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Förord 

Den här antologin är en del av slutrapporteringen från projektet Att 
orka gå vidare. Sociala läkningsprocesser i ett lokalt perspektiv, 1670—1870, 
som har pågått mellan åren 2000 och 2004. Det har varit förlagt vid 
Dalarnas forskningsråd i Falun, även om de forskare som ingått i pro
jektet stora delar av tiden befunnit sig på annat håll både i Sverige och i 
världen. 

Riksbankens Jubileumsfond har varit projektets huvudfinansiär. 
Värdefulla tillskott har också Magnus Bergvalls stiftelse och Dalarnas 
forskningsråd stått för. För tryckningen av denna antologi har bidrag 
givits från Kungliga Patriotiska sällskapet, Gunvor och Josef Anérs 
stiftelse samt Längmanska kulturfonden. 

Ett stort tack riktas till våra finansiärer, liksom till de bibliotek och 
arkiv vi besökt under vårt forskningsarbete. Dessutom vill vi tacka alla 
deltagare vid seminarier och konferenser som under åren gett värde
fulla synpunkter på texter och idéer som vi presenterat. 

Stockholm och Uppsala i februari 2004 
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Inledning 

Marie Lennersand & Linda Oja 

Efter syndafloden, när krutröken lagt sig och de döda begravts - vad 
händer då? Hur påverkas tillvaron i ett samhälle som har genomlidit 
en svår kris, exempelvis ett krig, ett pestutbrott eller en naturkatastrof? 
Hur går människor vidare? Vilka effekter kan en kris få på kortare och 
längre sikt? 

Dessa frågor har ett i grunden allmänmänskligt och tidlöst intresse, 
då kriser av olika slag förekommit i alla tider och i alla typer av samhäl
len. Svaren på frågorna kan också kasta ljus över viktiga grundvalar för 
livet på en viss plats, i en viss tid. Människors sätt att försöka återskapa 
något slags normalitet kan blottlägga grundläggande mekanismer och 
principer i samhället, vilka annars ofta existerar i det självklaras osyn
lighet. Vill man förstå hur ett samhälle fungerat och vilka villkor som 
präglat människors tillvaro, är det därför både givande och viktigt att 
studera krisers efterspel. 

Efter konflikten 
I den här boken undersöks efterspelsproblematiken med utgångs
punkt i några svåra konflikter som drabbade Dalarna och Hälsingland 
under perioden 1668-1858. De konflikter som står i blickpunkten är 
dalupproret 1743, radikala väckelser under 1700- och 1800-talet samt 
omfattande utbrott av trolldomsanklagelser och häxprocesser under 
alla tre århundradena. Konflikterna ifråga skiljer sig åt på många 
punkter, men de har gemensamt att de var dramatiska händelser som 
involverade stora delar av lokalsamhället och ställde människor mot 
varandra i laddade frågor om rättvisa, religion och ondska. 
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Misstänkta häxor beskylldes såväl på 1600- och 1700-talet som på 
1800-talet för att ha rövat med sig små barn till Satans orgier i Blå
kulla. Där döptes de i Djävulens namn, förkastade Gud och lärde sig 
att genom trolldom skada sina medmänniskor. Dessa allvarliga an
klagelser innebar att häxorna inte bara hotade de utsatta barnen och 
säkerheten i samhället utan också själva den kristna församlingens 
existens.1 

Församlingsgemenskapen hotades också av de extatiska väckelser 
som på 1770-talet spred sig i norra Hälsingland, liksom av 1800-talets 
erikjanska väckelse i samma område. De väckta ställde sig demonstra
tivt utanför den vanliga religiösa gemenskapen, ifrågasatte prästernas 
auktoritet och vägrade delta i kyrkans gudstjänst och nattvard. Detta 
ledde till våldsamma konflikter med det lokala prästerskapet, repre
sentanter för de världsliga myndigheterna och icke-väckta försam
lingsbor.2 

Dalupproret som utbröt 1743 innebar i första hand en djup konflikt 
mellan allmogen och överheten. Samtidigt fanns bland bönderna både 
de som argumenterat för och de som varit emot upproret, och skapan
det av "vi samtliga allmogen" hade inte varit oproblematiskt. Det hela 
slutade med att upproret krossades med våld av myndigheterna och 
många bönder fick sätta livet till, en del genom avrättningar. De över
levande fick besegrade, bevakade och förödmjukade återvända till sina 
hemsocknar.3 

Uppror, väckelser och häxprocesser är företeelser som under lång tid 
har tilldragit sig stort intresse bland forskare. Hittills är det i huvudsak 
händelseförloppet under själva konflikterna och bakgrunden till dem 
som stått i fokus. Detta är förstås inte att undra på; de frågor som först 
infinner sig är ofta "Vad hände?" och "Varför hände det?". Lika viktig 

1 Ellen Fries, Sveriges sista häxprocess i Dalarne 1757—1:763 (Uppsala 1893), avsnittet 
"Första rannsakningen vid häradsrätten"; Marie Lennersand & Linda Oja, "När Djävu
len vandrade genom landet. Krishantering under häxhysterin i Dalarna 1667-1671", 
Karolinska förbundets årsbok (2001), passim; Kristina Tegler Jerselius, Den stora häxdan-
sen. Vidskepelse, väckelse och vetande i Gagnef1858 (Uppsala 2003), s. 39 f., 187—193. 

