Nyhedsbrev November 2021
Kære medlemmer.
Vi afholder næste foredrag onsdag d. 10. november kl. 19.00 på biblioteket i
Frederiksværk.
Foredragsholderen er lektor i historie ved Københavns Universitet Morten
Fink-Jensen. Han forsker i en række emner fra renæssancens Danmark og har
udgivet flere bøger.
Denne aften vil han fortælle om:
Trolddom i Danmark efter reformationen
Retssager i Danmark mod hekse eller troldfolk var sjældne i den såkaldte mørke
middelalder. Det var først efter reformationen i 1536, at frygten for hekse og deres
djævelske trolddom for alvor greb om sig.
Jagten på heksene kulminerede i Christian 4.s regeringstid i første halvdel af
1600-tallet. I alt blev godt 2000 mennesker – flest kvinder, men også mænd –
anklaget for at være hekse. Cirka halvdelen af dem blev dømt til døden, de fleste
ved at blive brændt levende.
Sagerne ebbede langsomt ud frem mod år 1700. Sidste gang en heks blev brændt
på bålet i Danmark, var i 1693.
I foredraget fortælles om den europæiske baggrund for heksetroen, om
sammenhængen mellem djævletroen og kirkens lære efter reformationen, om den
almindelige befolknings opfattelse af heksene, og om hvorfor hekseprocesserne
holdt op i 1600-tallets slutning.
Der vil også være eksempler fra sager, hvor man kan komme tæt på de mennesker,
der blev anklaget for at være hekse, herunder danmarkshistoriens måske mest
berømte heks, Maren Splids fra Ribe.
Prøven nr. 69 er kommet. Det flyvende korps har været i alle postkasserne. Husk at
melde flytning til foreningen.
Foreningen modtager ind imellem efterlysninger af forskellig art. De bliver lagt på
hjemmesiden, så kig derover og se om du kan hjælpe.
Vi har modtaget en efterlysning fra Tim Panduro. Han efterlyser julehistorier og
julebilleder til en artikel.
Desuden efterlysning om oplysninger om en “Sandskole” som har ligget i nærheden
af Sandkroen fra 1879 til 1895.
Desuden en bog om en vandrer, som vandrede i vores område i 1700-tallet.
Se mere på www.frvhistorie.dk
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