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DANMARKS MEST BERØMTE HEKS - MAREN SPLIDS I RIBE bygger på kilder fra samtiden. (Også
udkommet som trykt bog) Spændende historisk roman - humoristisk, barok og tragisk. Maren Splids har god
grund til at frygte Gud - og sex-plagede mænd, som lider af mareridt - blandt andre kong Christian den 4. Der
er en forbandet heks i hver kvinde - og en Satans horekarl i hver mand, siger kloge Ane i Grimstrup. Maren

Splids er en stolt og strid borgerkone i Ribe, gift med den rige Lauritz Skrædder. Den fattige Didrik
Paradisskrædder får en dag et mareridt, hvor tre kvinder kaster sig over ham. han mener den ene er Maren
Splids ... Den arme mand her sex-fantasier om kvinder. En dag kaster han en stor klump levende bræk op.
Biskoppen bedømmer den til at være Fandens værk. Der starter en undersøgelse ... Den peger på Maren

Splids. Maren lægger sag an for bagvaskelse. Men pludselig vendes sagen - og bliver til en sag mod hende
selv om HEKSERI. Sagen henlægges - men tages op igen. Maren bliver dømt for hekser ved Riberret. Men
sagen ankes til Rådstueretten i Ribe. De frikender heksen! Det lykkes den forpinte Didrik Skrædder at få
selve KONG CHRISTIAN DEN 4. i tale. Kongen kender alt til mareridt. Hans unge hustru (han er 21 år

ældre) KIRSTEN MUNK er ham utro og forsøger at forgive ham, han er besat af hende, hun fortryller ham -
han mistænker hende for at være en heks - men han elsker hende. Samtidig har Christian tabt en stor krig. Der

skal findes syndebukke for hans nederlag i krig og kærlighed. Kongen mener, hans ulykker skyldes
troldfolket - og Christian den 4. bliver Danmarks største heksejæger. Han får sin Mestermand til at pine

Maren Splids til at tilstå ... Maren Splids bliver efter 4 års retssager brændt i Ribe 1641. Hekseprocessen mod
Maren Splids er den meste berømte i Danmark. Hekse - Fandens kællinger - er ikke bare grimme, gamle,kloge
koner - det var ofte unge, smukke kvinder, som tryllebandt og gav sexuelle mareridt - der havnede på bålet -
og den slags hekse findes stadig. Palle Petersen har skrevet en en levende, anderledes, skønlitterær, historisk
roman på baggrund af kilderne fra Ribe. Det er en roman om kampen mellem manden og kvinden - mellem
horekarlen og heksen - den evige kamp. Manden er som regel stærkest - han brænder heksen af ... Eller er det
nu kvinden, der er den stærkeste ... Palle Petersen har skrevet fire historiske romaner om Christian den 4.s tid
- de tre andre er udkommet som e-bøger: "Christian den 4. i krig og kærlighed" (Christian den 4. og Kirsten
Munk) - "Bødlens Lille Helvede" (Mestermanden i Helsingør) og "Dansk koloni i Indieland" (Christian den
4. og Tranquebar). De kan læses hver for sig, samlet giver de et godt billede af livet i renæssancen - omkring
1600. Lykken kommer, lykken går - den som frygter Gud skal lykken få. 320 sider - med gamle stik om

hekse. Se mere om Palle Petersens forfatterskab: http://pallepetersen.mono.net, Kraks Blå bog,
www.litteratursiden.dk, www.danskforfatterforening.dk Kategori: Samfund & historie Emneord: Maren

Splids, historie, heks, Christian den 4., renæssancen. Anmeldelser: Jeg hører til dem der er rigtig glade for at
læse historiske romaner, derfor var glæden og forventningen meget stor da " Fandens heks, Maren splids og

Christian d 4 " af Palle Petersen, kom med posten. Glæden og forventningen blev fuldt ud indfriet, en
fantastisk læseoplevelse. En af dem hvor man er rigtig godt underholdt fra første til sidste side både



indholdsmæssigt og sprogligt. At Palle Petersen har en lang række bøger bag sig, fornemmer man med det
samme. Selvsikker og flyvende. Vi møder bønderne i Grimstrup den dag Frederik d 2 er død og Christian d 4
er den nye konge, Valborgsdag. Vi følger Christian d 4 op gennem tiden, følger alle hans kvaler med kvinder,
ægteskabet med Anna Catherine og senere Kirsten Munk, hans krige, erobringer, hans forhold til såvel Gud
som de forbandede hekse. Sideløbende følger vi en række markante personer i Grimstrup, Per præst der på

