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Fandens heks Hent PDF Forlaget skriver: Historien om Danmarks mest berømte heks - Maren Splids i
Ribe bygger på kilder fra samtiden.

Spændende historisk roman - humoristisk, barok og tragisk. Maren Splids har god grund til at frygte Gud og
sexplagede 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. 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 udkommer 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 (dansk koloni Tranquebar i Indien).
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.
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