2 Maria Wallenberg Bondesson, Religiösa konflikter i norra Hälsingland 1630—1800 
(Stockholm 2003), s. 183-192, 230 ff. 

3 Karin Sennefelt, Den politiska sjukan. Dalupproret 1743 och frihetstida politisk kultur 
(Hedemora 2001). 
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och intressant är emellertid frågan om vilka konsekvenserna blev. Vi 
vill rentav hävda att analysen av en konflikt inte är fullständig om inte 
efterspelet och försöken att hantera situationen efteråt inbegrips. 
Efterspelet kan i många fall kasta nytt ljus över själva konflikten. Hur 
ska man till exempel kunna avgöra när en konflikt verkligen blivit 
avslutad om man inte följer händelseutvecklingen även efter att de 
tydligaste formella konfliktuttrycken upphört? 

Trots detta har frågan om konflikternas lokala konsekvenser fått 
förvånansvärt liten uppmärksamhet i tidigare forskning. Endast 
undantagsvis har problemet överhuvudtaget tagits upp. De uppgifter 
man därvid har presenterat har varit mycket intressanta, men perspek
tivet har inte fått något större utrymme. Istället har man ofta berört 
efterspelet mer i förbigående eller som en kortare, beskrivande epilog. 

Det finns emellertid också historiska studier som fördjupat analysen 
kring konflikternas konsekvenser, och även om detta inte är huvud
temat för undersökningarna visar de på det fruktbara i detta perspek
tiv. Ett exempel är David Martin Luebkes studie av djupa lokala 
konflikter i 1700-talets Schwarzwald och de effekter konflikterna fick 
för sammanhållningen i samhället, den lokala politiken och inblan
dade aktörer. Ett annat exempel är Richard Weismans analys av 
efterspelet till de omfattande och blodiga häxprocesserna i Salem i 
New England 1692. Analysen omfattar både involverade personer och 
samhället som helhet. Särskilt intressant är Weismans diskussion av 
de starka religiösa skälen för att på allvar göra upp med de rättsöver-

4 För några exempel beträffande den typen av konflikter som är aktuella här se Paul 
Boyer & Stephen Nissenbaum, Salem Possessed. The Social Origins ofWitchcraft (Cam
bridge, Mass. 1974), s. 217-221; Lennart Lundmark, Protest och profetia. Korpela-rörelsen 
och drömmen om tidens ände (Lund 1985), s. 64 £, 78-80; Birgitta Lagerlöf-Génetay, De 
svenska häxprocessernas utbrottsskede 1668-1671. Bakgrund i övre Dalarna. Social och ecklesi
astik kontext (Stockholm 1990), s. 19 ff.; Erland Torstensson, Akianismen - en småländsk 
väckelserörelse pä 1780-talet (Växjö 1990), s. 113-118; Christer Bergin, "Rättvik: 'Uti lika 
nöd stadda... kunna vi ej draga oss undan'", i Maths Isacson & Gunnar Ternhag (red.), 
Fem tusen man från dalorten sprang. Lokalhistoriskaperspektivpå 1743 års daluppror (Falun 
1:993), s- 4I-45; Margaretha Hedblom, "Leksand: 'Med then oroliga hopenom"', i Isac
son & Ternhag (1993), s. 53-59; Carol F. Karlsen, The Devil in the Shape of a Woman. 
Witchcraft in ColonialNew England (New York & London 1998, 2:a uppl.), s. 253-257. 

5 David Martin Luebke, His Majestys Rebels. Communities, Factions, and Rural 
Revolt in the Black Forest, 1725-1745 (Ithaca & London 1997). 
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grepp som skett, vilka existerade parallellt med minst lika starka poli
tiska skäl att låta bli.6 

Under senare år har efterspelstematiken tilldragit till flera histori
kers intresse, och utgör ämnet för ett stort pågående forskningsprojekt 
vid namn Fredskriser i Finland. Statsmaktens och lokalsamhällets pro
blemlösande aktiviteter i efterkrigstida situationer 1600-2000.7 Går man 
utanför historieforskningen förefaller det också som om intresset växt 
för frågor om hur man kan uppnå varaktiga lösningar på stora konflik
ter och hantera efterspelet till alla de kriser som ständigt uppstår på 
olika håll i världen. Oavsett om det gäller dagsaktuella konflikter eller 
sådana som inträffat för flera hundra år sedan är perspektivet något 
som ligger i tiden. Förhoppningsvis kommer detta resultera i många 
intressanta studier ur denna synvinkel. 

Att orka gå vidare 
Den här boken är tillkommen inom forskningsprojektet Att orka gå 
vidare. Sociala läkningsprocesser i ett lokalt perspektiv 1670—1870. Projek
tet består i huvudsak av fyra delar, som samtliga anlägger ett efter
spelsperspektiv med utgångspunkt i olika konflikter. 

