigeren var kommen udenfor Forstuen, og Pigen
Karen var inde i Stuen, Moderen var i Forstuen, og
den mindste Datter var i Gaarden, begærte Sidsel,
at han vilde gaa ind i Stuen, derpaa gik de begge
ind i Stuen, da Sidsel spurgte: Er Du her? hvortil
der blev svaret: Ja, mænd er det her, hvilket Svar
var som Karens Tale, men Udsigeren blev underlig
og kunde ikke begribe, hvad det var, hvorpaa Sid
sel bad Gud hjælpe sig, at hun kunde blive af med
det Rakkertøj; derpaa blev han spurgt, om han havde
noget at gøre med, hvortil han svarede Ja ! Derpaa
blev talt et skamløst Ord om en slem stor lodden
Ting, som kom .fra det Sted, hvor Karen stod, og
Moderen var samme Tid ved den anden Side i Stuen,
hvorefter begge Børnene lagde dem i Sengen, og Ud
sigeren lagde sig ved Gulvet, og Kvinden lagde sig
i den nederste Seng. Pigen Karen var tilstede og
sagde, at det var hendes Moder, som talede ovenmeldte Ord, hvilket Niels Jørgensen vedblev at sige,
at det ikke var Moderen, som talte ommeldte Ord,
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men Pigen benægtede at have talt saadanne Ord,
sagde og paa Adspørgsel, at hendes Moder ikke
havde hentet Niels Jørgensen, fordi hun var bange
for Trolden, men for han og skulde høre noget med.
Videre blev fremstillet Jørgen Nielsen, Ungkarl
af Stenstrup, som forklarede, at han en Aften i Som
mer gik udenfor Agernehavehuset og saa Kvinden
Sidsel Christensdatter gaa udenfor Døren, da han
spurgte hende, om den Snak var Sandhed, som Folk
gik med, hvorpaa hun svarede Ja, at det var tilvisse
sandt, og paa Udsigerens Adspørgsel sagde hun, at
Trolden var enten paa Loftet eller i Hønsehuset;
derpaa gik de begge ind i Stuen, hvor der samme
Tid var temmelig mørkt, og da spurgte Udsigeren
den gi. Kvinde ad: Mon det nu ikke vilde snakke?
hvortil hun svarede, at det snakkede ikke uden hvor
Pigerne var, hvorpaa den mindste Pige Kirsten sagde
(thi samme Tid var Karen i Kirkerup): „Naar jeg
gaar ud, saa snakker det nok“ , og i det samme gik
Pigen uden for Vinduerne, da han hørte sige: »Er
du nu kommen, Jørgen?“ hvilken Røst kom derfra,
hvor Pigen var, og lignede Pigens Røst; saa blev og
talt nogle skammelige Ord, som Moderen, der var
inde i Stuen, svarede til og sagde til Jørgen Nielsen
om: Kan Du nu høre, kan Du nu høre, Jørgen? Item
blev sagt, at det var brav (neml. efter Jørgen Niel
sens Svar, som sagde: Ja, at han havde det om
spurgte). Jeg har tre store Piger hjemme; derpaa
spurgte Udsigeren, om det var Troldkærlingen selv,
og fik til Svar: Ja! Og saadan Tale og Svar lig 
nede Pigens Stemme, hvorpaa han kaldte Pigen Kir
sten ind og i det samme gik til Vinduet og begæ
rede Svar, da der ikke blev svaret, men da han bad

En TroldeMstorie.

Ill

Pigen atter at gaa ud igen, saa talte det igen, hvorpaa Udsigeren sagde til Kirsten: „Jeg tror, det er
dig, der snakker“ , men hun svarede: „Nej, det er
ikke,“ men Udsigeren tvivlede dog om, at det var
jo hende, som talte, og Moderen sagde ikke videre
herom end: „Der kan Du høre, Jørgen.“ Der hørtes
vel andre skamløse Ord udenfor, nemlig, at der var
en Præst i Præstebanken, som viede Folk sammen,
med videre Tale, som holdes unyttig at føre i Pen
nen, og da Udsigeren gik bort, sagde Kvinden, at
det var en stor Ynk med det Skidt, som var kommen
dem paa, og videre vidste han ikke. Thi blev for
denne Sinde dette Forhør sluttet. Datum Antvorskov
ut supra.
Udi Hr. Birkeskriver
H. Dinnesen.
Nissens Absence
som constitueret
J. Borgen.
Anno 1756 den 7de Septembr. blev forbemeldte
Forhør continueret, og blev da fremstillet Sidsel Christendatters yngste Datter Kirsten, som sagde at være
i sit 7de Aar, og i adskillige Maader blev tilspurgt,
men ingen Vished kunde udfindes af hendes Svar,
siden hun derudi befandtes ustadig. Endelig sagde
hun, at da Jørgen Nielsen fra Stenstrup var i Agernehavehuset, var det hende, som talte udenfor Døren
og sagde først: „E r Du nu kommen, Jørgen! samt
at hendes Moder havde sagt, hun skulde snakke no
get, hvad hun kunde finde paa, item at hun svarede Nej
til Jørgen Nielsen, at det var ikke hende, som snak
kede, men tilstod dog nu, at det var hende selv, og
der var ingen andre, som talte, saa og at Moderen
havde lært hende at sige nogle slemme Ord.
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Endnu blev fremstillet Moderen Sidsel Christensdatter, som paa Adspørgsel forklarede, at da Jørgen
Nielsen fra Stenstrup var hos hende og vilde høre
noget, sagde Udsigersken, at det snakkede ikke, uden
Pigen Kirsten gik ud, men nægtede at have lært en
ten denne eller den anden hendes Datter at sige no
g et Paa Samtale med Udsigersken sagde hun, at
da Poul blev kildret under Fødderne i Sengen, laa
Udsigersken ganske stille i Sengen, og Poul sagde,
at hun havde ikke nødig at være bange, siden hun
laa hos ham, og videre kunde ikke udfindes til Op
lysning i denne Historie, hvorfor dette Forhør blev
sluttet, og havde idag været overværende som Vid
ner Johan Maas af Aarslev og Hr. Jens Jensen af
Landsgrav, som bekræftes med vore Hænders Under
skrift. Datum Antvorskov Tinghus ut supra.
H. Dinnesen.

Udi Hr. Birkeskriver
Nissens absence som
constitueret
J. Borgen.

Saa vidt naaede man altsaa gennem Forhørene,
og der kunde selvfølgelig ingen Tvivl være om, at
det hele var opdigtet.
Amtmanden havde imidlertid ikke turdet afvente
Forhørenes Afslutning, inden han bragte selve Maje
stæten Underretning om, hvad der var passeret i det
ham anfortroede Amt, og han indsendte derfor en
Skrivelse til Cancelli Collegiet, hvor denne behand
ledes 25/h 1756 med det Resultat, at den skulde hen
lægges, hvad der ogsaa bestemtes, da den Dagen
efter forelagdes i Conseillet. 1 Suppliquer 1756 Sid-
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ste Halvaar Nr. 369 (Rigsarkivet) findes Sagen om
talt saaledes:
Conferentsraad og Amtmand Løvenørn melder
ved Skrivelse, at Sognepræsten Hr. Hammeløv i
Lynge Sogn haver ved Skrivelse til Ham angivet,
hvorledes der i et Hus, kaldet Arne-hauge-huuset
udi Lynge Sogn paa Antvorskov Amt skulde op
holde sig nogle saakaldede Troldfolk, som foruro
liger Folkene der i Huset, især Manden, og tillige
giver tilkende, at han saavel som andre har befun
den det at være opspunden Bedrageri, som maa
have sine skjulte Hensigter, thi Børnene (som alene
tale med de formente Troldfolk) ere saaledes afrettede, at de kan forandre deres Maal, og at det
samme Barn forestiller tvende talende Personer, hvil
ket han kjendelig haver mærket, beder altsaa, at
Amtmanden vil ved et Forhør examinere denne
Sag, hvilket Amtmanden og har begyndt paa og
kan deraf allerede mærke, at Sagen er opspunden.
Men formedelst nogle Attester og Beviser til Sa
gens ydermere Oplysning, som ej er indkomne,
endnu ikke har kunnet slutte Forhøret, som, saa
snart ske kan, skal blive indsendt, og som saadant
af anførte Aarsager ej er sket, saa, da man ved,
at saadan Fabel roullerer over hele Landet, slut
telig og kunde komme H. Maj. for Øren, har Amt
manden holdet det for sin Pligt at indberette dette
som Contentum af Historien.
Men en Maanedstid senere var man færdig med
Undersøgelserne, og Amtmanden kunde da indsende
det hele Forhør til Majestæten, ledsaget af en Skri8
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velse, hvori han gennemgaar Sagen i sine Hoved
træk og dernæst tilføjer, at
» ... da Lovgiveren ej har kunnet diktere Straf
for den Misgerning, han ej kunde forestille sig,
henstilles allerunderdanigst til Deres Kgl. Majestæts
allernaadigste Vilje, hvad Straf disse Børn, som for
modentlig af en ugudelig Moder forførte, for saadan deres Forhold bør lide.
Hvad Moderen, Zidsel Christensdatter angaar...
saa havde hun efter mine uforgribelige Tanker for
tjent Spindehuset paa nogen Tid alene for den ene
Sags Skyld, at hun saa indifferent trakterede det, at
hendes Datter var af et Trold borttaget i en Banke;
thi troede hun det (som hun vilde bilde Folk ind),
da burde hun straffes som den, der ej har angivet
saadant og følgelig kuns haft liden Kærlighed el
ler Omsorg for sit Barn (ej at tale om, at hun al
drig har holdt nogen af dem til Gudsfrygt) og tro
ede hun det ikke som den, der vidste bedre, saa
bør hun straffes for den aabenbare Løgn, hun har
søgt at binde enhver paa Ærmet saavel udenfor
som i Forhøret.
Altsaa da jeg har vist hendes slette Opførsel
imod hendes Børn, henstiller jeg i aller dybeste Un
derdanighed til Deres Kgl. Majestæt, om hun ikke
derfor paa nogen Tid burde sættes i Spindehuset,
hvilket ej kan ske uden Deres Kgl. Majestæts al
lernaadigste Resolution, thi skal Sagen ved Lands
Lov og Ret forfølges, da vil der ej komme mer
ud end allerede er sket, altsaa af ingen Underdom
mer kan fældes i Mangel paa ordentlige Beviser,
men maa frikendes, hvoraf vil flyde en Del Om-
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kostninger paa Amterne og tilsidst en yderligere
Forhærdelse hos hende.
Jeg er til min Døds Stund
Antvorskov,
d. 19. Septbr. 1756.

