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INFORMATION OM KØGE HUSKORS FRA KØGE BYHISTORISKE ARKIV OG HISTORIESKOLEN CLIO  
 
Hvad var Køge Huskors? 
”Den første af de anklagede i hekseprocessen "Kiøge Huus Kaars", Johanne Thomes blev kendt skyldig og 
brændt . I alt blev mindst 15 kvinder dømt til bålet i denne hekseproces. Det lykkedes én, Woldborg Bødkers, 
som også var dømt til bålet, at flygte. To andre tog livet af sig, inden sagen mod dem blev afsluttet.  
På Hotel Prinsens mur (det nuværende Rokkjær, Torvet 2) blev der opsat en marmorplade med følgende 
inskription: "Her huserede Kiøge Huskors fra 1606 - 1615" ”.  
(Kilde: www.koegearkiv.dk) 
 
Teaterstykke ved Heiberg:  
Køge Huskors, Vaudeville i 1 Akt af Johan Ludvig Heiberg. 
(Premiere 28-11-1831 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 73, 1889-1975: 32)  
(Vi har noder og tekster liggende på arkivet). 
Kilde: http://www.litteraturpriser.dk/1850t/tnr1478.htm  
 
 
Køge Huskors: 
”Køge Huskors: såkaldt djævlebesættelse, der rasede i Køge 1608-15, hvorunder 15 kvinder beskyldtes for 
hekseri og blev brændt på bålet. Der har været tale om en massesuggestion af hysterisk art, næret af tidens 
overtro. Besættelsen udgik fra købmand Hans Bartskiærs hus, og hans kone Anna har skrevet en beretning, 
som blev udgivet af Johan Brunsmand 1674. Da denne beretning blev trykt i talrige udgaver på dansk, tysk 
og latin, er Huskorset blevet berømt fremfor mange lignende besættelser. Både husstanden og besøgende 
havde lyd- og synshallucinationer og så djævle i skikkelse af sære dyr; desuden fik de hysteriske rystelser, 
så at flere stærke mænd ikke kunne holde deres senge rolige. Stjernerollen indehavedes af drengen Jacob, i 
hvem Djævelen selv havde taget bolig og spottede præsternes forsøg på at drive ham ud. Efter 
henrettelserne faldt der ro over sindene; desuden kom Jacob i huset hos en præst, der ikke opmuntrede 
ham til at male Fanden på væggen”. 
(Kilde: http://www.lademann.dk/ns/link.asp?e=45601)  
 
 
Husk at læse hovedværket 
BRUNSMAND, JOHAN: Køge Huskors. Med indl. og noter ved Anders Bæksted. Ejnar Munksgaard, 
København 1953. 320 sider. Vi har den også stående til gennemsyn på Køge Byhistoriske Arkiv . 
(Genoptryk af den ældste kendte beretning om Køge Huskors). 
 
 
Køge Bys Historie 
Der findes desuden flere ”Køges Historie”, den seneste fra 1988. (Bd. 1+2). 
Der er flere informationer at hente. 
 
 
HUSK – sidst men ikke mindst: 
Køge Huskors har været behandlet MANGE gange i de lokale aviser, sidst ved Skt. Hans 2006, og der har vi 
en større samling udklip liggende. De er rigtig gode at gå til, hvis man vil danne sig et hurtigt overblik. 
 
 

På gensyn på Køge Byhistoriske Arkiv  
Lars Kjær, Historieskolen Clio  

 