Häxprocessernas efterspel i Osterdalarna 

Marie Lennersand och Linda Oja studerar i ett gemensamt delprojekt 
vilka lokala konsekvenser de stora häxprocesserna i 1600-talets Öster-
dalarna fick under årtiondena efteråt. Genom intensivstudier av två 
drabbade socknar - Rättvik och Älvdalen - undersöks både de åtgärder 
som vidtogs för att försöka hantera situationen efter krisen och de 
effekter, avsedda och oavsedda, som faktiskt kan iakttas. Av effekterna 

6 Richard Weisman, Witchcraft, Magic and Religion in iyth-Century Massachusetts 
(Amherst 1984), kap. 10. 

7 Projektet bedrivs vid Jyväskylä universitet och Abo akademi i Finland. Se vidare 
www.abo.fi/fak/hf/hist/fredskriser.htm och www.cc.jyu.fi/~hajata/rauha. 

8 För exempel från freds- och konfliktforskningen se Chester A. Crocker, Fen Osler 
Hampson 8cPamela Aall (ed.), Turbulent Peace. The Challenges of Managing Internatio
nal Conflict (Washington DC 2001), del V. 
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är det främst häxprocessernas sociala följder som står i fokus: Hur 
påverkades sammanhållningen, samarbetet och konfliktmönstren i 
socknarna? Vad skedde med relationerna mellan människor och de 
inblandade personernas status och möjligheter att finnas kvar i 
gemenskapen? Även häxprocessernas inverkan på förhållandet mellan 
socknen och olika överordnade myndigheter i länet och stiftet studeras. 

Teoretiskt knyter delprojektet i stor utsträckning an till de livliga 
diskussioner som på olika sätt kretsat kring normbrott och gemenskap 
i tidigmoderna samhällen. Här menar vi att ett efterspelsperspektiv 
kan vidareutveckla och kvalificera resonemangen. Hur fungerade de av 
tidigare forskning beskrivna mekanismerna för konfliktlösning, ut-
stötning, återintegrering och återupprättelse i praktiken, och på något 
längre sikt? Vilken betydelse hade egentligen den mångomtalade 
hedern, som i hög grad ska ha bestämt den tidigmoderna människans 
tillvaro och sociala relationer? I viss mån har vi också tagit hjälp av teo
rier utvecklade inom freds- och konfliktforskning, om elementen och 
dynamiken i större konflikter. 

Huvudrapporten från delprojektet kommer att publiceras i en bok 
med arbetsnamnet Livet går vidare. Älvdalen och Rättvik efter häxpro
cesserna 1668-16JI. Några artiklar har redan utkommit och ytterligare 
några är under utgivning.91 texterna som ingår i föreliggande antologi 
har vi passat på att utveckla teman som visserligen hör hemma inom 
projektets tematik men som faller lite utanför undersökningarna i 
huvudrapporten. 

Marie Lennersand gör i sin artikel en jämförelse mellan tre omfat
tande häxprocesser, spridda i tid och rum: Orsa i Dalarna 1669-71, 
Salem i New England 1692 och Al i Dalarna 1757-63. Det finns väsent
liga skillnader i hur man lokalt hanterade det läge som rådde när pro
cesserna formellt var överståndna. Hela spektret från oåtgärdad tortyr 
och tystnadspolitik å ena sidan, till omvända processer som till slut rik
tades mot torterarna och "häxjägarna", finns representerat. Samtidigt 
finns det anledning att fråga sig i vilken mån situationen verkligen 
skilde sig åt för dem som råkat värst ut i samband med samtliga pro
cesser - de torterade, fängslade och misstänkliggjorda "häxorna". 

9 Se listan över skrifter från projektet i slutet av boken. 
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Linda Ojas artikel behandlar hur man i det sena 1600-talets och 
1700-talets Dalarna mindes och berättade om de stora häxprocesserna 
omkring 1670. Syftet är i första hand att diskutera olika sätt att an
vända sådana minnen, och situationer där man snarare verkar ha valt 
bort referenser till häxprocesserna alldeles. Trots att hänvisningarna 
till häxprocesserna ofta var fåordiga framstår dessa händelser som 
starkt närvarande ännu nästan hundra år senare; de var inget som låg 
på betryggande avstånd utan tvärtom något ännu i högsta grad levande 
och aktuellt. Minnena av dem var därför på många sätt oroande och 
problematiska. 

Norra Hälsingland efter häxprocesser och väckelser 

Maria Wallenberg Bondesson har skrivit sin doktorsavhandling i his
toria, Religiösa konflikter i norra HälsinglandI6JO-I8OO, inom projek
tet. Avhandlingen utgör en brett upplagd studie av en rad olika reli
giösa konflikter: 1670-talets stora häxprocesser, 1770-talets intensiva 
väckelser och mindre konflikter kring exempelvis magi och hädelse. 
Undersökningen hämtar sin främsta inspiration från samhällsveten
skaplig teoribildning kring förhållandet mellan maktresurser och kon
flikter, och de lokala maktförhållandena är den kontext som de reli
giösa konflikterna i första hand sätts in i. 