Stormægtigste Allernaadigste
Arve Konge og Herres
allerunderdanigste tropligtskyldigste
Undersaat og Tjener
F. Løvenørn.

22/io 1756 faldt Kongens Resolution, som meddel
tes Amtmanden i en Skrivelse, hvori Sagens Hoved
punkter paany refereredes, hvorefter det hedder:

„ . . . . Thi give Vi Dig herved tilkende, at Vi, i
Henseende saavel til Moderens som Børnenes for
argelige Forhold i denne Sag, allernaad. har fun
det for godt, at Moderen tillige med begge hendes
Døtre skal, til Forbedring og Undervisning, i Børne
huset til videre indsættes, og altsaa haver de at
føje den Anstalt, at baade Moderen og begge Døt
rene i Børnehuset paa Christianshavn bliver leve
rede, til hvilken Ende vi under denne Dags Dato
have befalet Os Elskelige Vore Directeurer over
De fattiges Væsen i Danmark, at de, naar disse
3de Personer der bliver leverede, har at foranstalte
at de der, ifølge denne Vores allernaad. Resolu
tion, vorder modtagne; derefter Du Dig allerunder
danigst haver at rette, og haver Du til Os allerunderd. at indberette, at denne vores allernaad.
Ordre er Dig tilhændekommen. Befalendes o. s. v.“
Dermed var antagelig Sidsel Christendatters og
hendes to Døtres Saga ude.
8*
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Men det var ikke blot den verdslige Øvrighed,
der skulde tage sig af denne vidunderlige Sag. Af
Forhøret fremgik det jo tilfulde, at Sognepræsten i
Hyllested, Otto Ferslev, og hans Søn, Kapellanen Chri
stian Ferslev, var indblandet i Troldehistorien og havde
ladet sig bruge paa en ganske uforsvarlig Maade. Der
for maatte der ogsaa ske Henvendelse til den gejst
lige Øvrighed, og Sjællands Biskop, Peder Hersleb,
faar Ordre til at udtale sig. Han havde allerede
gennem Stedets Provst, Peder Edvardsen Friis i Skel
skør, faaet Meddelelse om, hvad der var passeret,
men desværre er Provstens Skrivelse ikke at finde,
og heller ikke den „Relation“ , som Mag. Ferslev ind
sendte; mulig er de gaaet helt tabt. Derimod op
bevares det Svar, som Biskoppen i den Anledning
sendte Provsten 10/H1756, og dette har følgende Ordlyd:
Jeg takker for Hr. Provstens flittige og nyttige
Relation om Puslingen, som jeg beder at maatte
continuere til Sognes Uddrag; hvad jeg svarer Mag.
O. Ferslev paa hans Relation og Consultation, det
vilde de selv behage at læse i vedlagte og siden
forsegle med Oblat og tilsende ham. Det kommer
og saa ligt for den Tistedske Sag, thi den begyndte
af mindre, og Magister Otto er ikke ulig Magister
Ole Bjørn; jeg frygter for, at den Sag kan gaa vi
dere, og da har ganske vist Moderen fortjent lig
med Datteren Spindehuset og Magister Otto Daarekisten; i det mindste bør han gøre offentlig De
precation [o: Afbigt] i Provstens Nærværelse; og
jeg mener, at alle Præster i Egnen deromkring
burde prædike om den Sag og tage Anledning til
at vise Overtroens Daarlighed og Urimelighed, for
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at hindre videre Superstitions [o: Overtros] Frem
gang. Jeg forbliver stedse
P. Hersleb.
Nu indsender Biskoppen under 28. Septbr. 1756
følgende allerunderdanigste Erklæring:1)
Det er bedrøveligt og derhos ærgerligt, at saadanne taabelige Superstitioner endnu i vore oply
ste Tider skal høres, ja af mange troes og holdes
for noget underligt og betydeligt, ja at Folk i Ska
revis, og det ikke blot gemene Folk, har været til
Højen og Stedet for at bese dette Vunder og vil
se og høre den formente Trold eller Pusling; men
det, som er det ærgerligste, er, at Præster, som
skulde retvise andre, har troet det, styrket Folk
derudi og villet forsvare det som Sandhed, nemlig
Mag. Otto Ferslev, Sognepræst til Hyllested og
Holsteinborg, og hans Søn, Kapellanen Christian
Ferslev, da Faderen, en gammel Mand, en Mand,
som vil passere for lærd, har ikke alene troet det,
forsvaret det, ladet sig bruge derudi, men ogsaa
ikke undset sig for til mig selv at indsende Rela
tion under sin Haand meget omstændeligen og
altsaa skammeligere, end enten denne Amtmandens
Relation eller Tingsvidnet; hvorledes de Folk har
søgt ham om Raad, hvorledes han har ladet Troldet
stævne til sig i den Hellig Trefoldigheds Navn;
hvorledes han er kommen, dog usynlig; hvorledes
han har examineret ham; hvad Troldet har svaret;
at Troldet, som han selv skriver at være intet an
det end den lede Djævel, og dog skriver han, at
>)
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Troldet som en Bytting eller Skifte-Barn er døbt i
Kirkerup Kirke, NB en døbt Djævel; hvorledes Trol
det ved hans Eksamen har kaldet sig et Guds Barn
og en Jesu Tjener; hvorledes han har besværget
ham i Jesu Navn, budet ham i den Hellig Trefoldigheds Navn at holde sig fra det Hus og disse
Folk, han har plaget; hvorledes han har givet
Pigebørnene Draaber ind contra Incantationem
[o: imod Forhekselse], hvilke Draaber han tillæg
ger stor Kraft og mener, at de ogsaa i denne Sag
har hjulpet; hvorledes han omsider har manet Trol
det hen til den arabiske Ørken; og alt dette villet
bevise med Skriftens Sprog, som taler om Markdjævle, Skovtrolde etc. Jeg har saa straxen skre
vet ham et alvorligt Brev til og skammet ham ud,
at han som Præst, Magister, gammel Mand, der
vil hedde lærd, har saaledes prostitueret sig selv
og sin Orden; jeg har forbudt ham det allerringeste at befatte sig med den Sag mere, og reserve
ret ham, hvad Straf ham kan paalægges, naar Sa
gen engang kommer ind for Deres Kgl. Majestæt.
Jeg har og strax tilskrevet Provsten i Herredet, at
baade han selv og alle Præsterne skulle i Prædi
ken og Catéchisation straffe saadan Superstition,
dæmpe saadan Snak og undervise gemene Mand
om slige Historiers Urigtighed og Bedrageri.
Hvad Moderens og de 2de Pigebørns Straf angaar, da, som det er udenfor mit Foro, kan jeg
ikke andet sige, end at Conferents Raadens Tan
ker ere lemfældige nok, sc. at Moderen har vel
fortjent at sættes i Tugthuset paa Møen til A r
bejde, i det mindste et Par Aars Tid, men de 2de
ilde opdragne og slet underviste Døtre, som ere
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anførte til saa megen Bedrageri og Liderlighed, be
høvede meget højligen at sættes i Børnehuset paa
Christianshavn til Arbejde og tillige til Undervis
ning i Kristendom, indtil de kunde blive confirmerede. Derimod Præsterne, baade den gamle Mag.
Otto Ferslev, saa og den unge Christian Ferslev
(som har været med i den ganske Sag, især ladet
sig bruge til at ride omkring og slaa paa Højen
3 Gange med sin Ridepisk og byde i den Herres
Jesu Navn Troldet at komme ud og lade sig se)
bør, om Deres Kgl. Majest, saa allernaadigst finder
for godt, foruden en temmelig Mulkt til Enkekas
sen, indkaldes begge for Landemodet og der of
fentlig sættes til Rette; eller ogsaa at den gamle
skal selv i Provstens Nærværelse offentlig for sin
Menighed afbede den givne Forargelse, efter en
foreskreven Formular, men den unge indkaldes for
Landemodet; hvilket alt til Deres Kgl. Majestæts
allernaadigste Godtbefindende indstilles af
Kiøbenhavn,
Deres Kg>- Majestæts
d. 28. Septbr. 1756.

