
 

 

 
Smørheks  

 
"…" 

Ved Blisdam nær Uggerløse lå en gammel rønne, skæv 
og faldefærdig, og her boede en gammel kone. De lokale 
brød sig ikke om hende, men hun havde altid smør til salg 
på markedet, og mens ingen ordentlige bønder havde så 
meget, at de kunne sælge af det. Selv de år, hvor der var 
sygdom blandt kvæget, havde hun smør at sælge. En Skt. 
Hans nat krøb en karl i smug nær hendes hytte, og her så 
han, hvordan hun dansede om en kedel og sang sære sange, 
mens fløde boblede frem af kedlens bund. Han sagde også, 
at han havde set hende dyppe små kranier i fløden. Han 
blev syg fire dage efter, og rejste sig aldrig af sit sygeleje.  
 
Smørheksen er et ondsindet væsen, der har hjemme i 
mosehuller og små damme, i forladte vandmøller og 
usle små hytter, og de ofte optræder i kvindeskikkelse, 
der nemt forveksles med en gammel, krumbøjet kone. 

Smørhekse er grådige væsner, der bruger deres 
trolddom til at stjæle smør og fløde fra bønder, og 
smørret æder til med stort velbehag, eller opfeder 
deres ofre med, inden de æder dem. 

Smørhekse samles på særlige nætter, hvor det 
overnaturlige er særligt magtfuldt. Det sker på Skt. 
Hans nat, Valborgs nat, Allehelgensaften og de tolv 
nætter mellem jul og helligtrekongersdag. På disse 
nætter kværner de trolddomssmør, nedkalder 
forbandelser over folk og æder dem, som forstyrrer 

deres ritualer. Deres særlige heksesmør kan bringe 
ulykke over folk, sprede sygdom og forhekse værktøj 

. 

Ritual 
Smørheksen kan påvirkes gennem hendes eget 
heksesmør. Stikker man i smørret med glohedt jern, 
brænder det hende, som havde man stukket hende 
direkte med jernet. Hun vil straks vide, at hun bliver 
angrebet og komme rendende for at standse sin 
overfaldsmand. Trusler om at skade hende gennem 
trolddomssmøret kan få hende til at trække 
forbandelser tilbage eller aftvinge hende betaling i 
guld. 

Smørhekse kan dræbes eller fordrives med samme 
metoder, som skader eller fordriver mennesker.  
 

CHARACTERISTICS 

• Might 6    Body Control 6 

• Magic 8   Manipulation 8    Fear 0 

 
 

COMBAT 

ATTACK DAMAGE RANGE 

Klør 2 0 

Det onde øje 2 0-1 

 



Eksempler på konflikter 
• Ved Velling, Danmark, har en smørheks giftet 

sig med herremanden (efter hans kone døde 
kvalt i en mælkejunge), og hun driver nu hans 
mejeri og afkræver stadig større mængder 
mælk fra fæstebønderne. 

• Halvvejs mellem Lønshult og Fållen i Sverige 
er gammel dam, hvor en smørheks har 
hjemme. Hun stjæler på skift smør fra de to 
landsbyer for at se bønderne komme op og 
toppes med hinanden. 

• I Norge på Smøla bor en ældgammel 
smørheks, så gammel at hun er afbilledet ikke 
kun i tre lokale landsbykirkers kalkmalerier, 
men også på en bronzealder helleristning. 
Hun siges at være urmoder til egnens fire 
største bondefamilier, som alle afkræver en 
flødeskat af deres naboer, som de skænker til 
hende hver fuldmåne. 

 

Hemmelighed 
Nogle smørhekse har tudser til at hjælpe sig. 

Skrubtudsen sniger sig ind i smørkærner, hvor den 
stjæler fløden og render hjem til heksen med den, eller 
den forhindrer fløden i at blive til smør. Skarpøjede vil 
øjne en stor, stirrende tudse, hvis blærebefængte krop 
driver af fløde. 

Hvis man ridser et kors i heksesmør, begynder 
snittet at bløde. 

Nogle smørhekse er så gamle, at de optræder på 
kalkmalerier fra middelalderen i den lokale 
sognekirke. 

 
MAGICAL POWERS 

• Enchant 

• Curse 

• Trolddom: Stjæle smør (smørheksen kan stjæle smør 
med sin trolddom. Fløden forsvinder fra hendes ofres 
kærner og dukker op i hendes som smør) 

• Forbande: Hindre smør (smørheksen kan forbande 
folk, så deres fløde ikke kan kærnes til smør) 

• Magic Item: Seddel med trylleremse (smørheksen 
kan forære en trylleremse, som når den læses højt, 
lader en person stjæle smør fra sine naboer) 

• Magic Item: Heksesmør (kan få koste til at flyve og 
vognhjul til at rotere, kan gøre husdyr syge og 
forhekse folk)  

 

CONDITIONS 

□ Vred +2 (angriber med sine skarpe negle) 

□ Fortumlet -1 

□ Lumsk +2  

□ Såret og bange -2 

□ Knækket – dør, hvis skaden er fysisk 
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