För både häxprocesserna och väckelserna har Wallenberg Bondes
son undersökt efterspelet ur flera aspekter: Hur påverkades det fort
satta livet för dem som deltagit i konflikterna och vilken inverkan hade 
kriserna på lokala maktförhållanden och konfliktmönster? På vilket 
sätt talade man om och mindes kriserna efteråt? Resultaten tyder i stor 
utsträckning på att man i de undersökta socknarna ganska snart lycka
des lägga konflikterna bakom sig. Efter en tid av intensiva ifråga-
sättanden av vittnesmål, domar och misstänktas utestängning från 
religiösa ritualer tystnade talet om häxprocesserna. "Den stora tystna
den" tog vid. Tidigare antagonister kunde börja samarbeta och över
levande anklagade kunde, liksom släktingar till anklagade, fortsätta att 

10 Wallenberg Bondesson disputerade vid Stockholms universitet 2003. 
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inneha lokala förtroendeuppdrag och ämbeten.11 Efter 1700-talets 
stora väckelser framträder försonligheten ännu tydligare. En stor del 
av de väckta fick efteråt fina omdömen av sina själasörjare och även 
den bild som olika skriftställare på 1800-talet gav av väckelserna är 
övervägande positiv. 

I artikeln till denna antologi koncentrerar sig Maria Wallenberg 
Bondesson på de större religiösa konflikternas efterverkningar på 
längre sikt. Genom en närstudie av Delsbo socken framkommer spän
nande samband mellan 1600-talets häxprocesser, 1700-talets radikal
pietistiska väckelse och 1800-talets erikjanska väckelse. Artikelns röda 
tråd utgörs av den påtagliga antiklerikala tradition som i synnerhet 
verkar ha frodats i vissa delar av socknen och inom vissa släkter. Tradi
tionen fick troligen sin näring ur flera olika förhållanden. Bland annat 
spelade sannolikt utgången och hanteringen av tidigare konflikter en 
viktig roll. Något tillspetsat kan en större konflikts efterspel sägas ha 
utgjort förspelet till nästa. 

Dalupprorets efterverkningar 

Karin Sennefelts och Kristina Tegler Jerselius doktorsavhandlingar 
har tillkommit utanför projektet Att orka gå vidare. Däremot skrevs de 
färdigt när projektets verksamhet redan satt igång, och under det att 
författarna också deltog i projektets diskussioner. Eftersom bägge 
avhandlingarna innehåller delar som ligger väl i linje med projektets 
syfte, och har starkt samband med författarnas studier inom projektet, 
passar det bra att nämna dem här. 

Karin Sennefelt ägnar i sin avhandling Den politiska sjukan. Dalupp
roret 1743 och frihetstidapolitisk kultur ett helt kapitel åt hur både över
heten och allmogen försökte hantera situationen strax efter upproret. 
Genom en rad olika åtgärder - bland annat att intensivt föra ut sin bild 
av händelserna, samtidigt som alternativa tolkningar tystades - lycka
des överheten i stor utsträckning förmedla en bild av upproret som 
orättfärdigt. Bland dalallmogen syns ett visst dödsföraktande mot-

11 Wallenberg Bondesson (2003), s. 110-118,124-150. 
12 Wallenberg Bondesson (2003), s. 221-232. 
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stånd mot den officiella bilden av upproret, men framförallt anpass
ning för att rädda vad som räddas kunde. Ursäkter och urskuldning 
användes för att man överhuvudtaget skulle överleva.13 

I denna antologi fördjupar sig Karin Sennefelt i en annan aspekt av 
dalupprorets konsekvenser: På vilket sätt mindes människorna i 
Dalarna upproret efteråt? Minnena måste sökas på en rad olika ställen 
eftersom de finns spridda, ibland rentav undangömda, i exempelvis 
kyrkböckernas korta notiser, i sångtexter och diskret inristade på före
mål. Eftersom överheten var noga med att bara den officiella synen på 
upproret fick spridas tenderade allmogens minnen att hållas lågmälda 
och döljas i nedtonade omskrivningar. Det var dock inte bara bönder
na som hyste minnen som avvek från den officiella linjen; till exempel 
hade även den aktuelle landshövdingen i Kopparbergs län behov av att 
på olika sätt manifestera en egen version av händelserna. Sennefelts 
undersökning visar också att minnena på intet sätt var evigt fastslagna 
eller statiska. Under vissa villkor kunde mer dämpade beskrivningar 
redan efter några år förbytas i mer självmedvetna och anspråksfulla 
referenser till dalupproret. 

"Häxdansens" följder i Gagnef 

I Kristina Tegler Jerselius avhandling Den stora häxdansen. Vidskepelse, 
väckelse och vetande i Gagnef 1858 ingår det lokala efterspelet till de 
omfattande trolldomsanklagelserna som en del av undersökningen. 
Hon har i några avseenden analyserat de inblandade personernas liv 
efteråt för att se hur de påverkades av händelserna 1858. Resultaten 
visar på stora olikheter; en del emigrerade medan andra åtnjöt hög sta
tus lokalt och valdes som förtroendemän. Möjligen finns en tendens 
till att de som anklagats för trolldom stigmatiserats av detta, medan de 
som deltagit som anklagare inte verkar ha drabbats av några negativa 
följder.14 

Precis som Maria Wallenberg Bondesson har Kristina Tegler Jerse
lius funnit att det snart bredde ut sig en påfallande tystnad i officiella 