Allerunderdanigste Arveundersaat
og allerringeste Tjener.
P. Hersleb.
Det Brev, som Biskoppen sendte Mag. Otto Fer
slev 1G/K 1756 har følgende O rdlyd:1)
I min Barndom har jeg hørt mangt et Amme
stue-Eventyr og Kærlinge-Fabel, men aldrig noget
saa urimeligt og ilde sammenhængende som Deres
Velærværdigheds Relation og det publique Rygte
om den Bjergpusling fra Lynge Sogn: en Djævel,
’)
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som er døbt og anser sig selv et Guds Menneske
og Jesu Barn, et Menneske, som kan gøre sig usyn
lig; Draaber contra Incantationem; at stævne en
usynlig, og det i den hellige Trefoldigheds Navn!
Det gør mig hjærtelig ondt, at Deres Velærværdig
hed, en Præst, en Lærd, en gammel Mand skal
saaledes prostituere sig, befatte sig med uvedkom
mende Ting uden for Deres Sogn, styrke den ge
mene Mand i hans Superstition, misbruge Guds
Navn og bilde Folk noget ind, ligesom Deres Vel
ærværdighed kunde overnaturlige Kunster og faa
Navn af den vise Mand! De begærer min Raadføring; men den skulde De begæret, før De indlod
Dem saa meget i Sagen og forløb Dem saa ken
delig. Har De læst Magister Ole Bjørns Proces i
Thisted og hans Dom? Det er alt, hvad jeg nu
kan svare; thi jeg maa entholde mig fra at decidere
noget, da jeg ej kan vide, om ved Sagens Under
søgning kan gaa Ordre til Fiskalen at paatale De
res Opførsel. Kunde De endnu tage mod Raad,
saa skulde det være, at De foregav, at De ikkun
har gjort det for at udforske, hvor vidt Supersti
tion kunde gaa, og hvor vidt den gemene Mands
Credulitet [o: Lettroenhed] kan føre. Og for Re
sten burde de nu selv med Flid prædike derimod,
straffe Superstition og raade Folk fra ikke at tro
og ikke at høre efter saadan Sladder; men i Ste
den for Draaber contra Incantationem hellere selv
at søge Raad til at rense Hjernen og oplyse Hjer
tet, ut sit mens sana in corpore sano [o: for al
man kan have en sund Sjæl i et sundt Legeme].
Det er mit Ønske, hvormed jeg slutter.
P. Hersleb.
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. . . Men som det af den fra Dig herved ind
komne Erklæring formenes, at Sognepræsten for
Hyllested og Holsteinborg Menigheder, Mag. Otto
Ferslev, og hans Søn, Kapellanen Hr. Christian
Ferslev, har ikke alene troet denne Passage, for
svaret den, ladet sig bruge derudi, men endog ikke
skal have undset sig for til Dig at indsende sin
Relation, hvorledes disse Folk har søgt ham om
Raad, at han har ladet Trolden stævne paa en
højst forargelig Maade, at han er kommen, dog
usynlig, at han har svaret, at Trolden var intet
andet end den lede Djævel med videre saavel Mag.
Ferslevs, som hans Søns Kapellanens i højeste
Maader brugte forargelige Forhold i denne Sag,
altsaa giver vi Dig hermed tilkende, at Vi allernaad. haver fundet for godt, at begge Præsterne,
offentlig for Landemodet skal indkaldes og til
Rette sættes, samt efter en af Dig forfattet Formu
lar af Prædikestolen afbede den givne Forargelse;
og skal Mag. Otto Ferslev erlægge i Mulkt til
Enkekassen Tyve Rigsdaler. Derefter Du Dig allerunderd. haver at rette og til denne Vores allernaad.
Befalings allerunderd. Efterlevelse den fornødne
Anstalt at føje.
Imidlertid er det ikke blot gennem de officielle
Dokumenter, vi lærer Troldesagen og dens Forløb
at kende; ogsaa gennem de Breve, som Stedets
Provst, P. Friis Edvardsen, sendte sin Biskop, med
hvem han stod i en ret hyppig Brevveksling.