den ene side, ser sig som Guds tjener, der må tugte de skyldige, på den anden side er han plaget af
voldsomme drifter, hvad angår kvinder. Han tager skarp afstand fra tidens hekse og benytter sig samtidig af
dem og deres viden. Vi lærer en række markante kvinder at kende, bl.a. Kloge Ane, byens kloge kone og
heks,der har født en datter, den meget smukke Anne, der i følge moderen er dømt til et helt fantastisk og

eventyrligt liv. Dog går hun så gruelig meget slemt igennem at hun senere bliver byens grimmeste kvinde og
heks, som det gælder om at holde sig gode venner med. Sidst men ikke mindst følger vi Maren Splids, en
meget respekteret borgerkvinde, der bliver gift med skræddermester Lauritz Splid. Maren har en meget

fremtrædende rolle idet hun repræsenterer en særlig gruppe kvinder på den tid, der ikke lod sig kue eller styre
af mændene, tværtimod, samtidig med at hun, ligesom Anne blev betragtet som byens kloge kone. Vi følger
hende frem til hun bliver brændt på bålet, dømt af Christian d 4. Palle Petersen skriver i et forrygende tempo,

meget levende sprog, det er en fantastisk rejse mellem beskrivelser af datidens gudsfrygt, trolddom,
syndebukke, heksebrændinger, . Her er fyldt ned elskovslyst og tugthuse. " Der er en forbandet heks i enhver
kvinde, og en Satans horekarl i enhver mand. Sådan siger kloge Ane i Grimstrup " Der er skrevet rigtig mange
bøger og historiske romaner om Christian d 4, så hvorfor denne, fordi den beskriver historien med helt andre

øjne, sætter kongen i et andet perspektiv, end blot ham der byggede og byggede, her beskrives tidens
kvindesyn på en ny og meget spændende måde, og atter må jeg gentage at Palle Petersen skriver i et

forrygende, anderledes og befriende sprog. Jeg vil på det varmeste anbefale jer at sætte jer tilbage og nyde
denne historiske perle i rækken.. Rigtig god læselyst ! Mogens 4 08-03-2013 (Bog, hæftet) Palle Petersens
blodrige roman om Danmarks mest berømte hekseproces, og ikke mindst hele forhistorien, er så stærk og

vedkommende som nogensinde i sin nyskrevne udgave. Palle Petersen skildrer Christian den 4.’s Danmark, så
man næsten kan fornemme stanken i næseborene. En tid som var gennemsyret af vold, druk og hor og
samtidig så kuet af en seksualforskrækket, kvindeundertrykkende, kristen Gudsfrygt, at det kunne få en

Talebankriger til at virke helt tolerant. Hovedpersonen Maren Splids er en stærk og selvstændig kvinde, som
vi følger helt fra undfangelsen, gennem et hårdt liv frem til lykken som skræddermesterfrue og

værtshusholder i Ribe. Men hun er også rapkæftet, og hun vækker misundelse. Hendes stride tunge bærer sin
del af skylden, da hekseprocessens vanvittige og ubønhørlige logik langsomt, men sikkert knuser hende. Jan
Guillou har i ”Heksenes forsvarere” sammenlignet hekseforfølgelserne med vor tids pædofilisager, og når
man læser ”Satans heks”, får man en overbevisende skildring af de mekanismer, der fungerer lige så godt i

dag som dengang, sådan som vi senest har set det i Thomas Vinterbergs ”Jagten”. Parallelt med Maren Splids
historie får vi et stærkt billede af en plaget konge, som på trods af de utallige børn han avler rundt omkring,
føler sig afmægtig i forhold til kvinderne, en afmagt som fører ham ud i håbløse krige. Christian den 4.
kommer her til at tage sig noget anderledes ud end den joviale landsfader fra ”Elverhøj” eller den store
bygmester, hvis imponerende værker vi stadig har for øje. Vi får også en forsmag på kærlighedshistorien

mellem kongen og Kirsten Munk, som udfoldes i ”Christian den 4. i krig og kærlighed”. Underligt nok er der
mig bekendt aldrig lavet en film om denne vores mest navnkundige konge, men med ”En kongelig affære”s
store succes kan man håbe at en af vore fine filminstruktører får mod på at dykke dybere i historien. I Palle
Petersens bøger om Christian d. 4. og hans tid er der masser af godt stof at hente, både action og store

følelser. Og et virkelig spektakulært tidsbillede. Mogens 4 05-03-2013 (Bog, hæftet) Palle Petersens blodrige
roman om Danmarks mest berømte hekseproces, og ikke mindst hele forhistorien, er så stærk og

vedkommende som nogensinde i sin nyskrevne udgave. Palle Petersen skildrer Christian den 4.’s Danmark, så
man næsten kan fornemme stanken i næseborene. En tid som var gennemsyret af vold, druk og hor og
samtidig så kuet af en seksualforskrækket, kvindeundertrykkende, kristen Gudsfrygt, at det kunne få en

