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Hvorfor bruge sagen om Maren Spliids?

Maren Spliids er i dag kendt som Danmarks mest berømte heks. Allerede dengang, da hun i 

1641 blev brændt på bålet i Ribe, var både hun og hendes sag berømt i hele landet. De fleste 

andre hekse sager fyldte en halv side i rettens dombøger. Marens fyldte over 50! 118 mennesker 

var involveret i sagen, der strakte sig over 4,5 år. Både i Tyskland og i Sverige skrev man om 

hende flere årtier efter. Men hvorfor var sagen mod Maren Spliids så interessant?

Den typiske trolddomsdømte i 15–1600-tallet var en ældre, fattig kvinde på kanten af sam-

fundet. Hun var ofte ugift eller enke. Godt nok var Maren en kvinde, men hun var ikke særlig 

gammel. Da sagen startede, var Maren kun i midten af 30’erne. Hun var gift med en mand, 

der forsvarede hende i retten. Maren og hendes mand, Laurids, var ganske velhavende, vel-

respekterede i samfundet og personlige venner med byens to borgmestre og andre spidser. 

Derfor blev Maren da også frikendt ad to omgange, da én af hendes mands konkurrenter rejste 

sag mod hende for trolddom; hun var ganske enkelt ikke en egnet ’hekse-kandidat’.

Men alting vendte, da den heksejagende konge, Christian IV, involverede sig personligt i sagen, 

og tilsidesatte den gældende lovgivning.

Netop fordi sagen mod Maren Spliids er så atypisk, er den et godt sted at starte, hvis man 

vil lære noget om de øvrige, danske hekse processer. Gennem det atypiske får man belyst det 

almindelige. Det kan give anledning til gode samtaler og refleksioner.

Velkommen til sagen mod Maren Spliids i MARENS SPLIIDS. Heks, offer eller heltinde?
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MAREN SPLIIDS Kromutter, gift med Laurids

LAURIDS SPLIID Skrædder, gift med Maren

DIDRIK SKRÆDDER En fattig skrædder

DIDRIKS KONE Gift med Didrik Skrædder

NABOKONE 1, 2 og 3 Sladrekoner

ALBRET SKEEL Lensmand i Ribe

BISKOPPEN og KAPELLANEN Gejstlige

PEDER PEDERSEN HJERTING Byfoged og dommer i sagen

CHRISTIAN IV Konge af Danmark

GREGERS KRABBE Lensmand i Ribe efter Albret Skeel

ERDMANN MØLLENDORPH Korporal

PEDER STAUNING En vognmand

LAUGE HANSEN En skrædder

KNUD ESPENSEN En vægter

MARGRETHE LAURIDSDATTER En fattig, lam kvinde

ANNA HANSDATTER Marens niece

MAREN JELLES En skrædderkone

HERSKABSFOGEDEN  En af lensmandens nærmeste 
embedsmænd

SLOTSSKRIVEREN Regnskabsfører og skriver ved et slot

BØDLEN  Ham, der stod for tortur og henrettelser 
i retssagerne

ROLLELISTE
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SCENE 1
Ved Spliids’ hus   
Nabokonerne mødes på gaden  
Deltagere: Nabokone 1, nabokone 2, nabokone 3  

NABOKONE 1
Så I Maren Spliids på Torvet i går?

NABOKONE 2
Sikke hun vigtede sig i sit nye skørt! Hun tror rigtig, hun er noget.

NABOKONE 3
Et vidunderligt skørt! Men alt for prangende til torvedag. 
Tror I hendes mand har syet det?

NABOKONE 2
Jeg hørte, hun sagde, at det kom fra Frankrig.

NABOKONE 1
Sikke hun praler. Og det er sikkert løgn.

NABOKONE 3
Det er selvfølgelig Laurids Skrædder, der har syet det.

NABOKONE 1
Men tænk at han lader sin kone gå omkring på den måde.

NABOKONE 2
Han synes vel, at folk har noget at misunde ham.

De griner.

Hjemme hos Laurids og Maren  
Deltagere: Laurids, Maren 

LAURIDS
Jeg skal love for, du har givet folk noget at snakke om.

MAREN
Åh, folk har så travlt. Hvad har jeg nu gjort?
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LAURIDS
Alle konerne taler om dit nye franske skørt. Havde du det på, da du var på Torvet 
i går?

MAREN
Synes du, det var forkert?

LAURIDS
Selvfølgelig ikke. Skulle skrædderens kone ikke gå nydeligt klædt?

MAREN
Det synes folk åbenbart ikke.

LAURIDS
De har sladret om os lige siden vi blev gift.

MAREN
Også før vi blev gift.

LAURIDS
Ja, det var derfor, jeg tænkte, at jeg lige så godt kunne gifte mig med dig.

MAREN
Men det brød folk sig heller ikke om.

LAURIDS
Lad folk snakke. Vi har det jo godt.

MAREN
Du er en god mand, Laurids.

Nabokonerne mødes på gaden  
Deltagere: Nabokone 1, nabokone 2, nabokone 3, Didriks kone, Maren 

NABOKONE 1
Næh, en pjaltet bondetøs, der bliver skrædderfrue – det hører ingen steder 
hjemme!

NABOKONE 2
Jeg har hørt, de mænger sig med Købmand Kastbjerg.