122

L. F. la Cour:

Saaledes skriver Provst Friis u /„ 1756, altsaa faa
Dage efter at Forhøret var sluttet, til Biskop Hersleb:
. . . Om Troldesagen hører man nu saa godt
som slet intet, saa de mener, at Trolden er død,
siden at Personerne bleve arresterede; dog Datte
ren, som siges, er given løs, men Moderen sidder
endnu i Prison; hver Tirsdag siden er paa Antvor
skov holdt Forhør, men kan aldeles ikke faa noget
deraf at vide; som menes, blev Forhøret sluttet
i Tirsdags og nu indsendes til Kongen. . . .
Og 14 Dage senere, 2!i/„ 1756, skriver han:
. . . Med Troldsagen her i Egnen er det nu
ganske stille, og det lader, som Trolden var død;
dog dette maa jeg dennesinde melde, at saa stor
som Vildfarelsen og Blindheden var i Hyllested
Præstegaard hos den gamle Mand, saa stor For
argelse begik den unge 8te Dage derefter, da han
med mange flere for hen til Højen, hvor Trolden
skulde bo, og ibidem i nogle 100 Menneskers Nær
værelse faldt paa det ene Knæ, slog 3 Oange paa
Højen med sin Pisk og befalede Trolden i Jesu af
Nazarets Navn at komme ud; men der kom ingen;
Skovrider Ejlersen var til Stede og spændte Hanen
paa sin Flint, bad Folket gaa til Side, at saa snart
han saa Trolden, vilde han skyde ham; men Trol
den vilde ikke exponere sit gi. Liv, og uden Tvivl
vilde Skovrideren raillere Præsten. I det samme
siger den unge Hexekvinde: „Nu er Trolden inde
i Huset“ , hvorpaa alle Mennesker søgte did, men
saa ligesaameget som før. Justitsraad Willumsen
var samme Dag ved Højen og i Huset; han tog
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en otte Skilling, holdt den mellem sine Fingre og
bad den unge Tøs, som spiller den hele Rolle, at
hun skulde befale Trolden tage Pengene af hans
Haand, saa alle kunde se, den blev tagen og blev
borte, men ingen tog den; det kan ikke siges,
hvilken Mængde af Mennesker der var samme Dag
ved Højen for at se Trolden, men er idel Bedrageri;
den unge Hr. Ferslev er nu ganske overbevist, at
det er Fabel og Løgn med denne Troldsag, og
forleden Dag her paa vores Marked, da han saa
den gi. Mand, som formaaede Hr. Mag. Ferslev
at udstede slig Stævnemaal, sagde han: „Den Mand
er Aarsag i vor Ulykke“ .
Det gik dog ikke saa nemt med den Biskoppen
givne Ordre, som man kunde have tænkt, og om
Begivenhedernes Udvikling hører man gennem de
mellem Biskoppen og Provsten vekslede Skrivelser.
;,0/10 1756 skriver Provst Friis til Biskop Hersleb:
Igaar Formiddag [o: Fredag 21*/10 1756] lod jeg
ved Kordegnen Eskild Holm og Degnen i Høve
ankyndige og forelæse det Kongl. allernaadigste
Reskript af 22. hujus for begge Præsterne i Hylle
sted, Mag.r Otto og Hr. Christian Ferslev; den
gi. Mand blev overleveret Originalkopierne af det
Kongl. Rescript, saavelsom af Afbigten; den unge
Ferslev blev given 2de Copier af samme af mig
udskrevne til hans Efterretning; noch sendte jeg
med Holm 2de andre Copier, hvorpaa begge Præ
sterne efter Begæring vilde tegne, som hermed
følger indsluttede med deres egenhændige Paategnelse; og kan forblive hos Deres Højærværdighed,
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da jeg i Dag har ladet mig udskrive 2de andre
Copier til min Efterretning.
Eskild Holm efter min Instrux, da de kom til
Hyllested, lod Vognen og den anden Degn blive
udenfor, gik saa alene ind og sagde den unge
Ferslev sit Ærinde med Begæring, han vilde lade
den gi. Mand vide deres Ankomst og uden For
trydelse og Alteration anhøre, hvad dem var be
falet at ankyndige; den gi. Mag.r Ferslev befalede
strax, at begge Degnene skulde indkomme og hørte
med største Koldsindighed det Kongl. Reskript at
oplæse; lod strax komme Blæk og Pen og uden
mindste Forandring at mærke underskrev begge
Papirerne; den gi. Mand vil endnu, som synes af
Paategnelsen, paastaa sin Uskyldighed etc. sær
deles siden efter Forretningen et Discuss, stødte
han sig over dels at det skal kaldes en Forargelse,
han haver givet, dels at han dømmes paa og efter
uforhørt Sag, mulig den gi. Mand synes, at Mulk
ten er forringe og vil have den multipliceret, eller
han vil i Fiskalens Hænder og hazardere sin
Kjortel, som mange her har dømt ham fra, og han
til Dato har beholdt. Efter Forretningen blev Mag.r
Otto leveret fra mig 2 Postdages tyske og danske
Aviser, som han ret blev glad ved og glemte den
forrige Viderværdighed. Den unge Hr. Ferslev
græmmede sig og var meget fortrydelig, som Holm
siger, at hans gi. Fader ikke vilde underkaste sig
Majestætens allem. Ordre; imidlertid ser jeg af
hans Paategnelse, at Tjenesten i Vensløv Kirke
Dom. 21 p. Trin. [o: 7/ ii] angaar imell. 7 og 8,
som han vilde foreskrive mig leges [o: egl. Lov;
hvad der skal bestemmes] og sige: „Kan Provsten
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møde eller ej, saa er det lige meget“ ; ja vel ogsaa
han tidlig vilde begynde Tjenesten, saa ingen kunde
komme i Kirke og høre Afbigten. Men jeg har
idag skrevet ham en Epistel til og bedt ham, og
om min Bøn ikke formaar noget, da befalet ham
at udsætte Tjenesten til Kl. 9, da jeg haver l 1/»
M il at køre og iøvrigt befalet i Morgen eller over
morgen at tillyse, at jeg satnme Dag Dom 21 p.
Tr. visiterer i Vensløv Kirke, skønt [jeg] i Aar for
hen har visiteret i Holsteinborg Kirke, som ham
muligt ikke vil behage.
Den Formular til Afbigt, som Biskop Peder Hers
leb havde udarbejdet, og som bragtes Præsterne Fer
slev sammen med det kongelige Reskript, havde
følgende Ordlyd:
Det er denne ganske Menighed ikke ubekendt,
hvad Rygte der er gaaet over det hele Land om
et Bjergtrold eller Bytting, som skal have løbet
efter en ung Pige, talt med hende og andre mange
urimelige Ting, som altsammen siden ved Under
søgning er befundet at være lutter Opdigt og Be
dragerier. Jeg bekender hermed, at jeg har været
saa daarlig og lettroende, da jeg blev spurgt om
Raad, at tro saadan Fabel, at befatte mig med
den Sag, at indkalde den formente Trold og gjøre
Spørgsmaal til Trolden, skønt han var usynlig.
Det gør mig ondt, at jeg har ladet mig forføre
dertil, da jeg burdet være visere, og derved styrket
de enfoldige udi saadan Overtro om Bjergtrold,
Underjordsfolk og saadan Daarlighed, da jeg som
Lærere mere burde betage andre enfoldige saadan
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Superstition og lære dem at frygte for Synd at
gøre, ikke for Spøgeri og saadan Opdigt. Især
gør det mig ondt af Hjertet, at jeg har brugt til
saadant Guds hellige Navn at stævne og mane
Trolden til mig. Og som jeg derved har givet
Forargelse, saa fortryder det mig, og jeg hermed
efter kongl. Befaling afbeder det og formaner Me
nigheden af dette Exempel at lære, hvor lidt der
bør fæstes Tro til saadant, naar derom gaar Rygte.
Enhver frygte Gud! og frygte saa siden for ingen
Ting; tro Gud og hans Ord og vogte sig for Van
tro og Overtro.
Det, soin er understreget, kan Sønnen udelade.

Paa den Kopi af Formularen, som Degnen havde
medbragt for derpaa at faa Præsternes Underskrift,
skrev disse:
Saasnart jeg faar ved en Suppliqve demonstre
ret min Uskyldighed for Hans Majestæt og Resolu
tion derpaa, skal jeg tilkendegive det for velær
værdig Hr. Provst.
Hyll. d. 29. Octob. 1756.

Ottho Ferslev.
Samme og bekendtgjort for mig og skal underdanigst blive efterlevet og oplæst af mig Dom XXI
post Trinit. udi Provstens Overværelse, da Tjene
sten begynder mellem 7 og 8 om Morgenen i Vens
løv Kirke. Hyllested d. 29. hujus 1756.
C. Ferslev.
Efter at forest. Mag.r Otto Ferslevs Paategning
af os var gennemlæst, spurgte vi benævnte Mag.r
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Ferslev, om han den ansatte Mulkt nu vilde be
tale eller Hr. Provsten selv siden tilsende, hvorpaa
Hr. Mag.r Otto Ferslev gav dette Svar: at saa
snart han paa sin Suppliqve (den, han med første
Post vilde indsende) erholdt Resolution, skal M ulk
ten til Provsten inden Landemodet vorde leveret,
hvilket bevidnes.
Loco et die ut supra.
Eschild Holm.
S. Heegaard.
Som Kapellanen havde lovet, gjorde han den for
langte Afbigt i Venslev Kirke paa den dertil bestemte
Dag, og Provst Friis kan derefter meddele det til
Biskoppen.
Han skriver !'/n 1756:
Jeg var i Søndags i Venslev Kirke og hørte
Hr. Christian Ferslev verbotenus [o: Ord til andet]
at oplæse for Menigheden efter Prædiken den ham
allernaadigst anbefalede Afbigt; men videre om den
Materie talte han ikke, hverken før eller [efter] Af
bigten, alene sluttede med Herrens Velsignelse;
den gamle siges at continuere i sin urimelige
Halsstarrighed; han skal daglig være occuperet
med sin Repliqve at skrive, som skal være fuld af
urimelige Ting, og frygtes for, at det sidste bliver
værre med ham end det første; aldrig gør han
Afbigt eller kommer for Landemodet, før tror jeg,
han lader trække Kjolen af sig. Jeg lever stedse
o. s. V.
Den gamle Ferslev var altsaa travlt beskæftiget
med at „retfærdiggøre“ sig, og 17. Novbr. 1756 indgaar hans Demonstration, som desværre ikke længere
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findes; men han har trolig nok inderst inde ikke
ment, det vilde frugte; i hvert Fald skriver hans Søn
— om af egen Drift eller paa Faderens Tilskyndelse,
lader sig vel ikke afgøre — følgende Brev af ;,1/3
1757 til Biskoppen:
Høyædle og Høyærværdige
Høystæstimerede Hr. Biskop!
I den Straf, som Hans Majestæt har allernaadigst
paalagt min Fader og mig for vores begangne
Forseelse, har vi ej alene Hans Majestæt at takke
for en naadig Formular til Afbigt, thi havde Deres
Højærværdighed villet været os haard, saa havde
og Formularen blevet langt skarpere, dertilmed
kunde Deres Højærværdighed befalet hver af os at
gøre Afbigt af alle 3 Prædikestolene, men derimod
anbefalede os det paa det allerlemfældigste og benaadde os med at gøre Afbigt, hver i sin Kirke,
som jeg i dybeste Ydmyghed takker Deres Høj
ærværdighed tusind Gange for; som jeg da deri
saavelsom i andre Ting kan øjensynlig se Deres
Højærværdigheds store Kærlighed og ynksomme
Hjærte mod os, saa har det givet mig den Fri
modighed og Underdanige Dristighed at bede, at
Deres Højærværdighed vil endnu lægge denne
Barmhjærtighed dertil at overtale Hans Majestæt
til at lade sit Højkongl. og Naadefulde Hjærte røre
og bevæge til at benaade os med Befrielse for at
møde og blive tiltalte for Landemodet; jeg er for
sikret paa, at Deres Højærværdighed kan formaa
det hos Majestæten, eftersom jeg ved, at Deres
Højærværdighed er særdeles antaget hos Hans
Majestæt; jeg vil derfor saa meget desmere ind-

Bn Troldehistorie.

