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Djævelens Moder - og andre heksejagter
Donald Trump har tweetet ordet næsten 400 gange i sin tid som USA’s
præsident. Typisk med sig selv i rollen som den jagede. #MeToobevægelsen er blevet kaldt ”en moderne heksejagt på mænd”, og
popikonet Billie Eilish en moderne heks og djævledyrker for sine
bibelkritiske sange. Den nutidige brug af ”heksejagt” har rødder i historiens virkelige heksejagter.
Louise Nyholm Kallestrup fortæller historien om Danmarks troldfolk,
som man i 1500- og 1600-tallet troede stod i ledtog med Djævelen og
kunne påføre uskyldige borgere alskens ulykker og sygdomme. Hændelserne førte til trolddomssager med forhør, tortur og i flere tilfælde
– som i sagen Ane Koldings – henrettelser. Ane endte sit liv på bålet
i 1590 med tilnavnet ”Djævelens Moder”. Historien viser, hvordan
skadelige rygter kan brede sig som en steppebrand og få store konsekvenser for dem, der rammes.

Forfatteren siger:

AA RHU S U NI V ERS I TE TS FO RLAG

”Historiens hekse havde allieret sig med Djævelen selv, og det retfærdiggjorde det grusomme og pinefulde endeligt, de led på bålet. Hekseforfølgelserne er et af historiens mange eksempler på, hvordan det kan gå, når
frygten får lov at tage over. Forestillingen om en fælles fjende – én, der er
ude på at ødelægge os og vores samfund – ligner kun alt for godt noget, vi
kender fra vores egen tid. Der er intet som en fælles fjende til at samle folk.”

Om forfatteren

Louise Nyholm Kallestrup er lektor i historie ved Syddansk
Universitet.

Om serien

Heksejagt er 38. bog i forlagets serie 100 danmarks
historier. Bøgerne udkommer en gang om måneden i
otte år og er centrale i projektet, der bl.a. omfatter appen
Dyst!, materiale på danmarkshistorien.dk og kronikker i
Politiken.
Se mere på 100danmarkshistorier.dk

HEKSEJAGT
Louise Nyholm Kallestrup
100 sider
Pris: 100 kr.
UDKOMMER 12. november 2020
som trykt bog, e-bog og lydbog
Bogen sælges også i abonnement
på unipress.dk/abonnement

Kontakt
Louise Nyholm Kallestrup
Tlf.: 65 50 43 24 / 28 43 17 67
Mail: lnk@sdu.dk

Thomas Oldrup, forlagsredaktør
Tlf.: 53 55 01 59
Mail: to@unipress.au.dk
Projektet 100 danmarkshistorier
er støttet af A.P. Møller Fonden

Aarhus Universitetsforlag
Finlandsgade 29
8200 Aarhus N
Tlf. 53 55 05 42
unipress.dk