NABOKONE 3
Men dér kommer Didrik skrædders kone.
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NABOKONE 1
Åh den stakkel.

NABOKONE 2
Guds fred morlille.

NABOKONE 3
Hvordan står det til hos jer?

DIDRIKS KONE
Ikke godt. Jeg frygter, vi må sætte børnene på fattighjælp.

NABOKONE 1
Åh hvor skrækkeligt!

NABOKONE 2
Men har Didrik ikke nok at bestille?

NABOKONE 1
Folk har vel ikke glemt, at han var slotsskrædder?

NABOKONE 3
Det er da længe siden.

DIDRIKS KONE
Det er småt med bestillinger. Alle går vist til Laurids Spliid i stedet.

NABOKONE 3
Eller en af de 37 andre skræddere i byen, måske?

NABOKONE 1
Det er garanteret Laurids, de går til i stedet. Så de kan få et krus øl hos Maren, 
mens hun vimser om i sit uanstændige skørt.

NABOKONE 3
Men har Didrik ikke været syg?

DIDRIKS KONE
Han er stadig lige dårlig. Faktisk bliver det kun værre.

NABOKONE 1
Åh den stakkel. Gud se i nåde til jer begge.

NABOKONE 2
Og jeres stakkels børn.
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DIDRIKS KONE
Jeg takker for omsorgen. Nu må jeg hjem.

NABOKONE 1
Åh den stakkels stakkels … stakkel!

MAREN
Hvem er en stakkel?

NABOKONE 2
Åh, Fru Spliids. Guds fred. Det var Didrik skrædders kone, der netop gik.

MAREN
Ja, hun er en stakkel. Jeg hører, Didrik ikke kan passe sit arbejde.

NABOKONE 1
Måske fordi han slet ikke har nogen kunder. De vil hellere gå andre steder hen.

MAREN
Kan man bebrejde dem det? Folk må vel selv bestemme, hvilken skrædder der 
skal skære deres klæder.

NABOKONE 3
Ja tak, jeg skulle nu heller ikke bestille noget hos Didrik. Så hellere give almisse 
til hans børn.

MAREN
Ja, det får de nok brug for.

NABOKONE 1
(hvisker til de andre)
Hvor hovmodig har man lov til at være?

MAREN
Men synd er det nu for konen og børnene. Om Didrik er uduelig, doven eller 
bare et skravl, så er det dog ikke deres skyld at han ikke kan skaffe dem mad på 
bordet. God formiddag, de fruer.

NABOKONE 2
Åh, hun er skrækkelig overlegen!

NABOKONE 1
Tænk at tale sådan om én fra sin mands skrædderlaug!

NABOKONE 3
Men det er virkelig et vidunderligt skørt!



8

SCENE 2
Ved Didriks hus.     De to nabokoner  
kommer gående hurtigt forbi den tredje  
Deltagere: Nabokone 1, nabokone 2, nabokone 3  

NABOKONE 3
Hvor skal I hen så hastigt?

NABOKONE 2
Til Didrik skrædder.

NABOKONE 1
Hans kone frygter, han ikke har langt igen. Hun har brug for selskab og trøst.

NABOKONE 3
Jeg går med. Ligger han virkelig for døden?

Hjemme hos Didrik  
Deltagere: Didriks kone, Didrik, nabokone 1, nabokone 2, nabokone 3 

DIDRIKS KONE
Åh, tak fordi I kom!

NABOKONE 2
Hvordan står det til med Didrik?

DIDRIKS KONE
Han kan ikke forlade sengen. Han er hed af feber og kan knap se og tale.

NABOKONE 1
Han ligner en dødning. Det kan kun gå én vej.

DIDRIKS KONE
Jeg ulykkelige!

DIDRIK
Jeg skal kaste op! Kom med et bækken!

NABOKONE 1
Nej, fy da føj!
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NABOKONE 2
Gud bevare os!

NABOKONE 3
Ad, hvor ulækkert!

DIDRIKS KONE
Det er … det er jo unaturligt! Se!

NABOKONE 3
Nej, ad, vi gider da ikke se hans bræk!

DIDRIKS KONE
Det er ikke bræk – det er en mærkelig klump!

NABOKONE 1
Må Gud se i nåde til hans sjæl! Jeg har aldrig set noget lignende!

NABOKONE 2
Er det ikke som om den … bevæger sig?

NABOKONE 3
Jeg tror også, jeg skal kaste op.

DIDRIKS KONE
Se! Det er nærmest, som om den løber rundt i bækkenet!

NABOKONE 1
Trolddom!

NABOKONE 2
Heksekunster!

DIDRIKS KONE
Hvad har vi dog gjort, at dette sker for os?

NABOKONE 1
Du må vise klumpen til lensmanden. Han tager troldkunster meget alvorligt.

NABOKONE 2
Du skal ikke finde dig i at din mand er blevet forhekset.

DIDRIKS KONE
Det kan jeg da ikke …

NABOKONE 1
Selvfølgelig skal du det. Vi går med.
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Lensmanden har indkaldt biskoppen og kapellanen  
Deltagere: Albret Skeel, biskoppen, kapellanen 

ALBRET SKEEL
Som kongens embedsmand er det mig magtpåliggende at tage indberetninger om 
trolddom yderst alvorligt. Dog er jeg i en sag i tvivl om bevisets rigtighed. Jeg har 
brug for kirkens syn på sagen.