129

stændig og underdanigst bede om Deres Højær
værdigheds høje Forbøn for os, helst efterdi vi har
mange Prøver paa, at Deres Højærværdighed vil
os intet ondt, men saa os gærne hjulpen i den
Sag, hvilket jeg beder mest om for min gamle ud
levede Fader, som er nu særdeles meget svag og
skrøbelig og tog sig den Kongl. Befalning saa nær,
da den blev oplæst for os, at han fik saadan en
Rystelse i sin højre Arm, at han meget besværlig
kan skrive; maatte det nu intet andet være, end
at vi skulde ind for Landemodet og der tiltales,
saa tror jeg aldrig, at min Fader kom levende ud
derfra. Disse bedrøvelige Omstændigheder har jeg
taget mig den Frihed at tilkendegive for Deres
Højærværdighed og beder meget indstændig om
Deres Højærværdigheds Intercession [o: Mellem
komst] for os, som og at min Fripostighed maatte
ufortrydelig optages. Jeg er igen efter største Skyl
dighed ganske redebon at vise min ærbødigste
Pligt og skal aldrig forglemme Deres Højærværdig
heds Godhed mod os, da jeg . . . henlever . . .
C. Ferslev.
Og samme Dag tilskriver ogsaa Otto Ferslev B i
skop Harboe og anmoder om hans Hjælp.
Præstens Brev lyder som følger:
Deres
Højædle Højærværdighed
Hr. Biskop Harboel
Jeg indgav til Hans Majestæt en fuldkommen
Demonstration den 17. Nov. 1756 om den Handel
med den Trold og skal gærne efterleve Hans Maje-
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stæts allernaadigste Resolution af 22. October 1756,
men jeg har [ej] og endnu venter Dispensation.
Jeg overgiver min Sag til Gud, som dømmer ret
færdig; jeg er beskyldt og ved ikke hvorfor eller
af hvem, jeg er ustævnet, uforhørt og vidste ikke,
at nogen havde nogen Sag mod mig, paa den
Maade kunde en uskyldig Mand tages Liv og Ære
fra; jeg tvivler paa, at min Demonstration er kom
men for Hans Majestæts Øjne. Vil nu allerydmygst
bede, at Deres Højærværdighed vil recommandere
min Sag til det bedste, vil saa ønske al Naade og
Velsignelse af den trofaste Gud over Deres Højær
værdighed og ganske Hus forblivendes
Deres Højærværdigheds
Hyllested d. 31. Martij
allerydmygste Tjener
1757Ottho Ferslev.
Og Provsten sender han, ligeledes samme Dag,
følgende Linjer:
Elskelig kjære Broder.
Jeg sender herved min fuldkommen Tilstaaelse
at efterleve Hans Majestæts Befaling, ihvorvel det
er, som al Ret og Forsvar [er] mig nægtet, men
den retfærdige Gud skal nok skaffe mig Ret, at de
underfundige skal faa deres Løn. Jeg næst ær
bødigst Hilsen forbliver
Elskelig Broders
ærbødigste Tjener
Hyllested, d. 31. Martij 1757.
og Broder
Ottho Ferslev.
At Biskop Hersleb virkelig havde ondt af den
gamle Mand, som ved Ubetænksomhed havde bragt
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sig i en saa vanskelig Stilling, er ganske sikkert, og
man kan da ogsaa se det af følgende Brev til Provst
Friis af 28/:t 1757. Det er affattet af P. Hersleb, med
hvis Haand det er indført i Bispearkivets Kopiproto
kol, men da Biskoppen døde 4/, 1757, er det først
afsendt efter hans Død og da undertegnet af Biskop
L. Harboe.
Det skulde være mig ret meget kært, om den
gamle Mag. Otto Fersløf, med hvem jeg har en
virkelig Medlidenhed, har erholdet nogen kongelig
Dispensation for den ham paalagte Afbigt og Tilrettesættelse, men som han intet derom har tilmeldet mig, og i Cancelliet vides intet deraf, og det
nærmer sig efterhaanden til den Tid, at han skulde
indkaldes til Landemodet, og jeg burde gøre Fore
spørgsel, hvordan med denne bør forholdes, naar
han ikke har fyldestgjort det, som forinden efter
den kgl. Resolution bør ske, saa vil Deres Velær
værdighed behage at rekvirere hans Svar enten
skriftlig under hans Haand eller ved 2de Præster,
om han har faaet nogen Kongl. Dispensation eller
om han endnu vilde fyldestgøre den kongl. Resolu
tion paa den Maade, som ham foreskrevet er. Jeg
forbliver . . .
L. Harboe.
Til Biskoppen skriver Provst Friis 2/4 1757:
Uden at gøre nogen Ombrage ved [o: kaste
nogen Skygge paa] Præsters Sendelse til Mag.r
Ferslev og at vise jeg endnu har nogen Kredit og
Godhed for ham, resolverede jeg strax i Torsdags
at skrive ham til og tillige tilstille ham Deres Høj9*
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ærværdigheds Ordre af 28. M artii; som min Karl
beretter, saa satte det Hyllested Præstegaard i no
gen Consternation og Bevægelse, da han ingen af
Præsterne kunde faa i Tale, ej heller faa nogen
Svar samme Dag. Jeg fik da ikkun en blot Hilsen
med Løfte Dagen efter at skulle faa Svar til Deres
Højærværdighed og til mig; han erklærer sig nu
fuldkommen at ville efterleve Deres Kongl. Majst.s
allem. Resolution af 22. Oct. 1756, men han mel
der ikke, naar jeg skal indfinde mig at høre hans
Afbigt oplæse; at Mag.r Ferslev i Fjor arbejdede
paa en Demonstration til Majestæten, ved alle at
tale, men om den gik fort, vil nogen tvivle paa,
og er den end sendt til Kiøbhn, saa er den gaaet
under Couvert til hans Søn Severin paa Pibefabri
ken, som ordinær haver hans Commissioner, og
haver han faaet den i Hænde, har han visselig
supprimeret [o: undertrykt] den, thi han er en Ha
der af dette sin Faders Væsen og skammer sig
derved. Imidlertid indbilder han vel Faderen, at
Demonstrationen er indleveret.
Schielsch. d. 2d. April
p. Friis.
1757

De Anstrengelser, som Præsterne Ferslev gjorde
sig for at slippe billigere end bestemt i Kongens Re
solution, kronedes imidlertid ikke med Held, hvad
der fremgaar af følgende Skrivelser af -2/4 1757 fra
Biskop Harboe dels til Provst Friis, dels til Otto
Ferslev.
Den første lyder:
Jeg indslutter herved et Brev til M. Otto Fers
lev uforseglet, hvilket d. V. ville behage at læse
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og deraf fornemme, hvad der er bleven resolveret
paa hans Ansøgning. Brevet kan siden forsegles
med en Oblat og tillige vidnefast ham tilstilles,
hvorhos d. V. faar at give ham skriftlig tilkende,
at De efter en Skrivelse fra mig har at gøre Aftale
med ham, naar og hvor snart Afbigten kan ske,
og kunde det ikke skade, d. V. selv determinerede
[o: bestemte] en Søndag, paa hvilken det var Dem
mest belejlig. Det gør mig visselig ondt for den
gamle Mand, at han skal have denne Krænkelse i
sin Alderdom. Men hvem har han at takke derfor?
Ingen uden sig selv. Han mener vel udi sin Skri
velse til mig, at ham sker for nær, at han er be
skyldt og ved ikke hvorfor eller af hvem; da jeg
maa forestille mig, at han, hvis der ellers findes
nogen Følelse hos ham, vil røres over Indholdet
af mit Brev, hvoraf han maa se, at der ingen For
andring bliver i den Kongel. Befaling, saa har jeg
med Flid ikke villet bedrøve ham mere eller svare,
som han havde fortjent. Han maa ellers være
meget glemsom og ej huske den vidtløftige Epistel,
han i den Sag har indsendt til min sal. Svigerfader,
hvori han post festum begærer hans confitium, men
tillige fortæller sin hel urimelige og forargelige Om
gang i den hele Trolddoms Sag. Saasnart d. V.
faar hans Svar, naar han vil gøre Afbigten, faar
jeg vel nogen Notice derom, og skulde det være
mig kært for hans egen Skyld, saafremt han ikke
længer vilde tergiversere [o: unddrage sig], men
godvillig forstaa sig til det, som ham er bleven
anbefalet. Næst at tilønske Dem og Deres Hus al
Velsignelse forbliver jeg bestandig
L. Harboe.
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Den indlagte Skrivelse, ogsaa af 22/4 1757, til Mag.
Otto Ferslev har følgende Ordlyd:
D. V. har ved Skrivelse under 31. M artii tilmeldet mig, at De den 17. Nov. 1756 har indgivet en
fuldkommen Demonstration om den Handel med
den Trold, og at De endnu venter Dispensation.
Mig er nu først den 19. hujus fra Cancelliet ble
ven tilsendt Notifications Listerne, hvis Indhold er
følgende:

Conc. d. 3. Dec.
forbliver ved den
Kongelig Befalning.

S. O. 591. Otto Ferslev, SognePræst
til Hyllested, om at befries for at gøre
Menigheden Afbigt, samt at reprimanderes i Landemods-Retten med videre
for de af ham begangne Forseelser, angaaende nogle foregivne underjordiske
Mennesker i en Høj der i Sognet med
mere.

