
Kildebankemne

HEKSE
Lærervejledning til tema:
Afsløring af heksene
FLEKSIBELT LÆREMIDDEL TIL 5.-6. KLASSETRIN
Dets historiske fokus er på Hekseforfølgelserne 
i renæssancen



Afsløring af heksene
Det afhang af de enkelte myndighedspersoner, hvor intensivt heksene 
skulle jages. Hovedaktørerne var rigets lensmænd, der tog imod anmeldel-
serne. Brødrene Otto Skeel (1576-1634), der var lensmand på Dueholm 
Kloster ved Nykøbing Mors, Albert Skeel (1572-1639), som var lensmand på 
Riberhus, samt Jørgen Skeel (1578-1631) var ivrige heksejægere.

Især i Ribe var der mange hekseprocesser. Fra 1572 til 1652 blev der rejst 
22 sager. 17 blev anklaget og 11 blev brændt på bålet. De fleste sager fore-
gik mens Christian 4. var konge.

I løbet af Christian 4.s regeringsperiode (1588-1648) tog hekseforfølgelser-
ne til. I 1617 blev forordningen om troldfolk og medvidere vedtaget. I de 
følgende 6-7 år steg antallet af hekseforfølgelser i Danmark voldsomt. 
Omkring 60 pct. af alle danske sager foregik i denne korte periode. Mest 
kendt er kongens indgriben i sagen mod Maren Splids fra Ribe. Hun var 
først frikendt, men blev sendere dømt og brændt for trolddom.

Trigger – i gang med temaet
Maren Splids

Se klippet om Marens Splids (6:14 min.) >>
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Lærervejledning

https://www.youtube.com/watch?v=OINhhPOxXvg
https://www.youtube.com/watch?v=OINhhPOxXvg


Spørgsmål til kilderne
Kilde 1: Bødlen
     Hvad var bødlens opgave?
     Hvad er en benskrue? Find oplysninger på internettet.
     Tror du, at man skulle være et ondt menneske for at blive bøddel?  
     Begrund.

Kilde 2: Vandprøve
     Hvordan foregik vandprøven?
     Hvad kan være forklaringen på, at nogle anklagede flød oven på
     vandet?

Kilde 3: Heksemærker
     Hvis Ingeborg faktisk havde et sted på ryggen, der lignede en sos  
     patte. Hvad kunne være?
     Hvorfor mon Ingeborg indrømmede, at hun har været på Blåkulla?

Kilde 4: Vægtprøven
     Blev kvinde på vægten dømt som heks?
     Overvej hvad der var tanken bag vægtprøven.

Kilde 5: Tortur
     Hvilken former for tortur anvendes?
     Bliver man tortureret på den måde, vil de fleste indrømme hvad som  
     helst. Det vidste man også dengang. Hvorfor mon man alligevel an- 
     vendte tortur?

Kilde 6: Heksebrænding
     Kilde a og b er fremstillet længe efter, at man var holdt op med at  
     henrette hekse på bålet. Har kunstneren haft en bestemt holdning til  
     henrettelserne? Hvordan kan du se det?
     Hvilken holdning til henrettelsen er der i kilde c? Hvordan kan du se  
     det?
     Hvad er det, der er ved heksens hoved? Hvad skal det symbolisere?
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Anna Klemens (1718–1800) fra landsbyen Brigsted ved Horsens var 
formentlig det sidste drabsoffer for privates forfølgelse af hekse I Danmark. 
Anna var fattig og hutlede sig igennem ved at tigge. En dag opsøgte 
hun en klog kone i landsbyen. Men den kloge kone råbte, at Anna var 
”mesteren for al hekseri” og forlangte, at de tilstedeværende mænd 
bankede hende. Man troede dengang, at heksen ville miste sin kraft, 
hvis hun blødte. Mændene adlød og bankede Anna Klemens til døde. 
Efterfølgende blev den kloge kone dømt til døden. 

Heksetroen på Ærø
Nogle steder levede heksetroen videre. Det gjaldt fx på Ærø, hvor 
folkemindeforskeren Gustav Henningsen, hvordan mange af øens beboere 
troede på hekse langt op i det 20. århundrede. Det handler denne tv-
udsendelse fra 1994 om (26 min.)

Se videoen her >>

Hekseforfølgelse i Afrika
Flere steder i verden tror man stadig på hekse, og der er områder, hvor 
man forfølger, mishandler og dræber mennesker, man mistænker for at 
være hekse. Det gælder bl.a. i meget fattige og afsondrede landområder i 
Afrika, hvor begrænset adgang til undervisning og lægehjælp giver plads 
til overtro, der kan forklare modgang, sygdom osv.

Ofte er det ældre kvinder, der mistænkes for at være hekse og være skyld 
i ulykkerne. Der er professionelle drabsmænd, der rejser fra landsby til 
landsby og mod betaling mishandler eller dræber den mistænkte. Alene 
i Tanzania vurderes det, at der årligt dræbes mere end 1.000 mennesker 
som hekse.

I Nigeria er ofte børn, der mistænkes for at være hekse. Anja Lovén fra 
Frederikshavn har stiftet nødhjælpsorganisationen Land of Hope, der 
forsøger at få befolkningen til at stoppe troen på hekse og forfølgelsen af 
børnene. Denne tv-udsendelse fra 2016 fortæller om arbejdet (26:36 min.)

Se videoen her >>
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https://www.youtube.com/watch?v=sXWbdUZqRYY
https://www.youtube.com/watch?v=gXull1INIyk


Kompetenceområde og 
kompetencemål

Færdigheds- og vidensområder Vejledende færdigheds- og 
vidensmål

Emnet og Fælles Mål efter 6. klasse
Arbejdet med emnet ”Hekse” kan bidrage til, at eleverne opnår
kompetencemålene efter 6. klasse.

Kronologi og sammenhæng

Eleven kan sammenligne væ-
sentlige træk ved historiske
perioder

Kronologi, brud og kontinuitet Eleven kan identificere brud 
og kontinuitet i historien

Eleven har viden om væ-
sentlige træk ved historiske 
perioder

Kildearbejde

Eleven kan med afsæt i enkle 
problemstillinger anvende kilde- 
kritiske begreber til at gøre re-
de for fortolkninger af fortiden.

Kildeanalyse Eleven kan bruge kildekriti-
ske begreber i arbejdet med 
historiske spor, medier og 
andre udtryksformer

Eleven har viden om kilde-
kritiske begreber
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