BISKOPPEN
Naturligvis.

KAPELLANEN
Altid til tjeneste.

ALBRET SKEEL
Jeg undskylder at måtte fremvise dette fæle materie.

KAPELLANEN
Må den almægtige Gud bevare os!

BISKOPPEN
Hvad i alverden skal det forestille?

ALBRET SKEEL
En dødssyg skrædder har brækket den op.

BISKOPPEN
Dette kommer ikke af en almindelig sygdom.

KAPELLANEN
Det er ganske tydeligt!

BISKOPPEN
Det kan kun være Satans værk!

KAPELLANEN
Lige mine ord!

ALBRET SKEEL
De mener altså …?

BISKOPPEN
Det er uden tvivl trolddom.

KAPELLANEN
Uden den mindste tvivl.
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ALBRET SKEEL
Hmmm. Burde man spørge byens medicus til råds i sagen?

BISKOPPEN
Unødvendigt!

KAPELLANEN
Aldeles unødvendigt!

BISKOPPEN
Dette har intet med lægegerningen at gøre. Dette er en sag for kirken.

KAPELLANEN
Og domstolen.

BISKOPPEN
Denne klump er frembragt af en heks eller en troldkarl.

KAPELLANEN
Utvivlsomt!

ALBRET SKEEL
Men hvordan?

BISKOPPEN
Der kan være mange måder. Onde ord, magisk salve eller pulver.

KAPELLANEN
Eller med brug af tudser og slanger.

BISKOPPEN
Nogle hekse behøver blot røre dem, de vil ondt.

KAPELLANEN
Eller ånde på dem. Eller bare se på dem!

ALBRET SKEEL
Men der er ingen anklagede.

BISKOPPEN
Mon ikke den syge skrædder kender nogen, der vil ham ondt?.
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Nabokonerne er på besøg hos Didrik  
Deltagere: Didriks kone, Didrik, nabokone 1, nabokone 2, nabokone 3 

DIDRIKS KONE
Didrik, du er nødt til at tænke tilbage. Nogen må have ønsket dig død eller have 
sagt dig onde ord.

NABOKONE 1
Eller forgiftet dig. Det har man hørt om før.

NABOKONE 2
Du må da kunne huske om nogen har truet dig.

NABOKONE 3
En utilfreds kunde, måske?

DIDRIK
Der var én … men det er jo 13 år siden.

DIDRIKS KONE
Hvad? Hvem har sagt noget?

DIDRIK
Det var da jeg netop var flyttet til Ribe. Jeg var begyndt som skrædder og kom op 
at skændes med …

NABOKONE 2
Laurids Spliid?

DIDRIK
Nej, med Maren.

NABOKONE 1
Endnu bedre!

DIDRIK
Hun sagde: „Gid det må gå dig ilde!“ Hun ønskede mig ondt!

DIDRIKS KONE
At du skulle få en sygdom og dø af den!

NABOKONE 3
Men hvorfor sker det så først nu?
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NABOKONE 1
Hys! Selvfølgelig er det Maren Spliids.

NABOKONE 2
Hvem ellers!

NABOKONE 3
Mon det er sådan de er kommet til penge? Fordi Maren er en heks?

NABOKONE 1
Djævlens penge!

NABOKONE 2
Jeg vidste, de ikke havde rent mel i posen.

DIDRIK
Det skal hun ikke slippe godt fra!.

Maren og Laurids møder Didrik på gaden  
Deltagere: Maren, Laurids, Didrik 

MAREN
Didrik! Jeg har en høne at plukke med dig!

LAURIDS
Maren – pas nu på hvad du siger.

MAREN
Så lad os kalde det „et borgerligt ord“.

DIDRIK
Bliv mig fra livet, heks!

MAREN
Åhr lad være! Kig hellere i spejlet, hvis du vil finde årsagen til din ulykke!

LAURIDS
Didrik. Ganske vist er vi konkurrenter, men også laugsbrødre. 
Vi kan vel tale mindeligt om denne ballade.

DIDRIK
Jeg har ikke mere at sige.
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MAREN
Nej, det har du sikkert ikke. Du lader sladderen gå af sig selv. I tre måneder har 
jeg skullet høre på den ondsindede løgn, du har udbredt om mig. Ødelægger mit 
gode navn og rygte, det er hvad du gør.

DIDRIK
Det var dig, der begyndte.

MAREN
Tror du, jeg bare vil sidde med hænderne i skødet? Jeg har klaget til biskoppen.

DIDRIK
Ha! Tror du kirken lytter til en heks?

LAURIDS
Didrik. Hvis du er så sikker i din sag – hvorfor benægtede du så for nylig overfor 
Købmand Kastbjerg, at du har anklaget Maren?

DIDRIK
Øh … Det kan jeg ikke lige huske …

LAURIDS
Og hvis du virkelig tror, at Maren har forhekset dig – hvorfor gør du så ikke din 
anklage officiel?

DIDRIK
Det kunne jeg da også godt gøre …

LAURIDS
Ville det ikke være bedre, du bare frafalder anklagen, og indrømmer at det bare 
er noget, du bildte dig ind i din sygdom? Alle kan vel forstå, at man kan være lidt 
omtåget i en febervildelse.