Talebankriger til at virke helt tolerant. Hovedpersonen Maren Splids er en stærk og selvstændig kvinde, som
vi følger helt fra undfangelsen, gennem et hårdt liv frem til lykken som skræddermesterfrue og

værtshusholder i Ribe. Men hun er også rapkæftet, og hun vækker misundelse. Hendes stride tunge bærer sin
del af skylden, da hekseprocessens vanvittige og ubønhørlige logik langsomt, men sikkert knuser hende. Jan
Guillou har i ”Heksenes forsvarere” sammenlignet hekseforfølgelserne med vor tids pædofilisager, og når
man læser ”Satans heks”, får man en overbevisende skildring af de mekanismer, der fungerer lige så godt i

dag som dengang, sådan som vi senest har set det i Thomas Vinterbergs ”Jagten”. Parallelt med Maren Splids
historie får vi et stærkt billede af en plaget konge, som på trods af de utallige børn han avler rundt omkring,
føler sig afmægtig i forhold til kvinderne, en afmagt som fører ham ud i håbløse krige. Christian den 4.
kommer her til at tage sig noget anderledes ud end den joviale landsfader fra ”Elverhøj” eller den store
bygmester, hvis imponerende værker vi stadig har for øje. Vi får også en forsmag på kærlighedshistorien

mellem kongen og Kirsten Munk, som udfoldes i ”Christian den 4. i krig og kærlighed”. Underligt nok er der
mig bekendt aldrig lavet en film om denne vores mest navnkundige konge, men med ”En kongelig affære”s
store succes kan man håbe at en af vore fine filminstruktører får mod på at dykke dybere i historien. I Palle
Petersens bøger om Christian d. 4. og hans tid er der masser af godt stof at hente, både action og store

følelser. Og et virkelig spektakulært tidsbillede.

 

HISTORIEN OM DANMARKS MEST BERØMTE HEKS -
MAREN SPLIDS I RIBE bygger på kilder fra samtiden. (Også

udkommet som trykt bog) Spændende historisk roman - humoristisk,
barok og tragisk. Maren Splids har god grund til at frygte Gud - og

sex-plagede mænd, som lider af mareridt - blandt andre kong
Christian den 4. Der er en forbandet heks i hver kvinde - og en
Satans horekarl i hver mand, siger kloge Ane i Grimstrup. Maren



Splids er en stolt og strid borgerkone i Ribe, gift med den rige
Lauritz Skrædder. Den fattige Didrik Paradisskrædder får en dag et
mareridt, hvor tre kvinder kaster sig over ham. han mener den ene er
Maren Splids ... Den arme mand her sex-fantasier om kvinder. En

dag kaster han en stor klump levende bræk op. Biskoppen bedømmer
den til at være Fandens værk. Der starter en undersøgelse ... Den
peger på Maren Splids. Maren lægger sag an for bagvaskelse. Men
pludselig vendes sagen - og bliver til en sag mod hende selv om

HEKSERI. Sagen henlægges - men tages op igen. Maren bliver dømt
for hekser ved Riberret. Men sagen ankes til Rådstueretten i Ribe. De
frikender heksen! Det lykkes den forpinte Didrik Skrædder at få
selve KONG CHRISTIAN DEN 4. i tale. Kongen kender alt til

mareridt. Hans unge hustru (han er 21 år ældre) KIRSTEN MUNK
er ham utro og forsøger at forgive ham, han er besat af hende, hun
fortryller ham - han mistænker hende for at være en heks - men han
elsker hende. Samtidig har Christian tabt en stor krig. Der skal findes
syndebukke for hans nederlag i krig og kærlighed. Kongen mener,

hans ulykker skyldes troldfolket - og Christian den 4. bliver
Danmarks største heksejæger. Han får sin Mestermand til at pine
Maren Splids til at tilstå ... Maren Splids bliver efter 4 års retssager
brændt i Ribe 1641. Hekseprocessen mod Maren Splids er den meste

berømte i Danmark. Hekse - Fandens kællinger - er ikke bare
grimme, gamle,kloge koner - det var ofte unge, smukke kvinder, som
tryllebandt og gav sexuelle mareridt - der havnede på bålet - og den
slags hekse findes stadig. Palle Petersen har skrevet en en levende,
anderledes, skønlitterær, historisk roman på baggrund af kilderne fra
Ribe. Det er en roman om kampen mellem manden og kvinden -
mellem horekarlen og heksen - den evige kamp. Manden er som

regel stærkest - han brænder heksen af ... Eller er det nu kvinden, der
er den stærkeste ... Palle Petersen har skrevet fire historiske romaner
om Christian den 4.s tid - de tre andre er udkommet som e-bøger:
"Christian den 4. i krig og kærlighed" (Christian den 4. og Kirsten
Munk) - "Bødlens Lille Helvede" (Mestermanden i Helsingør) og