13 Sennefelt (2001), kap. 7. 
14 Tegler Jerselius (2003), s. 130 ff., 160 f. 
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sammanhang kring det som hänt. Detta tolkas som en effekt av med
vetna åtgärder från överordnade kyrkliga myndigheters sida: de be
svärliga häxanklagelserna skulle tigas ihjäl. Allmogen å sin sida 
uttryckte ett starkt missnöje med hur prästerna hanterat häxanklagel
serna. Det förekom också klagomål beträffande barnundervisning och 
bibelförklaringar. Dessa klagomål försvann inte när anklagelserna om 
trolldom tvingades upphöra och förtegs. Istället kanaliserades miss
nöjet i den väckelse som tog fart i socknen strax efteråt, och i det breda 
engagemanget för att få behålla den präst som i flera avseenden stått på 
allmogens sida i samband med trolldomsanklagelserna. På så sätt orsa
kade utbrottet av trolldomsbeskyllningar inte enbart konflikter utan 
skapade också sammanhållning och gemensam uppslutning inom för
samlingen.16 

Detta resonemang utvecklas i Kristina Tegler Jerselius artikel som 
fokuserar bristen på omfattande konflikter inom allmogen i Gagnef 
efter häxanklagelserna 1858. Hur kommer det sig att enigheten och 
gemenskapen verkar ha varit dominerande, de dramatiska beskyll
ningarna till trots? Tegler Jerselius pekar på en kombination av lokala 
omständigheter och omvärldens agerande, vilka tillsammans skapade 
den enade fronten bland invånarna i Gagnef. En viktig faktor var ock
så allmogens egen omtolkning av trolldomsberättelserna i nya banor 
som ledde bort från utåtriktade anklagelser. 

Slutord 
Vi har alltså för vårt projekt och i föreliggande antologi valt ett lokalt 
och ett historiskt perspektiv i våra analyser av svåra konflikter och 
deras efterspel. 

Frågor om större konflikters konsekvenser studeras i allmänhet 
inom mer samtidspräglade ämnen, exempelvis freds- och konflikt
forskning. Vi hoppas att vi här lyckas visa att även det historiska per
spektivet är givande att tillämpa. En fördel med att studera konflikter i 
gångna tider är att vi kan anlägga ett långtidsperspektiv, och därige
nom upptäcka också effekter som syns först långt efteråt. En forskare 

15 Tegler Jerselius (2003), s. 71 f., 101. 
16 Tegler Jerselius (2003), s. 102 f., 159, 180, 211, 307. 
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som ägnar sig åt konflikter som ligger mer nära i tid kan av naturliga 
skäl inte se sådana samband eftersom stora delar av efterspelet till en 
nyligen inträffad konflikt ännu inte har hunnit äga rum. 

Vårt lokala perspektiv gör att vi kan nå djupare in i de enskilda 
konflikterna än om vi hade stannat på en mer allmän nivå. På detta sätt 
har vi kunnat uppmärksamma även enskilda människor och se hur de 
försökte bygga upp sin tillvaro igen efter det svåra de varit med om. Vi 
har också förmått tränga bakom den officiella, ofta överslätande och 
nedtystande, bild av händelserna som förmedlats av kyrkan, de världs
liga myndigheterna eller pressen. Därmed har även allmogens åtgär
der, minnen och åsikter fått utrymme. 

Även andra typer av undersökningar skulle förstås kunna ge intres
santa perspektiv på efterspelet till stora konflikter. Till exempel skulle 
man kunna lämna den lokala nivån och istället titta på de centrala 
myndigheternas agerande. Kanske kan man där upptäcka att erfaren
heter från tidigare konflikter ligger bakom hur nya hanteras? En annan 
idé vore att följa upp mindre, mer vardagliga konflikter, tvister och gräl 
mellan grannar och studera deras effekter på de inblandades tillvaro 
och sociala relationer. Även en konflikt av mindre omfattning kunde 
förmodligen få viktiga konsekvenser för dem som deltog i den. 

Vi vill med denna antologi visa på det fruktbara i att undersöka inte 
bara det som leder fram till konflikter utan också det som händer efter 
dem. Det finns alltid både ett före och ett efter och bägge är viktiga för 
att förstå helheten. Artiklarna i antologin visar hur uppmärksamman
det av efterverkningarna också kan belysa mer allmänna företeelser, 
exempelvis maktrelationer mellan olika delar av ett lokalsamhälle eller 
de processer som leder till att skapa sammanhållning och en gemen
sam identitet. Likaså framgår tydligt att en konflikt på många sätt inte 
alls är över när den officiellt avslutats, utan att spåren kan synas länge 
efter att oväsendet tystnat. 
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Tystnad, rättvisa, försoning 

Efterspelet till tre häxprocesser i jämförelse 

Marie Lennersand 

Under åren 1669-1671, 1757-1758 och 1692-1693 pågick tre stora häx
processer, i Orsa respektive Als socknar i Dalarna samt i Salem i New 
England. Dessa häxprocesser har vissa saker gemensamt, till exempel 
att barn eller ungdomar framförde de fantasifulla anklagelserna. I alla 
tre fallen föregicks rättegångarna av långdragna förhör där de utpeka
de häxorna med tortyr pressades att erkänna. Alla tre var också på olika 
sätt ifrågasatta redan i samtiden, särskilt när det gällde användningen 
av tortyr. 