DIDRIK
Måske. Hvis …

LAURIDS
Hvis?

DIDRIK
Hvis I nu ville betænke mig og min familie lidt i vores fattigdom? Så skulle jeg 
nok tie stille med alle anklager.

LAURIDS
Du afpresser os?
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MAREN
Jeg vidste det! Du er den mest gemene lille usle …

DIDRIK
Jeg gør ingenting! Jeg siger blot, at I har det så godt og fedt, og 
mine børn går sultne i seng.

MAREN
Så sæt dem på fattighjælp. Det har du kun dig selv at takke for.

LAURIDS
Maren, måske skulle vi alligevel overveje det.

MAREN
Aldrig. Jeg er træt af sladder og løgne. Og Didrik ved lige så vel som 
du, at jeg ikke har noget med trolddom at gøre. Hvis han vil udstille 
sig selv som løgner og bedrager for hele byen, så må han gøre det.

LAURIDS
Du har ret. Han kan ikke vinde. Didrik, du har to muligheder. Enten 
går du på tinge og undskylder offentligt dine ondskabsfulde løgne, 
eller også gør du alvor af dine beskyldninger og lader sagen gå for 
domstolen. Ingen af de to vil hjælpe dig ud af din ulykke, men gør 
du det første, vil du i det mindste kunne møde din Gud og dine 
medborgere som en ærlig mand.
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SCENE 3
Ved Tingstedet  
Byfogeden leder retssagen  
Deltagere: Peder Pedersen, Didrik, Maren, Albret Skeel , Laurids  

PEDER PEDERSEN
Vi er samlet på tinge i dag for at høre Didrik Skrædders anklage 
mod Maren Spliids.

DIDRIK
Hun er en heks! Hun har forbandet mig! Gjort mig syg og ønsket 
mig død!

MAREN
Ja, ellers gør jeg det i hvert fald nu.

LAURIDS
Stille Maren, tænk om de hørte dig!

PEDER PEDERSEN
Det er voldsomme anklager, Didrik Skrædder. Vi må bede om noget mere konkret.

DIDRIK
Jo, altså. Før jeg blev syg, kom der tre kvinder til mig hver midnat i 11 nætter. 
De hviskede og rumsterede. De to holdt mig fast, og den sidste – det var Maren 
Spliids – hun blæste mig ind i munden, og så pressede hun sin sko så hårdt ind i 
min mund, at jeg nær var blevet kvalt!

PEDER PEDERSEN
Hvem var de to andre?

DIDRIK
Øh … dem genkendte jeg ikke.

PEDER PEDERSEN
Og hvad skete der efterfølgende?

DIDRIK
Jeg blev mere og mere syg. Til sidst lå jeg på mit yderste – og så brækkede jeg 
en styg, unaturlig klump op – og den var levende! Det kan den nådige lensmand 
bevidne!

PEDER PEDERSEN
Vil lensmanden bekræfte dette?
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ALBRET SKEEL
Nåeh, tja, levende og levende … Det var en styg tingest, det er sikkert og vidst.

DIDRIK
Biskoppen sagde selv, at det var trolddom.

PEDER PEDERSEN
Vil biskoppen bevidne det?

BISKOPPEN
Bestemt. En sådan vederstyggelighed kunne kun være skabt af Djævlen selv.

DIDRIK
Eller Djævlens hjælper: Maren Spliids!

MAREN
Du er så fuld af løgn, Didrik! Hvis jeg havde klæder som du, havde jeg dræbt dig 
med min egen hånd! Men som kvinde må jeg blot stå her og høre dig sværte mit 
rygte til.

LAURIDS
Maren, det hjælper dig ikke …

PEDER PEDERSEN
Og du ønsker at bringe denne sag for retten, Didrik?

DIDRIK
Om det så bliver det sidste, jeg gør!

PEDER PEDERSEN
Godt. Maren, du må befri dig ved kirkenævn. Der vil blive indkaldt nævninge. 
Og du, Didrik, må fremskaffe vidner, der kan bekræfte din historie. Om fire uger 
bliver sagen fremsat.

DIDRIK
Jeg skal være her med vidner om fire uger! Hvis hun ellers lader mig i fred så 
længe.

MAREN
Hvis du bare kunne lade mig i fred, Didrik, så stod vi slet ikke her.
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Nabokonerne mødes på gaden  
Deltagere: Nabokone 1, nabokone 2, nabokone 3, kong Christian IV 

NABOKONE 1
Har I hørt det om Didrik?

NABOKONE 2
Hvad er der nu med ham? Han har da holdt lav profil siden han forsøgte at få 
Maren Spliids dømt som heks.

NABOKONE 3
Ja, det skulle han aldrig have gjort. Nu kalder folk ham en løgner. Han er selv ude 
om, det går ham så dårligt.

NABOKONE 1
Maren blev aldrig dømt, men det betyder ikke, hun er uskyldig!

NABOKONE 2
Næh, det var byfogeden, der ikke kunne beslutte sig for, hvordan sagen skulle 
dømmes.

NABOKONE 3
Men Didrik mødte aldrig op med nogen vidner.

NABOKONE 2
Maren gjorde heller ikke mere.