"Dansk koloni i Indieland" (Christian den 4. og Tranquebar). De kan
læses hver for sig, samlet giver de et godt billede af livet i

renæssancen - omkring 1600. Lykken kommer, lykken går - den som
frygter Gud skal lykken få. 320 sider - med gamle stik om hekse. Se
mere om Palle Petersens forfatterskab: http://pallepetersen.mono.net,

Kraks Blå bog, www.litteratursiden.dk,
www.danskforfatterforening.dk Kategori: Samfund & historie

Emneord: Maren Splids, historie, heks, Christian den 4.,
renæssancen. Anmeldelser: Jeg hører til dem der er rigtig glade for at
læse historiske romaner, derfor var glæden og forventningen meget
stor da " Fandens heks, Maren splids og Christian d 4 " af Palle

Petersen, kom med posten. Glæden og forventningen blev fuldt ud
indfriet, en fantastisk læseoplevelse. En af dem hvor man er rigtig
godt underholdt fra første til sidste side både indholdsmæssigt og
sprogligt. At Palle Petersen har en lang række bøger bag sig,



fornemmer man med det samme. Selvsikker og flyvende. Vi møder
bønderne i Grimstrup den dag Frederik d 2 er død og Christian d 4 er
den nye konge, Valborgsdag. Vi følger Christian d 4 op gennem
tiden, følger alle hans kvaler med kvinder, ægteskabet med Anna
Catherine og senere Kirsten Munk, hans krige, erobringer, hans

forhold til såvel Gud som de forbandede hekse. Sideløbende følger
vi en række markante personer i Grimstrup, Per præst der på den ene
side, ser sig som Guds tjener, der må tugte de skyldige, på den anden
side er han plaget af voldsomme drifter, hvad angår kvinder. Han
tager skarp afstand fra tidens hekse og benytter sig samtidig af dem
og deres viden. Vi lærer en række markante kvinder at kende, bl.a.
Kloge Ane, byens kloge kone og heks,der har født en datter, den
meget smukke Anne, der i følge moderen er dømt til et helt

fantastisk og eventyrligt liv. Dog går hun så gruelig meget slemt
igennem at hun senere bliver byens grimmeste kvinde og heks, som
det gælder om at holde sig gode venner med. Sidst men ikke mindst
følger vi Maren Splids, en meget respekteret borgerkvinde, der bliver

gift med skræddermester Lauritz Splid. Maren har en meget
fremtrædende rolle idet hun repræsenterer en særlig gruppe kvinder
på den tid, der ikke lod sig kue eller styre af mændene, tværtimod,
samtidig med at hun, ligesom Anne blev betragtet som byens kloge
kone. Vi følger hende frem til hun bliver brændt på bålet, dømt af
Christian d 4. Palle Petersen skriver i et forrygende tempo, meget
levende sprog, det er en fantastisk rejse mellem beskrivelser af

datidens gudsfrygt, trolddom, syndebukke, heksebrændinger, . Her er
fyldt ned elskovslyst og tugthuse. " Der er en forbandet heks i enhver
kvinde, og en Satans horekarl i enhver mand. Sådan siger kloge Ane

i Grimstrup " Der er skrevet rigtig mange bøger og historiske
romaner om Christian d 4, så hvorfor denne, fordi den beskriver
historien med helt andre øjne, sætter kongen i et andet perspektiv,

end blot ham der byggede og byggede, her beskrives tidens
kvindesyn på en ny og meget spændende måde, og atter må jeg
gentage at Palle Petersen skriver i et forrygende, anderledes og
befriende sprog. Jeg vil på det varmeste anbefale jer at sætte jer

tilbage og nyde denne historiske perle i rækken.. Rigtig god læselyst
! Mogens 4 08-03-2013 (Bog, hæftet) Palle Petersens blodrige roman

om Danmarks mest berømte hekseproces, og ikke mindst hele
forhistorien, er så stærk og vedkommende som nogensinde i sin
nyskrevne udgave. Palle Petersen skildrer Christian den 4.’s