Heraf ser d. V., at De nu ikke videre staar til
Dem at opsætte Sagen med at gøre den anbefalede
Afbigt for Menigheden og at ligeledes min aller
underdanigste Pligt udkræver at se den Kongelige
Befalning efterlevet, hvorfor jeg med denne Post
tilskriver Provsten, at der mellem Dem bør aftales
en Søndag, som ikke alene kan være d. V. men
og Provsten belejlig, at Afbigten sker, og det saa
betids, at jeg kan have Notification derom, at det
er sket, for Landemodet, hvor d. V. da ifølge Kon
gelig Befalning har at indfinde sig. Hvad D. V.
ellers melder i Deres Skrivelse, derudi kan jeg ikke
indlade mig, thi saa meget ved jeg forvist, at Sa
gen er bleven undersøgt, at Forhøret er indsendt
til det danske Cancelli, at H. M. under 22. Oct.
har allem, resolveret, hvorledes Sagen bør anses,
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og at endskønt d. V. har indgivet en fuldkommen
Demonstration, dog slig en Resolution er falden,
som oven er m eldt Jeg forbliver stedse
L. Harboe.
Som Biskoppens Ordre lød, blev denne Skrivelse
vidnefast overleveret Præsten i Hyllested, hvad der
fremgaar af følgende Brev fra Provst Friis til Biskop
Harboe, dat. 2fi '4 1757:
Deres Højærværdigheds Ordre af 22. hujus til
Mag.r O. Ferslev blev ham i Qaar vidnefast ved
2de Mænd sc. Kordegn Eschild Holm og Heegaard
i Høve overleveret; ham paakom ved Brevets Læs
ning en stærk Rystelse, at han knap kunde holde
det; han talte ellers ikke synderlig, uden den gamle
Snak, at han var dømt uforhørt etc. M ig var han
meget fortrydelig paa, fordi jeg lod det ske ved
2de Mænd, men jeg havde à parte skrevet ham ti,
og bedet ham i den Post have mig excuseret
[o: undskyldt], da Hr. Biskoppens Ordre til mig lød
saaledes. Jeg skrev ham desuden til, at da nu
ingen Forandring i den Kongl. Befaling mere var
at vente, han da vilde beramme Dagen, naar jeg
skulde indfinde mig, og var det ham belejligt, saa
jeg helst, at det skete paa 1st kommende Søndag,
da jeg havde bedst Tid; og at det kunde synes,
som jeg kom til Menigheden i sædvanlig Ærinde,
forestillede jeg det til ham selv, om jeg samme
Dag maatte visitere eller ej, men han accepterede
begge Dele og svarede ikkun kort, dog skriftlig,
saaledes: „Efter Kære Broders Forslag skal det
gærne ske førstkommende Søndag Kl. 11, til den
Tid Ungdommen og skal blive beordret til Visitats
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etc.“ Hvorledes det paa Søndag videre afløber,
skal jeg ydmygst siden have den Ære at referere . . .
Man skulde nu synes, at der intet andet var at
gøre for den gamle Præst end bøje sig for Nødven
digheden og i Provsts og Menigheds Nærværelse
gøre Afbigt efter den ham tilstillede Formular; men
det mente han ikke selv, hvad der fremgaar af nedenstaaende Rapport og Skrivelse fra Provst Friis til
Biskop Harboe:
Afvigte Søndag, Jubilate Søndag, var jeg i
Hyllested Kirke at paahøre den foreskrevne Afbigt
i Troldsagen af Sognepræsten Mag.r Otto Ferslev
at oplæses af Prædikestolen, men ermeldte Mag.r
Ferslev brugte ikke eller oplæste den af Hr. Bi
skoppen foreskrevne Formular til Afbigt, men om
trent talede saaledes:
Menigheden er bekjendt om den Trold, som
afvigte Aar var her i Præstegaarden; jeg er an
klaget for den Sag, som en Forargelse af mig
begangen, og jeg efter Kongl. allernaad. Ordre
er befalet at gøre Afbigt for samme Forargelse.
Menigheden lærer heraf (1) at der er Djævle
til, (2) at i Guds Ord er Kraft til at staa Satan
imod, (3) at bede Gud om Bestyrkelse i Troen
til Guds Søn Jesum Christum, som er kommen
at forstyrre Satans Gærninger, (4) bede Gud be
vare sig for Satans listige Anløb.
Dette var, saa vidt jeg i en Hast kunde høre
og fatte, da det blev hurtig og kort talt; sensus
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[o: Meningen] mener jeg at være den samme, skønt
verba [o: Ordene] mulig kan variere noget. Efter
Prædiken spurgte jeg Mag.r Ferslev ad, hvi han
ikke forblev ved Formularen og oplæste den, hvorpaa han svarede, at han ikke var befalet af Præ
dikestolen at oplæse Formularen, men efter Formu
laren af Prædikestolen at afbede Forargelsen, og
efter hans Formening var contentum [o: Indholdet]
det samme, baade i hans gjorte Afbigt og i den
foreskrevne Formular. Saaledes i Hyllested Domin.
Jubilate at være passeret testerer Schielschiør 2.
May 1757.
P. Friis.
Denne „Rapport“ tilstillede Provst Friis Biskoppen
ved følgende Skrivelse af 3/5 1757:
A f indsluttede erfarer Deres Højærværdighed
gunstigst Afbigtens Forretning i Hyllested Kirke
afvigte Søndag; om det saaledes kan passere, eller
han anden Qang burde befales at oplæse Afbigten
efter Formularen. Jeg ved, Deres Højærværdighed
har Medlidenhed med den gamle Mand og mulig
acqviescerer; dog burde han give sin Afbigt be
skreven under sin Haand, thi der var dog nogle
Musereder i den, og endnu er han i Tanke, al
Trolden var virkelig i Præstegaarden etc. Mag.r
Ferslev var ellers i meget god humeur samme Dag
og det afficeret ham slet intet. Jeg vil nu ydmygst
ervarte Deres Højærværdigheds Ordre om de 20
Rxd. M ulkt at indkræve, samt hvorledes Indkaldel
sen skal ske til Landemodet; jeg har ikke erlevet
den Casus, men som mig er sagt, sker det som en
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Stævning eller Forelæggelse ved 2de Præster; den
gi. Mand tror jeg aldrig kommer der, han klager
meget over Stakaandighed, samt at han ikke kan
taale at gaa eller køre. Næst samtlige Vores yd
mygste Respect o. s. v.
Saavidt det kan ses, har Biskoppen acqviesceret
ved den gjorte Afbigt; i hvert Fald er der ikke ud
over dette, at han affordres sin Afbigt beskreven
under sin Haand, fundet noget, der tyder i modsat
Retning. Derfor skrev han ‘'/r, 1757 til Mag. Ferslev:
Herr Provst Friis har ved Skrivelse af 2den
hujus til mig indberettet, at D. V. Dominica Jubi
late efter Kongelig Befaling har gjort Afbigt i Hylle
sted Kirke for den Forargelse, som afvigte Aar er
begaaet i den bekendte Troldsag. Men da jeg ikke
endnu har fuldkommen Efterretning, hvorvidt fore
skrevne Formular ved Afbigten er bleven brugt af
D. V. eller med hvad Ord samme er sket, saa har
jeg herved paa Embedes Vegne at fordre af D. V.,
at De under Deres Haand giver mig beskreven,
hvad Ord De har brugt ved forbemeldte Afbigt,
saaledes som De med en god Samvittighed vil an
svare, paa det jeg, naar paakaldes, kan være i
Stand til paa behørige Steder at give Efterretning
derom. Jeg forventer herpaa Deres Svar med det
første og forbi, stedse
L. Harboe.
Biskoppen forlangte altsaa af Mag. Ferslev, at
han „under sin Haand“ skulde indsende Ordlyden af
hans Afbigt, men øjensynlig har Mag. Ferslev haft
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svært ved at overkomme Besvarelsen af Biskoppens
Brev. Saaledes skriver Biskop Harboe '/«•, 1757 til
Provst Friis:
. . . Endnu har jeg ikke faaet Svar fra Mag.
Ferslev om hans Afbigt, maaske jeg faar og derom
høre en Prædiken til Landemode, dog jeg haaber,
den skal kun blive kort, og vilde jeg ønske, han
maatte ikke selv gøre sig ny Tort og Ansvar, som
visselig vilde paafølge, saafremt han skulde ved
blive at maintenere [o: opretholde] sine Urimelig
heder.
Muligvis har ogsaa Sygdom eller Alderdomssvæk
kelse — han var jo over 79 Aar — været Skyld i, at det
trak noget ud med Mag.r Ferslevs Svar, men 14/«
1757 tilstiller han Biskop Harboe følgende Brev, der
er skrevet med Sønnen Chr. Ferslevs Haand med
Undtagelse af Navneunderskriften, som Otto Ferslev
selv har skrevet med rystende Haand.
Høyædle Høyærværdige Hr. Biskop!
Efter Deres Høyærværdigheds Befalning angaaende den saakaldede Trold, som jeg forgangne
Sommer befalede at komme i min Gaard og gøre
Regnskab for det Tyveri, som han begik i Povel
Pedersens Hus, og hans listige Anslag mod hans
2de umyndige Børn, hvorfor jeg er bleven befalet
at gøre Afbigt for Menigheden, hvilket og skete i
Provstens Mag. Friises Nærværelse Dom. Jubilate
saaledes som følger.
Eders Kiærlighed erindrer sig vel den Handel
med den saakaldede Trold forgangen Sommer 1756,
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hvorfor jeg er bleven befalet af Hans Majestæt at
gøre Afbigt for denne Guds Menighed, som jeg og
nu her afbeder, om nogen har taget sig Forargelse
deraf, at de da ikke vilde forarge sig derpaa, men
deraf lære først, at der er en Djævel til, som løber
omkring og søger at bedrage og fordærve Menne
skenes Børn, 2de, at der er en uovervindelig Magt
og Majestæt i det saliggørende Guds Ord til at
undertvinge Djævelen og gøre ham sig underdanig,
ihvor nødig han vil, 3tie at enhver af Eder i Me
nigheden beder Gud, at han vil bevare dem be
standig i Troen til Jesum Christum, som kom til
Verden at forstyrre Djævelens Gærninger, 4to, at
de daglig og inderlig befaler dem, deres Børn,
Folk og Tyende i Guds Haand, at han vil bevare
dem fra Djævelens listige Anløb, hvortil jeg og vil
ønske Eder alle Guds Naade og Bistand ved vor
Herre Jesum Christum.
Dette var min Afbigt, som jeg vil og kan be
kræfte med min Saligheds Ed. Jeg vil ønske al
Guds Naade og Velsignelse over Deres Højærvær
dighed og forbliver