NABOKONE 3
Men det gjorde byfogeden jo heller ikke!

NABOKONE 1
Men hvis I troede den sag var død, så tager I fejl!

NABOKONE 2
Hvad nu?

NABOKONE 1
Jo, Didrik har alligevel gjort noget for sin sag.

NABOKONE 3
Hvad?

NABOKONE 2
Sig det nu!
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NABOKONE 1
Han har opsøgt kongen!

NABOKONE 2
Nej! Hvordan kunne han dog det?

NABOKONE 3
Hvorfor skulle kongen høre på Didrik, når ingen andre tager ham alvorligt?

NABOKONE 1
Han er meget opsat på at jagte troldfolk, er kongen. Han ville gerne hjælpe 
Didrik.

NABOKONE 3
Men det er over to år siden Didrik var syg! Kan det ikke være lige meget nu?

NABOKONE 2
Da ikke, hvis hun faktisk er en heks! Måske får Didrik alligevel hævn?

NABOKONE 1
Så må vi se, om den nye lensmand er mere handlekraftig end salig Albret Skeel.

CHRISTIAN IV
(skriver brev til lensmanden som læses højt)
”Didrik Skrædder, borger i Ribe, har underdanigst fortalt, at der for nogle år siden 
var tilføjet ham stor skade på hans helbred af tre kvinder, af hvilken han kendte 
den ene, nemlig Maren Spliids. Dette var sket ved den onde ånds tilbedelse, så 
han i noget tid ikke kunne bruge sit håndværk. Da Maren Spliids endnu ikke har 
efterkommet dommen om at befri sig på kirkenævn for beskyldningen, pålægges 
det nu lensmanden at bringe sagen til ende, da det ikke kan forsvares for Gud, at 
sådanne gerninger hengår upåtalte.
Underskrevet 28. december 1639, Christian Rex”

Hos lensmanden  
Deltagere: Gregers Krabbe, Didrik 

GREGERS KRABBE
Du skal vide, at jeg tager dette meget alvorligt, Didrik 
Skrædder. Jeg agter naturligvis at følge kongens befaling og 
få denne sag ført til ende. Fastholder du din beskyldning 
mod Maren Spliids?

DIDRIK
Det gør jeg, hr. lensmand.
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GREGERS KRABBE
Godt. Så vil jeg indkalde til retssag. Du må stille med vidner denne gang.

DIDRIK
Jeg skal nok finde nogen!

GREGERS KRABBE
Det gør du klogt i. Hvis Hans Majestæt vil have bål i Ribe, må vi hellere give ham 
det.

På Tingstedet  
Byfogeden styrer retssagen  
Deltagere: Peder Pedersen, Maren, Laurids, Lauge Hansen, Knud Espensen, 
Margrethe, Møllendorph 

PEDER PEDERSEN
Hermed genoptages sagen Didrik Skrædder mod Maren Spliids.

MAREN
Så står vi her igen. Knap tre år kunne vi få fred.

LAURIDS
Vi har klaret frisag én gang, det gør vi også denne gang.

PEDER PEDERSEN
Eftersom Didrik Skrædder fastholder sin anklage og forklaring, går vi videre til 
andre vidner. Lauge Hansen.

LAUGE HANSEN
Her!

PEDER PEDERSEN
Hvad har du at berette?

LAUGE HANSEN
Jeg er en fattig skrædder, og ligesom Didrik var jeg syg en hel sommer, så jeg 
ikke kunne passe min bestilling.

PEDER PEDERSEN
Og din anklage?
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LAUGE HANSEN
Det er Maren, der er skyld i min ulykke. Hun gjorde mod mig, som hun gjorde 
mod Didrik. For at sikre, at folk gik til Laurids Spliid og ikke til os.

PEDER PEDERSEN
Vægter Knud Espensen.

KNUD ESPENSEN
Her!

PEDER PEDERSEN
Din anklage?

KNUD ESPENSEN
Jeg arbejdede for Laurids Spliid en sommer, og da Maren gav mig penge, 
fornærmede hun både mig og min kone.

PEDER PEDERSEN
En fornærmelse er ikke en forhekselse.

KNUD ESPENSEN
Men hun sagde: „Din kone skulle få skam på sin næse“ – og min kone blev 
virkelig syg bagefter!

PEDER PEDERSEN
Vognmand Peder Stauning. Hvad har du at tilføje?

PEDER STAUNING
Jo, sidste år var jeg i Spliids kro og fik mig en kande øl. Men pludselig fik jeg 
sting i siden!

PEDER PEDERSEN
Ja?

PEDER STAUNING
Ja … og så … var det mystisk, for hvor kom det måske fra? Hvem skulle have 
gjort mig ondt på den måde? Der var kun Maren i krostuen!

PEDER PEDERSEN
Margrete Lauridsdatter. Hvad har du at fremføre?

MARGRETHE
Jeg er en moderløs og fattig stakkel, Deres Nåde. Og tilmed 
lam og vanfør.

PEDER PEDERSEN
Det ser vi. Gud trøste dig.
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MARGRETHE
Men det er alt sammen Maren Spliids skyld!

PEDER PEDERSEN
Hvordan?