Danmark, så man næsten kan fornemme stanken i næseborene. En
tid som var gennemsyret af vold, druk og hor og samtidig så kuet af
en seksualforskrækket, kvindeundertrykkende, kristen Gudsfrygt, at

det kunne få en Talebankriger til at virke helt tolerant.
Hovedpersonen Maren Splids er en stærk og selvstændig kvinde,
som vi følger helt fra undfangelsen, gennem et hårdt liv frem til

lykken som skræddermesterfrue og værtshusholder i Ribe. Men hun
er også rapkæftet, og hun vækker misundelse. Hendes stride tunge

bærer sin del af skylden, da hekseprocessens vanvittige og



ubønhørlige logik langsomt, men sikkert knuser hende. Jan Guillou
har i ”Heksenes forsvarere” sammenlignet hekseforfølgelserne med
vor tids pædofilisager, og når man læser ”Satans heks”, får man en
overbevisende skildring af de mekanismer, der fungerer lige så godt i

dag som dengang, sådan som vi senest har set det i Thomas
Vinterbergs ”Jagten”. Parallelt med Maren Splids historie får vi et
stærkt billede af en plaget konge, som på trods af de utallige børn
han avler rundt omkring, føler sig afmægtig i forhold til kvinderne,

en afmagt som fører ham ud i håbløse krige. Christian den 4.
kommer her til at tage sig noget anderledes ud end den joviale

landsfader fra ”Elverhøj” eller den store bygmester, hvis
imponerende værker vi stadig har for øje. Vi får også en forsmag på
kærlighedshistorien mellem kongen og Kirsten Munk, som udfoldes i
”Christian den 4. i krig og kærlighed”. Underligt nok er der mig
bekendt aldrig lavet en film om denne vores mest navnkundige

konge, men med ”En kongelig affære”s store succes kan man håbe at
en af vore fine filminstruktører får mod på at dykke dybere i

historien. I Palle Petersens bøger om Christian d. 4. og hans tid er
der masser af godt stof at hente, både action og store følelser. Og et
virkelig spektakulært tidsbillede. Mogens 4 05-03-2013 (Bog,

hæftet) Palle Petersens blodrige roman om Danmarks mest berømte
hekseproces, og ikke mindst hele forhistorien, er så stærk og
vedkommende som nogensinde i sin nyskrevne udgave. Palle

Petersen skildrer Christian den 4.’s Danmark, så man næsten kan
fornemme stanken i næseborene. En tid som var gennemsyret af
vold, druk og hor og samtidig så kuet af en seksualforskrækket,
kvindeundertrykkende, kristen Gudsfrygt, at det kunne få en

Talebankriger til at virke helt tolerant. Hovedpersonen Maren Splids
er en stærk og selvstændig kvinde, som vi følger helt fra
undfangelsen, gennem et hårdt liv frem til lykken som

skræddermesterfrue og værtshusholder i Ribe. Men hun er også
rapkæftet, og hun vækker misundelse. Hendes stride tunge bærer sin
del af skylden, da hekseprocessens vanvittige og ubønhørlige logik
langsomt, men sikkert knuser hende. Jan Guillou har i ”Heksenes

forsvarere” sammenlignet hekseforfølgelserne med vor tids
pædofilisager, og når man læser ”Satans heks”, får man en

overbevisende skildring af de mekanismer, der fungerer lige så godt i
dag som dengang, sådan som vi senest har set det i Thomas

Vinterbergs ”Jagten”. Parallelt med Maren Splids historie får vi et
stærkt billede af en plaget konge, som på trods af de utallige børn
han avler rundt omkring, føler sig afmægtig i forhold til kvinderne,

en afmagt som fører ham ud i håbløse krige. Christian den 4.
kommer her til at tage sig noget anderledes ud end den joviale

landsfader fra ”Elverhøj” eller den store bygmester, hvis
imponerende værker vi stadig har for øje. Vi får også en forsmag på
kærlighedshistorien mellem kongen og Kirsten Munk, som udfoldes i
”Christian den 4. i krig og kærlighed”. Underligt nok er der mig
bekendt aldrig lavet en film om denne vores mest navnkundige



konge, men med ”En kongelig affære”s store succes kan man håbe at
en af vore fine filminstruktører får mod på at dykke dybere i

historien. I Palle Petersens bøger om Christian d. 4. og hans tid er
der masser af godt stof at hente, både action og store følelser. Og et

virkelig spektakulært tidsbillede.
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