Hyllested, d. 14. Juny
1757.

Høyædle og Høyærværdige
Hr. Biskops
allerydmygste Tjener
Ottho Ferslev.

Men dernæst var der Indstævningen til Lande
modet, som man ikke kunde komme udenom. I den
Anledning tilstiller Biskop Harboe gennem Provst
Friis de to Præster Ferslev følgende Skrivelse af %
1757:
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Velærværdige og Højlærde
Mag. Otto Ferslev
og
Hr. Christian Ferslev.
Det er Eders Velærværdigheder allerede tilforn
bleven bekendtgjort, hvad Hans May.t ved et allernaadigst Reskript af 22. Octobr. 1756 har anbefa
let, at I for Eders forargelige Forhold i den be
kendte Troldsag med Pigen Karen Nielsdatter skulle
indkaldes for Landemodet og der tilrettesættes. At
nu denne Hans Mayt.s allernaadigste Befaling i
allerunderdanigst Lydighed kan vorde efterlevet,
saa har jeg paa Embeds Vegne herved at anbefale
Eder, Mag.r Otto Ferslev, Sognepræst til Hyllested
og Venslevs Menighed, og Eder, Hr. Chr. Fers
lev, Capelian ved bem.te Menighed, at I begge ved
tilstundende Landemode, som holdes paa Conventhuset i Roskilde d. 15de Juni 1757, indfinde Eder
paa benævnte Dag og Sted og bliver der tilstede,
saalænge Synoden holdes, at 1, naar I vorder kal
dede, personlig kan møde for at høre og videre
fornemme, hvad Eder efter Kongl. allernaadigst
Befaling skal vorde tilkendegivet. — Denne min
Indkaldelse, som sker ved 2de Præstemænd, har I
selv at paategne, at den Eder er bleven forkyndt,
og hvis det ikke sker, saa ombedes de 2de vel
ærværdige Præster, at de derpaa ville tegne, hvad
Svar dennem er bleven givet. — Kiøbenhavn d.
9de M artii 1757.
Ludvig Harboe.
Skrivelsen, der som sagt tilstilledes Mag.r Ferslev
gennem Provsten, ledsagedes af følgende Brev fra B i
skop Harboe til Provst Friis af samme Dato:
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D. V. faar denne Gang en fortrædelig Commis
sion, som De af indsluttede nærmere vil erfare. Det
gør mig visselig ondt, at den gamle M. Otto Ferslev
skal have saa megen chagrin [o: Bekymring, Sorg].
Men hvem har han at takke derfor uden sin Selv
klogskab? Det aparte [o: særlige] Brev til ham be
der jeg at maa forsegles med en Oblat, og kan de
2de Præster, som d. V. ville behage at udnævne
for at indkalde dem til Landemodet, tillige levere
ham samme Brev. De faar vel være beredt paa
en Genpart af Indkaldelsen, naar han skulle for
lange den, og hernæst paa en god Dosi af Taalmodighed. De 20 Mk., som M. Otto Ferslev skal
betale i Mulkt, kunde d. V. og nok ved samme
Lejlighed kræve, og hvis de ikke strax betales, da
forelægge ham Tid, at derfor, førend Landemodet
kommer, kan være gjort Rigtighed. Gid den gamle
Mand dog engang maatte faa Øjnene aabne og
ikke tractere denne Sag saa [o: som] en bagatelle,
som det synes, han gør. Thi jeg frygter, han vil
ellers paaføre sig større Fortræd, end han nu ind
ser eller tænker. Næst fl. Hilsen o. s. v.
L. Harboe.
Provsten valgte til at udføre det ikke helt beha
gelige Hverv Præsterne Saur til Høve-Flakkebjerg
og Sevel til Egeslevmagle, og om denne Expedition læ
ser vi i et Brev fra Provst Friis til Biskop Harboe
af 17/r> 1757:
Haver hermed ydmygst den Ære at remittere
Originalindkaldelsen til Landemodet, underskreven
af begge Ferslever; den blev i Fredags forkyndt
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ved Hr. Saur et Sevel, da de fandt den gamle alene
hjemme og tillige hel slet; Natten tilforn var han
temmelig stærk angreben af en Qrosvulst i Halsen,
som vilde betage ham Vejret, men før Præsternes
Ankomst havde han ladet sig aarelade, hvorved
han fandt nogen Lindring; siden har jeg ikke hørt,
hvorledes det er med ham; sidst jeg var hos ham,
klagede han særdeles derover, at han ikke kunde
faa pituitum [o: Slim] op af Halsen og fra Brystet,
som slutteligen udbryder til en Qr.svulst; formedelst
den unge Ferslevs Fraværelse i Fredags blev For
retningen ikke komplet, men igaar fra Hyllested af
hentet deres skriftlige Paategnelse, som jeg fornem
mer skete ved Degnen i Eggitzløv, da Præsterne
dog noget vilde menagere den gi. M and...