Däremot finns det stora skillnader i det som hände efter rättegång
arna, vilket gör en jämförelse mellan dessa tre häxprocesser synner
ligen intressant. Centrala och lokala myndigheter intog inte alls alltid 
samma attityd till häxprocesserna och det sätt som rättegångarna hade 
hanterats på. Efterspelet innebar allt ifrån ett totalt förtigande och en 
vägran att ens diskutera det som hänt, till att de påstådda häxorna 
offentligt återupprättades och förklarades vara oskyldiga offer. Även 
de myndighetspersoner som varit aktiva i samband med häxproces
serna är i detta sammanhang intressanta. Lokala tjänstemän av olika 
slag som varit pådrivande och ibland på eget bevåg låtit tortera miss
tänkta personer hade i dessa tre fall gått över gränsen för hur de borde 
agera. Långt ifrån alla kom dock att ställas till svars. 

Syftet med den här artikeln är att jämföra efterspelet till häxproces
serna i Orsa, Al och Salem. Häxanklagelserna skapade på alla tre dessa 
platser ett klimat fyllt av skräck och kaos. Frågan är hur man förhöll sig 
till detta efteråt, när lugnet kommit tillbaka och paniken lagt sig. 
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Skulle man då hålla räfst med de lokala tjänstemän som överträtt sina 
befogenheter, och straffa privatpersoner som i stridens hetta öst hotel
ser och förolämpningar över varandra? Eller tystades det hela ned, 
inklusive de övergrepp som begåtts när man försökt förmå motsträviga 
anklagade att bekänna? 

Efter konflikten - ett vägval 

Vid stora konflikter, som häxprocesser men också till exempel krig 
eller uppror, faller alltid en stor del av ansvaret för att reda upp situa
tionen på olika myndigheter och överhetspersoner. Överhetens age
rande är av största vikt både för att få konflikten att ta slut och när det 
gäller att hantera situationen efteråt. 

Det finns inte något givet sätt att hantera en konflikt, och varje kris
situation har sin speciella kontext som påverkar händelseutvecklingen. 
Några huvuddrag kan man dock urskilja, och jag har här valt att dela in 
dem i tre olika strategier. Var och en av dessa strategier har sitt huvud
sakliga fokus på en aspekt av efterspelet: tystnad, rättvisa eller för
soning. Ingen av dem kan emellertid sägas vara bättre eller sämre än de 
andra, eller garanterat ge goda resultat. Alla tre medför sina speciella 
problem, och inte något av dem leder på ett enkelt sätt till ett konflikt
fritt och harmoniskt samhälle. 

De teoretiska resonemangen i den här artikeln är hämtade från 
forskning som rör nutida konflikter, men de går även att applicera på 
händelser som ägt rum under tidigare historiska epoker. De strategier 
som jag diskuterar nedan är i högsta grad relevanta för 1600- och 1700-
talets häxprocesser - konflikter av en typ som myndigheterna hade 
svårt att veta hur de skulle klara av. 

Tystnadsstrategier 

Med en strategi som innebär att konflikten tystas ned suddas den bort 
från den officiella dagordningen. Tanken är istället att vardagen skall 
återvända genom att konflikten "glöms bort" då det inte längre är möj
ligt att tala om det som varit. 

Denna tystnadens strategi har sina poänger. Om människor inte 
ständigt påminns om de lidanden och den skräck som de genomlevt, 
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kan de få ro att bygga upp sin vardag igen. För att komma tillrätta med 
alla fel som begåtts kan det krävas omfattande utredningar och kanske 
massrättegångar där stora mängder människor döms och straffas. En 
sådan process kan ta många år att gå igenom, vilket leder till att 
konflikten på sätt och vis hålls vid liv och fortsätter att skapa spänning
ar och ångest i samhället under lång tid. 

Samtidigt har flera forskare påpekat att en tystnadens strategi fak
tiskt innebär att offren i konflikten kommer i skymundan. "When 
considering the question should we remember? it is very important to 
firstly ask, has any victim forgotten?", skriver Roberto Cabrera.1 Han 
menar vidare att man måste fråga sig vem som tjänar på att det som 
hänt tystas ned. Upphovet till den påbjudna tystnaden kan mycket väl 
vara makthavare som är rädda för en granskning av deras förehavan
den under konflikten. Handlar tystnaden då om att man är rädd för att 
konfliktens offer skall säga sanningen om det som skett?2 

Nigel Biggar har i en artikel med titeln "Making Peace or Doing 
Justice: Must We Choose?" diskuterat problemet med påbjuden 
glömska i relation till upprättelse för offren och att rättvisa skapas efter 
konflikten. Han betonar att offren inte kommer att glömma det som 
de utsatts för, även om myndigheterna kräver tystnad kring konflikten. 
Och då en av överhetens grundläggande uppgifter är att skydda sina 
undersåtar innebär detta att grupper av människor kommer att känna 
sig svikna. Tystnaden kan alltså medföra legitimitetsproblem för de 
styrande, vilket kan orsaka fortsatta eller nya problem och konflikter i 
framtiden.3 

Tystnadens strategi kan alltså medföra vissa problem, just därför att 
den innebär att överheten inte erkänner att konfliktens offer kan ha 
svårt att glömma och gå vidare. "Acknowledging past atrocities recog-
nises the survivors' suffering and can help reinstate a sense of dignity 

1 Roberto Cabrera, "Should We Remember? Recovering Historical Memory in 
Guatemala", i Brandon Hamber (red.), Past Imperfect: Dealing zuith the Past in Northern 
Ireland and Societies in Transition (Derry/Londonderry 1998), s. 27. 