MARGRETHE
Vi havde et skænderi for nogle år siden. Hun havde taget en guldring i pant fra 
mig. Men da jeg ville købe den tilbage, nægtede hun! Og siden er det gået mig 
værre og værre. Hun har gjort mig lam med sine trolddomskunster!

MAREN
Eller også er du vanfør, fordi du har ligget i med hele det svenske regiment.

LAURIDS
Maren, sssh!

PEDER PEDERSEN
Korporal Erdmann Møllendorph!

LAURIDS
Åh nej, det afsindige fjols!

MAREN
Laurids, sssh!

PEDER PEDERSEN
Hvad har Korporalen at berette om anklagede?

MØLLENDORPH
Som byfogeden allerede har hørt fra flere vidner, så sker der ondt mod den, 
Maren Spliids ønsker ondt. Således også jeg!

PEDER PEDERSEN
Jeg må bede korporalen uddybe.

MØLLENDORPH
Som jeg siger: Engang i krostuen sagde Maren til mig:
du skal få ve!

MAREN
Han slog ud efter Laurids med et krus!

LAURIDS
Fordi jeg brokkede mig over, at korporalen skød sin hund midt i krostuen.
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PEDER PEDERSEN
Ro! Hr. Korporal?

MØLLENDORPH
Fire uger senere blev jeg en aften forfulgt af en unaturligt stor so! Og hvor den 
gik, gik ilden ud i husene. Og siden den aften har jeg været forfulgt af ulykke.  
Og mit barn og min hest med!

PEDER PEDERSEN
Og du anklager altså Maren Spliids for at have bragt denne ulykke over dig?

MAREN
Det kan jeg bekræfte. Han skød ind ad vores vinduer.

MØLLENDORPH
Sandelig er det hendes værk! Hun er en heks!

PEDER PEDERSEN
Vidnernes beretninger er noterede. Jeg vil bede nævningene votere og derefter 
fremsige deres dom.

GREGERS KRABBE
Hun kan ikke gå fri denne gang!

Nabokonerne mødes på gaden noget tid efter  
Deltagere: Nabokone 1, nabokone 2, nabokone 3  

NABOKONE 1
Har I hørt det? Der er faldet dom mod Maren Spliids!

NABOKONE 2
Hvad blev det?

NABOKONE 3
Gik hun fri?

NABOKONE 1
Nævningene har udnævnt, at hun skal brændes som 
troldkone!

NABOKONE 2
Så skal vi se bål på Galgebakken!
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NABOKONE 3
Jeg hørte at lensmanden kom op at toppes med borgmestrene, fordi de forsøgte 
at beskytte Maren.

NABOKONE 1
Ja, Didrik forlangte, at Maren skulle fængsles, men der blev stillet kaution. Og så 
var der ballade ved Spliids hus bagefter med en masse mennesker, der stimlede 
sammen og ville ind. Så kautionisterne mente, at Maren alligevel måtte fængsles 
for sin egen sikkerheds skyld. Borgmestrene tilbød deres bolig, men det gik 
lensmanden ikke med til.

NABOKONE 2
Kom hun så i Riberhus?

NABOKONE 3
Nej, det er da alt for uhumsk! Det er jo bare en ruin.

NABOKONE 1
De satte hende i finkeburet ved Rådhuset.

NABOKONE 3
Men jeg har hørt, at Laurids vil stævne de 15 nævninge for at have gjort fejl. Han 
har endda en advokat.

NABOKONE 2
Tja, han har vel svært ved at undvære Maren og hendes skørt.

De griner.

Hos lensmanden  
Deltagere : Peder Pedersen, Gregers Krabbe 

PEDER PEDERSEN
Jeg bringer lensmanden nyt fra rådstueretten.

GREGERS KRABBE
Sig frem.

PEDER PEDERSEN
(rømmer sig)
Ja, Laurids Spliid havde jo stævnet nævningene, der kendte hans hustru skyldig i 
trolddom.

GREGERS KRABBE
Spild af tid. Konen er en heks.
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PEDER PEDERSEN
Jo, men Spliid havde en advokat med, som pillede vidnernes udsagn  
fra hinanden.

GREGERS KRABBE
Dem alle sammen?

PEDER PEDERSEN
En efter en. De var nu heller ikke særlig præcise.

GREGERS KRABBE
Men nævningene svor jo ed på det!

PEDER PEDERSEN
Ja … men øh …

GREGERS KRABBE
Sig dog frem menneske!

PEDER PEDERSEN
Rådstueretten har erklæret nævningeeden for ugyldig.

GREGERS KRABBE
HVAD HAR DE?!!!

PEDER PEDERSEN
Og frikendt Maren for alle anklager.

GREGERS KRABBE
Men kongen har befalet … JEG har befalet … Dette er ikke slut!  
Jeg appellerer til Højesteret!

PEDER PEDERSEN
Til kongen selv? Jamen, to gange frikendt …

GREGERS KRABBE
Pas hellere på du ikke selv bliver stævnet. Dette er aldeles uhørt!.
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SCENE 4
Ved Skibbroen  
Deltager: Kong Christian IV 

CHRISTIAN IV
(skriver brev som læses højt)
„I sagen om Maren Spliids har Herredagen dømt, at rådstue-
rettens frikendelse af Maren Spliids bør afvises, og den oprindelige 
nævninge dom bør stå ved magt. 