I en Efterskrift til det samme Brev føjer Præsten til:
Nu i Aften, da jeg havde sluttet dette, kom Hr.
Sevel til mig og kan ikke sige, hvor munter og
fri den gamle Mag. Ferslev var i Fredags, og da
Præsterne kom, gættede han straks deres Ærinde
og forsikrede, om Gud gav ham Helbred, at han
vist vilde møde til Landemodet og der demonstrere
den hele Sag samt den Omgang, med ham er brugt;
men jeg mener ham kan snart imponeres Silentium
[o: paalægges Tavshed], da han ikke er indkaldet
at justificere sig [o: retfærdiggøre sig], men mere
at tilrettesættes, som han stiltiende maa anhøre;
Hr. Biskoppens particulaire Brev til ham læste han
lydelig et Par Linjer for Præsterne, men Resten fik
de ikke at vide.
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Naar Pastor Sevel har fortalt Provst Friis, hvor
munter og fri den gi. Mag. Ferslev var i Fredags,
er der vel ingen Grund til at betvivle Rigtigheden
deraf, men forøvrigt staar det i skarp Modstrid med,
hvad Mag. Ferslev skrev paa Tilsigelsen. Der staar:
Dette er mig rigtig forevist d. 13. May, og jeg
skal „rusde“ til foresatte Tid, saafremt Gud giver mig
Kræfter; nu sidder jeg „enborer“ af en stærk Angi
na; Gud ved, om jeg lever i 24 Timer; dette kunde
jeg næppe skrive.
Hyllest., d. 13. May 1757.
Ottho Ferslev.
Ovenstaaende Forelæggelse er bleven mig lov
lig forkyndet og skal hørsom muligst blive efterlevet.
Hyllested, d. 13. May 1757.
C. Ferslev.
Ogsaa Provst Friis har Indtrykket af, at det er
Mag. Ferslevs Tanke ved Landemodet at retfærdig
gøre sig. Han skriver saaledes 2 (i 1757 til Biskop
Harboe:
. . . Mag. Ferslev er nu ganske vel igen og, som
nogle mener, studerer han paa en Tale, han paa
Landemodet vil holde og besvære sig baade over
Bisp og Provst, men han er ikke indkaldet for at
plaidere, men at straffes og saa afvises. ..
Saa holdtes Landemodet, og det synes, som om
Magister Otto Ferslev — ligesom antagelig Kapella
nen — har været i Roskilde. I hvert Fald hedder
det i et Brev af 2r,/„ 1757 fra Provst Friis til Biskop
Harboe:
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. . . Magister Otto Ferslev kom syg hjem fra
Landemode. . . og han fortsætter:
Jeg var der i Søndags at døbe Barnet, men
fandt stor Forandring hos ham, dog sad han til
Bords hos os. I Mandags var han saa slet, at de
mod Aften ikke havde mere Haab om ham, dog
recolligerte han sig om Natten og Dagen efter blev
bedre; det skal være en Feber, den, han i Tirsdags
og Onsdags satte, at, som de siger, den ikke har
indfundet sig siden; ligger altsaa stille hen og ny
der ikke noget, da intet smager uden en Drik 01
at læske sig p a a ...
Fjorten Dage senere skriver Provsten til Biskop
pen:
. . . fra Magister Ferslev har jeg ikke hørt no
get i denne Uge, saa han tænker nok at ville leve
noget endnu...
og w/t 1757 skriver han:
. . . Magister Ferslev lod sig i Søndags køre til
Kirke, lede af 2de og betjente nogle faa Communicanter; siden har han stedse holdt ved Sengen,
i Dag havde han Bud om Aviser, som han særde
les fornøjede sig med. Vi savnede ham ved Kir
kesessionen igaar, hvor han var i Fjor, og kom
mer vel ikke mere. Hr. Munk var og borte, han
er syg og helt krænkelig, saa jeg tror, han dør før
Magister Otto.
Men 1 Maaned senere var den gamle Magister
Otto Ferslevs Liv slut. 1K/8 1757 skriver Provsten til
Biskoppen:
10
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At Magister Otto Ferslev, forhen Sognepræst
til Hyllested, Venslev og Holsteinborg Menigheder,
haver i Aftes omskiftet Tiden med Evigheden, maa
jeg ydmygst hermed insinuere. Han var nogenle
des vel indtil i Tirsdags, da han endnu skrev et
Brev til Korsør, men om Aftenen forgik snart Maalet, at de snart ikke kunde forstaa, hvad han sagde;
nu er jeg rejsefærdig til Hyllested at forsegle efter
Hr. Ferslevs Begæring.. . .
Deres Høyædle HøyærværSchielschiør, d. 18. Aug. 1757
digheds
i største hast Kl. 6 om Morg.
Hr. Biscopens
underdanige tjenere
P. Friis.
I det Brev, som Biskop Harboe derefter sendte
Provst Friis 3% 1757, findes følgende Linjer:
Saa er da endelig Mag. Ferslev gaaet ind i Evig
heden. Guds Menighed taber intet derved, gid hand
maa have vundet det Bedste.
Men selv efter hans Død dvælede Almuen ved
Mindet om ham og havde, om man saa maa sige,
en vis Respekt for ham. Provst Friis skriver saaleledes 31/s 1757 til Biskop Harboe:
. . . Gemen Mand har endnu ligesom nogen
Godhed for Mag. Ferslev og tror paa ham; de si
ger, han skal have sagt før sin Død, at med denne
Svaghed vilde det godt afløbe, men til Mortensdag
vilde de halve Mennesker pludselig henfalde; denne
Snak er over den hele E g n .. .
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Hovedpersonerne — foruden Sidsel Christensdatter, hendes Døtre Karen og Kirsten, hendes Fæste
mand Poul Pedersen og dennes Svoger Anders Pe
dersen — er følgende:
Hans Hammele/f, f. i*/5 1728 * Trondhjem, Student
(privat) 1745, tog 1746 Baccalaurgraden, 1748—50
Alumne paa Valkendorfs Kollegium, tog 1751 teol.
Examen med Non, blev 17/„ s. A. Kinapræst og kald
tes 1753 til Sognepræst i Lynge og Broby i Sorø
Amt, f
1759. Ægtede 1754 Marie Dorothea Buch
half, f. 1733, f 1797 i Kbh.
(H. Ehrencron-Müller: Forfatterlexicon III, 376).
Frederik de Løvenørn, f. "A 1715, Kaptajn i Flaaden 1735, Kommandørkaptajn 1740, Deputeret i SøGeneralkrigskommissariatet 1740, i det kombinerede
Admiralitets- og Kommissariats-Kollegium 1746, Konferensraad 1747, Amtmand over Antvorskov og Kor
sør Amter 1751, + 15/ 10 1779. Ægtede 1740 Frede
rikke Sophie von Holstein, f. 1719, f 1774.
(J. Bloch: Stiftamtmænd og Amtmænd, S. 34).
Peder Hersleb, f. 25/3 1689 i Stod Præstegaard i
Trondhjem Stift, Student fra Trondhjem 1703, tog
1704 Baccalaurgraden, Alumne paa Elers Kollegium,
tog 1707 teol. Examen, Magister honoris causa v.
Københavns Universitet 1713, Feltpræst 1714, Præst
til Gunderslev paa Falster 1718, Slotspræst paa Fre
deriksborg og Sognepræst i Hillerød og Herlev s. A.,
dansk Hofprædikant 1725, Medlem af Missionskolle
giet og Meddirektør for Waisenhuset 1727, Biskop i Chri
stiania 1730,27/io 1737 Sjællands Biskop, Medlem af General-Kirkeinspektionskollegiet 1738. Fik paa Grund af
Svagelighed sin Svigersøn, Biskop L. Harboe i Trond10*
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hjem, udnævnt til sin Medhjælper og Efterfølger,
1757. Ægtede 1719 Bolette Hjort ( | 1767).
(Brog. Lex. VII, 395—400).

f 4/ 4

Ludvig Harboe, f. 1,1's 1709 i Broager, gik i Gym
nasiet i Hamborg, studerede ved Universitetet i Ro
stock, Wittenberg og Jena, vendte 1732 tilbage til
Broager efter at have ladet sig examinere af Gene
ralsuperintendent G. J. Conradi, tog 1735 til Køben
havn, Huslærer hos Sognepræst A. C. Rohn ved St.
Petri tyske Kirke, 1738 tysk Sognekapellan ved Gar
nisons Kirke, 1739 Sognepræst ved Citadelskirken,
sendtes 1741 som General-Visitator til Island, 1743
Biskop i Trondhjem, 1748 adjungere! Biskop over
Sjællands Stift, 1757 virkelig Biskop, 1756 Generalin
spektør, 1766 kgl. Konfessionarius, fik 1782 sin Svi
gersøn, N. E. Balle, adjungeret i Bispeembedet, f lr,/#
1783. Ægtede 1748 Louise Hersleb (f. 1720, f 1780).
(H. Ehrencron-Müller: Forfatter-Lex. III, 426—429).
Peter Edvardsen Friis, f. 23/10 1691 paa Løjtved i
Fyen, Student fra Frederiksborg Skole 1710, tog
1711 Baccalaurgraden, Alumne paa Borchs Kollegi
um 1712— 16, tog 1716 teol. Examen, Skibspræst 1716,
togs. A. Magistergraden, Sognepræst i Skelskør 1720,
Provst 1753, f 2:,/ 7 1765. Ægtede 1722 Dorothea Eli
sabeth Kryssing, f. c. 1691, f 21/io 1761.
(H. Ehrencron-Alüller: Forfatter-Lex. III, 138).
Otto Ferslev, f. 10/2 1678, Student fra Aalborg
Skole 1699, Hører ved Skagens lærde Skole 1702,
tog 1709 teol. Examen med Haud, Alumne paa Borchs
Kollegium 1710— 1711, studerede Medicin og Bota
nik; var en Tid Skibspræst, tog 1714 Magistergraden,
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1716 Sognepræst til Hyllested og Venslev, + 1757.
Ægtede 1714 Anna Kirstine Glimsholt.
Christian Ottosen Ferslev, f. i Københ. 3/12 1714,
Student (privat) 1735, tog 1741 teol. Examen, p. Kap.
Hyllested-Venslev 1743, Sognepræst til HaarslevTingjellinge 1772, f 1791. Ægtede 1745 Ellen Ma
rie Kierumgaard, f. 1722, f 1792.

Den foran behandlede Troldesag har tidligere været nævnt i
Kirkehist. Sainl. 3. Række 6. Bind S. 576—579 og 778—80 og
skildret (af Dr. Villads Christensen) i Tilskueren 1922, II, 133—42,
men er her fyldigere oplyst. — Agernehavehuset (nu Arnehave
huset) laa (og ligger) i den østlige Del af Skoven Arnehave mel
lem Eskildstrup og Stenstrup, syd for Sorø.