2 Cabrera (1998), s. 27. 
3 Nigel Biggar, "Making Peace or Doing Justice: Must We Choose?", i Nigel Biggar 

(red.), Burying the Past: Making Peace andDoingjustice after Civil Confiict (Washington 
2001), s. 7. 
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and security", skriver Karen Brounéus.4 På så sätt kan också de legiti
mitetsproblem undvikas som uppstår då vissa människor känner sig 
svikna av de styrande för att de påbjuder en påtvingad tystnad kring 
det som hänt. Grundproblemet förblir att även om tystnadens strategi 
är lyckad så till vida att ingen ens vågar nämna konflikten, så förändrar 
detta ändå inte det som skett. "Letting bygones be bygones is not an 
alternative to disclosing the past - the past is there and will not go 
away through silence."5 

Rättvisestrategier 

En nästan motsatt strategi är att försöka ställa saker tillrätta igen, och 
gå till botten med övergrepp och lidanden som förekommit under 
konflikten. Ett sätt att göra detta är att åtala och straffa personer som 
begått förbrytelser eller på något sätt missbrukat sin makt. 

På ett ytligt plan kan det tyckas självklart att detta alltid borde vara 
ett bra sätt att hantera efterspelet av en konflikt - man följer och 
respekterar de lagar som finns och kan därmed garantera att den 
rättvisa som satts ur spel under konflikten blir återupprättad. I verklig
heten är det dock sällan så enkelt. Ett problem är att rättvisa inte är 
helt enkelt att definiera, och kan skipas på många olika sätt. Ett annat 
att det ofta inte är helt självklart vem som är förövare och vem som är 
offer - många gånger kan alla inblandade parter på ett eller annat sätt 
ha gjort sig skyldiga till övertramp. Frågan är också vad man vill uppnå 
- om lugn och stabilitet i samhället är det viktigaste kanske en omfat
tande amnesti är att föredra. På så sätt riskerar man inte att konflikten 
hålls vid liv genom långa rättegångar där personer som skall vittna 
tvingas återuppleva svåra händelser.6 

Förutom vanliga domstolar används så kallade sanningskommissio
ner ibland för att gå till rätta med övergrepp som skett under konflikter. 
De kan i många fall passa bra både för att straffa personer som begått 

4 Karen Brounéus, Reconciliation — Theory and Practice for Development Cooperation 
(Stockholm 2003), s. 12. 

5 Brounéus (2003), s. 12. 
6 Roy Licklider, "Obstacles to Peace Settlements", i Chester A. Crocker, Fen Osler 

Hampson 8cPamela Aal (red.), Turbulent Peace. The Challenge ofManaging Internatio
nal Confiict (Washington 2001), s. 711 ff. 
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förbrytelser och besluta om kompensation för offer. Samtidigt fungerar 
de som ett sätt att dokumentera och erkänna händelser under själva 
konflikten, där det tydliggörs vem som är offer och vem som är förövare.7 

Problemet med att försöka skapa rättvisa är att det kan vara svårt att 
hitta en balans. Konflikten kan ha skapat hämndbegär hos offren som 
rättsystemet inte kan tillfredsställa. Rättegångar kan piska upp en 
hatisk stämning mot vissa personer, som kanske inte själva ser sig som 
förövare. De görs då på detta sätt i sin tur till en sorts offer, vilket får 
konflikten att leva vidare så att den kan fortplanta sig i nya konflikt
handlingar längre fram. 

Försoningsstrategier 

Ytterligare en strategi är att offentligt erkänna det som hänt och för
söka åstadkomma någon sorts försoning. Detta kan ske samtidigt som 
man försöker skapa rättvisa, men de två strategierna måste inte nöd
vändigtvis ha med varandra att göra eller ske samtidigt. 

William Long och Peter Brecke betonar i War and Reconciliation 
försoningens betydelse för att förebygga fortsatta våldshandlingar och 
återupprätta sociala relationer i samhället. Försoning kan åstadkom
mas genom vad de kallar "reconciliation events", då stridande parter 
möts och offentligt visar att konflikten är över. De kan ha karaktären 
av manifestationer, som kan vara av rituell eller symbolisk karaktär. I 
vissa fall har de en religiös form, men de kan lika gärna vara sekulära. 
Long och Brecke visar i sin studie att när det gäller krig kan man se en 
tydlig skillnad mellan länder där sådana manifestationer förekommit 
och sådana där de inte gjort det. I det sistnämnda fallet var sannolik
heten större att krigshandlingarna skulle återupptas igen.9 

Att offentligt ge offren för konflikten erkännande för det lidande 
som de fått utstå kan vara en viktig del av försoningen. Offentliga 

7 Martha Minow, Between Vengeance and Forgiveness. Facing History after Genocide 
and Mass Violence (Boston 1998), s. 57 ff. och passim. 