Den anklagede har tilstået at være kyndig i trolddomskunster og 
nævnt sine medskyldige ved navn.

Hun dømmes til bålet. Det forventes, at lensmanden sørger for at 
udføre denne gerning snarest.

Ligeså pålægges det lensmanden at retsforfølge de øvrige udlagte 
troldfolk, samt at undersøge, om byens borgmestre og rådmænd har 
handlet mistænkeligt og kan formodes allierede med troldfolkene i 
denne sag.

Underskrevet 12. oktober 1640, Christian Rex.”.

Nabokonerne mødes på gaden  
Deltagere: Nabokone 1, nabokone 2, nabokone 3  

NABOKONE 2
Har I hørt at Maren Spliids er kommet tilbage fra København?

NABOKONE 1
Har hun tilstået?

NABOKONE 2
Også i den grad. Hun har endda angivet flere andre fra byen.

NABOKONE 3
Hvem?

NABOKONE 2
Krøbbel-Anna og Maren Jelles.

NABOKONE 1
Det kommer slet ikke bag på mig! Jeg har længe haft mistanke til de to!
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NABOKONE 3
Men hvorfor har hun været væk så længe? En retssag tager da ikke ni måneder?

NABOKONE 2
Kun hvis det er en sag om faderskab.

De griner.

NABOKONE 3
Åh Gud! De har sikkert tortureret hende!

NABOKONE 1
Det har hun kun godt af.

NABOKONE 2
Da ikke før hun tilstod. Det er ulovligt.

NABOKONE 1
Hvad snakker du om?

NABOKONE 3
Det er rigtigt. Det er kun tilladt at bruge tortur efter en tilståelse. Ikke før.

NABOKONE 2
Tror du, de har givet hende med tommelskruerne?

NABOKONE 1
Jeg har hørt, de plejer at hænge dem op ved håndleddene med armene vredet om 
på ryggen.

NABOKONE 2
Det var dog skrækkeligt!

NABOKONE 1
Ja, det er en grim måde at brække sine arme på.

NABOKONE 2
Men hvis hun har tilstået og angivet de andre under tortur …

NABOKONE 3
Og på kongens ordre. På kongens eget slot!

NABOKONE 1
Pas hellere på hvad I siger.

NABOKONE 2
Ja. De har allerede smidt Krøbbel-Anna og Maren Jelles  
i fængsel.
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Retssag mod Maren Jelles  
Deltagere: Herskabsfogeden, Maren Jelles, Anna Hansdatter, slotsskriveren 

HERSKABSFOGEDEN
I sagen mod Maren Jelles indkaldes som vidne Anna Hansdatter.

MAREN JELLES
Åh det bette skravl. Kunne I ikke lade hende i fred?

ANNA HANSDATTER
Er jeg anklaget for noget?

HERSKABSFOGEDEN
Nej nej, du skal blot svare sandfærdigt på spørgsmålene.

SLOTSSKRIVEREN
Er du Anna Hansdatter, søsterdatter til den dømte heks Maren Spliids?

ANNA HANSDATTER
Ja. Men jeg er ikke nogen heks!

MAREN JELLES
Hun er kun et stakkels pigebarn. Lad hende dog gå.

SLOTSSKRIVEREN
Men du har været med din moster ved nogle af disse heksesammenkomster?

MAREN JELLES
Du skal ikke være bange, Anna.

ANNA HANSDATTER
Hun har taget mig med flere gange. Men jeg har kun kigget på! Jeg deltog ikke i 
deres dans og trolddom.

SLOTSSKRIVEREN
Hvor foregik denne heksedans?

ANNA HANSDATTER
Forskellige steder. Mest på kirkegården.

SLOTSSKRIVEREN
Skt. Peders Kirkegård?

ANNA HANSDATTER
Ja, netop. Den ligger jo ganske øde hen.
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MAREN JELLES
Hun siger blot, hvad hun tror I vil høre!

HERSKABSFOGEDEN
Stille! Skt. Peders Kirke er nærmest en ruin. Det er korrekt, at der sjældent 
kommer nogen kristne mennesker dér.

SLOTSSKRIVEREN
Var der ved disse lejligheder nogen med, som sidder i dette lokale?

ANNA HANSDATTER
Hende dér. Maren Jelles.

MAREN JELLES
Gud nåde og trøste dig, Anna!

SLOTSSKRIVEREN
Så du kan bekræfte, at Maren Jelles var med til at danse i hekseroden på  
Skt. Peders Kirkegård? Var der andre med, du genkendte?

ANNA HANSDATTER
Niels Holdensen.

HERSKABSFOGEDEN
Portneren?

ANNA HANSDATTER
Han slog på tromme med to rævehaler.

MAREN JELLES
Ha! Den drukkenbolt kunne ikke ramme en tromme, om det så gjaldt hans liv.

ANNA HANSDATTER
Jeg vil gerne hjem.

HERSKABSFOGEDEN
Du har været dygtig, mit barn. Gå du blot.

SLOTSSKRIVEREN
Det hele passer sammen.

HERSKABSFOGEDEN
Vi har længe anet, at heksene danser med Djævelen på  
Skt. Peders Kirkegård om natten. Så er det altså sandt.

