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I 1680 blev to Kvinder, som begge var be-
skyldt for Trolddom, brændt paa en Dag og 
paa samme Sted i Nærheden af Ketting By. 
Den ene, Kirsten Engel fra Ketting, var af Anne 
Moldt fra Hundslev beskyldt for Trolddom, 
men da Kirsten kom for Retten, fremkom hun 
med saa graverende Udtalelser om Anne 
Moldt - der ligeledes kunde hekse og havde 
gjort meget ondt - at denne ogsaa blev sat 
under Tiltale. Vidneudsagnene godtgjorde, at 
begge var Troldkvinder, og Dommen lød ens for 
begge; Døden paa Baalet. 

Om denne Begivenhed melder ogsaa Ketting 
Kirkebog fra 1680: 
“14. August bleff dend Elendige Engel udaf Ket-
ting brændt udi Østermarken ved de unge Eller, 
Anna Molt af Hundsleff som blef brændt paa 
det samme Sted udlagde hende for Trolddom. 
De var nu begge for Guds Dom. “Hand er de 
Leffvendes och Dødes Rehtfærs Dommer.” 
Brændingen fandt Sted ved “de unge Eller udi 
Østermarken.” 

Om disse to Kvinder fortæller Henrik Ussing 
i „Det gamle Als”: 
De skyldes begge to for Hekseri. Ved deres 
Tryllekunster gjorde de Æg, som de afsatte 
til Hertugen paa Augustenborg. En Dag, da 
Køkkendrengen kom for at hente deres Æg, 
hørte han dem kagle som virkelige Høns. Da 
han vilde gaa ud af Døren, saa han en svær 
Gryde, der stod over Ilden, han blev nysgerrig 
og gik hen og kiggede i den, og da kom han 
selv til at kagle. Det var da tydeligt, at det ikke 
hang rigtigt sammen der i Huset, og Drengen 
var jo ikke den, der holdt Tand for Tunge. Da 
Historien rygtedes ved Hoffet paa Augusten-
borg, lod man anlægge Sag mod de to Søstre 
og beskyldte dem for Hekseri. De blev levende 
brændt uden for Byen pas et Sted, der siden 
kaldes „Askhøj”, og Agrene der omkring kaldes 
de brændte Agre, fordi de to blev brændt der. 
Da Præsten fra Ketting tog hjem fra Henret-
telsen, saa han to Ravne, og det var et Bevis 
paa, at de begge var skyldige og kommet til 
Helvede, 

EN HEKSEBRÆNDING I KETTING I 1680
Jens Raben

Kort fra 1804/1805 lavet af H. du Plat.

På kortet er angivet galgebakken i Egen samt den omtalte bag Ketting kirke.


