
Gruppe 1

Gruppe 2

Gruppe 3

2020 og frem: Hvad nu?

Marens sag frem hæves 
som eksempel på fortidens 
uvidenhed og overtro

Fra midten af 1700-tallet 
begynder oplysningstiden 1700

Mindepladen sættes op i Ribe 1904

Maren bliver til et feministisk ikon 1970

HEX! Museum of Witch Hunt åbner 2020

Maren henrettes som heks 1641

Maren Spliids-optoget finder 
sted i Ribe i 1950’erne 1950

Anne Palles bliver den sidste 
dansker, der henrettes som heks 1693

David Grønlund skriver for første 
gang om Maren Spliids som et offer 1780

Heksefrygten dør ud, men 
meget af folketroen overlever 1890

Gruppe 4
Maren nævnes ofte i sankthans-
båltaler. Hun bruges som under-
holdning i form af en dukke, der 
sættes i toppen af bålet

1990

1653
Peder Hansen Spliid stiller 
sig offentligt frem og nægter 
slægtskab med Maren

Maren ses som den ’onde heks’

Slutningen af 1900-tallet

I løbet af 1800-tallet

Resten af 1600-tallet

Fra slutningen af 1800-tallet

I løbet af 1970’erne
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2020 og frem: Hvad nu?

I løbet af 1800-tallet frem hæves 
Marens sag som eksempel på 
fortidens uvidenhed og overtro

…

Fra midten af 1700-tallet 
begynder oplysningstiden 1700

I 1904 bliver mindepladen 
sat op i Ribe 1904

Maren bliver nævnt i båltaler 
til sankthans fra slutningen af 
1900-tallet. Hun bruges også som 
underholdning i form af en dukke, 
der sættes i toppen af bålet

1970

I 2020 åbner HEX! 
Museum of Witch Hunt

2020

Maren henrettes 
som heks i 1641 1641

Gennem resten af 1600-tallet 
ses Maren som den onde heks

1653

Maren Spliids-optoget finder 
sted i Ribe i 1950’erne 1950

I 1693 bliver Anne Palles 
den sidste dansker, der 
bliver henrettet som heks

1693

David Grønlund skriver for 
første gang, i 1780, om 
Maren Spliids som et offer

1780

Fra slutningen af 1800-tallet dør 
heksefrygten ud, men meget af 
folketroen overlever alligevel

1890

Slutningen af 1900-tallet Maren 
bliver ofte nævnt til sankthans-
båltaler. Hun bruges som 
underholdning i form af en dukke, 
der sættes i toppen af bålet

1990

I 1653 stiller Peder Hansen Spliid 
sig offentligt frem og nægter 
slægtskab med Maren.

…