SLOTSSKRIVEREN
Og flere af dem flyver sikkert dertil fra Skibbroen.
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HERSKABSFOGEDEN
På koste indsmurt i flyvesalve, som de fremstiller af døde spædbørn og  
magiske planter.

SLOTSSKRIVEREN
Det er stygt!

HERSKABSFOGEDEN
Foragteligt!

SLOTSSKRIVEREN
Blasfemisk!

HERSKABSFOGEDEN
Men vi vil sætte en stopper for det.

SLOTSSKRIVEREN
Som vor konge har befalet. Vi tåler ikke troldkunster i vor by.

HERSKABSFOGEDEN
De hekse skal få bål og brand!.
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SCENE 5
På Galgebakken  
Dagen for Marens henrettelse  
Deltagere: Nabokone 1, nabokone 2, nabokone 3,   
Gregers Krabbe, Maren, Laurids, Didriks kone, Didrik,   
Peder Pedersen, biskoppen, bødlen 

NABOKONE 3
Du Godeste her er mange folk! Det er jo ikke til at spytte en klat uden  
at ramme en sko.

NABOKONE 1
Vi vil se heksen brænde!

NABOKONE 2
Først skal hun tilstå.

GREGERS KRABBE
Maren Spliids, din konge har dømt dig til bålet, fordi du har bedrevet 
trolddomskunster. Erkender du det?

MAREN
Ja.

GREGERS KRABBE
Tilstå endnu engang for hele denne forsamling, hvad du har gjort.

MAREN
Jeg har trådt og spyttet på alterbrødet. Jeg har mødtes med min hekserode og 
danset på Skt. Peders Kirkegård. Jeg har gjort Didrik skrædder ondt og mange 
andre. Jeg har været i Djævlens tjeneste. Min hjælpedjævel har hjulpet mig til 
penge.

LAURIDS
De har knækket hende. Hun tør ikke sige andet, end det, de vil høre!

NABOKONE 2
Så det er sådan, de kom til penge!

NABOKONE 1
Jeg vidste, der måtte være lusk med i spillet!

DIDRIKS KONE
Åh Didrik, endelig får du medhold. Nu kan ingen længere kalde 
dig en løgner.
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DIDRIK
Endelig får vi skovlen under den heks.

GREGERS KRABBE
Og hvem er dine medskyldige?

MAREN
Krøbbel-Anna og Maren Jelle Skrædders. Og … nogle flere, jeg kan ikke huske 
alle navnene. Lensmanden kan sikkert selv læse sig frem til det. Men også 
Byfogeden Peder Pedersen og hans kone.

PEDER PEDERSEN
Hvad!? Lad mig komme frem …

NABOKONE 3
Krøbbel-Anna har også tilstået, har I hørt det?

NABOKONE 1
Hun bliver den næste på bålet.

NABOKONE 2
Vi får da godt med underholdning for tiden!

PEDER PEDERSEN
Flyt jer, jeg skal derop …

NABOKONE 1
Der kommer biskoppen og bødlen. Nu sker der endelig noget.

BISKOPPEN
Må den almægtige Gud være din sjæl nådig. I Faderens, Sønnens og Helligåndens 
navn, amen.

BØDLEN
Her skal du se, Maren, tag dig en tår brændevin.

MAREN
Jeg er bange.

BØDLEN
Drik nu. Sådan. Hov hov, ikke hele flasken!

MAREN
Jeg har ikke gjort noget.

BØDLEN
Læg dig ned på stigen.



33

MAREN
Skal jeg bindes fast? Kan jeg ikke bare holde ved stigen?

BØDLEN
Jeg ved nok, hvad jeg gør. Jeg har prøvet det før.

MAREN
Rebene strammer! Hvad gør du nu?

BØDLEN
Jeg binder dig en krudtpose på ryggen.

MAREN
Hvorfor gør du det her? Lad mig slippe fri?

BØDLEN
Jeg gør bare mit arbejde.

PEDER PEDERSEN
Lad mig komme til! Jeg skal tale med Maren!

BØDLEN
Så skynd dig lidt, vi er ved at være klar.

PEDER PEDERSEN
Hvorfor angiver du mig og min kone? Træk det tilbage – du ved jo selv, det er 
løgn.

MAREN
Fadervor, du som er i himlen …

PEDER PEDERSEN
Træk det tilbage! Mens du stadig kan, sig det ikke passer!

MAREN
Helliget vorde dit navn, komme dit rige…

PEDER PEDERSEN
Tiden er løbet ud for dig, men vil du da have, at vi skal lide på samme måde?

MAREN
Ske din vilje, som i Himlen, således også på jorden …

PEDER PEDERSEN
Maren! Tag det tilbage!
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BØDLEN
Jeg må bede byfogeden gå væk, hvis han ikke vil med på bålet.

MAREN
Led os ikke i fristelse, men fri os fra det onde …

LAURIDS
De tænder bålet. Jeg kan ikke se på!

NABOKONE 1
De har lagt dobbelt så meget brænde på, som de plejer.

NABOKONE 2
Så ryger den heks nok ad Pommern til.

MAREN
Thi dit er riget og magten og æren i evighed, Amen.

NABOKONE 3
Nu skubber bødlen stigen ind i flammerne!

NABOKONE 2
Se hvor hun spræller!

NABOKONE 1
Så slap vi af med hende!
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