8 Nancy L. Rosenblum, "Justice and the Experience of Injustice", i Nancy L. Rosen-
blum (red.) Breaking the Cycles of Hatred. Memory, Law, and Repair (Princeton & 
Oxford 2002). 

9 William J. Long & Peter Brecke, War and Reconciliation. Reason and Emotion in 
Conjiict Resolution (Cambridge Mass. & London 2003). 
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ursäkter kan komma från överheten, även om inte just de personer som 
framför dem är de formellt ansvariga. Karen Brounéus nämner flera 
exempel på detta, som när Willy Brandt på besök i det gamla judiska 
ghettot i Warszawa 1970 offentligt bad om ursäkt för de tyska över
greppen under andra världskriget.101 detta fall var ju han själv knap
past ansvarig för den tyska politiken under nazitiden, men bad ändå å 
Tysklands vägnar de polska judarna om ursäkt. Ursäkterna kan emel
lertid också komma från förövarna själva, oavsett om de är personer 
som varit i maktställning eller inte. 

Också denna strategi har sina problem. Ett är att varken försoning 
eller ursäkter kan förändra det som skett - innebar konflikten lidande 
och död går det inte att förändra i efterhand. Även om försonings -
åtgärderna kan upplevas som mycket positiva för stunden, kan lång
tidseffekterna för enskilda individer vara begränsade.11 

Försoningsåtgärder kan dessutom leda till mer eller mindre uttalade 
krav på att alla skall gå vidare och lämna konflikten bakom sig. För de 
som fortfarande har svårt att släppa det som hänt blir då effekten att de 
tvingas bära på sina problem utan att kunna ge uttryck för dem - efter
som allt som har att göra med konflikten betraktas som ett avslutat 
kapitel. 

Häxprocessernas efterspel 

Det finns alltså flera olika sätt att hantera en konflikt. De tre ovan 
nämnda strategierna är naturligtvis inte de enda, men kan sägas utgöra 
tre huvudinriktningar. Vilken strategi som används efter stora kon
flikter beror på många olika faktorer - såväl myndighetspersoner som 
inblandade individer kan i situationer som åtminstone till det yttre 
förefaller vara ganska lika välja helt olika sätt att agera. 

Häxprocesserna i Orsa, Al och Salem är tre sådana ganska likartade 
konflikter, där omfattande häxanklagelser skapade en panikartad 
stämning och tortyr användes för att pressa misstänkta personer att 
erkänna. Samtidigt representerar dessa tre häxprocesser varsin av de 
tre ovan nämnda strategierna för att hantera efterspelet. 

10 Brounéus (2003), s. 25 f. 
11 Brounéus (2003), s. 27 f. 
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Min undersökning av häxprocesserna i Orsa grundar sig på egen 
källforskning. Avsnittet om Al bygger till stora delar på Ellen Fries 
"Sverges sista häxprocess i Dalarne 1757-1763", som är en samling be
stående av handlingar (hela eller i utdrag) om häxprocesserna i Al, 
kommenterade av Fries. Vissa källgenomgångar har också gjorts för 
att komplettera Fries urval av källor. Slutligen har jag för avsnittet 
om Salem helt utgått ifrån befintlig litteratur om dessa häxprocesser. 
Oerhört mycket finns skrivet om händelserna i Salem, men väldigt 
litet av detta visade sig handla om deras efterspel. Istället har jag fått 
pussla ihop den ofta väldigt knapphändiga information som ges här 
och där i litteraturen. Även om denna metod har givit ganska goda 
resultat, står det klart att stora delar av den mycket intressanta histo
rien om efterspelet till häxprocesserna i Salem ännu återstår att ut
forska. 

Orsa 

Till Orsa spred sig under 1669 de omfattande häxprocesser som sedan 
en tid pågått i grannsocknarna Mora och Älvdalen. Under hela hösten 
hölls förhör under ledning av präster och länsman. Åtminstone vid de 
förhör som länsman Erik Hansson hade hand om användes tortyr för 
att få de anklagade att erkänna att de fört med sig barn till Blåkulla. I 
flera fall resulterade detta i bekännelser. Tortyranvändningen före
faller ha skett på länsmannens eget initiativ, och den var inte sanktio
nerad av hovrätten (den instans som skulle besluta om sådana åtgär
der). En förklaring till detta agerande är att han var djupt involverad 
även på ett personligt plan - flera av hans egna barnbarn påstod sig 
vara häxornas offer och bland de personer som han lät tortera fanns en 
av hans närmaste vänner. 

12 Se t.ex. Laga ting i Orsa 8/121669 fol. 78V—791", 9/121669 fol. 8or-8iv; 11/12 1669 fol. 
75v_76r, 77r, 95r, Övriga handlingar P:i, Medåkers kyrkoarkiv, Uppsala landsarkiv 
(ULA). Mer utförliga uppgifter om häxprocesserna i Orsa (samt övriga socknar i Oster-
dalarna) finns i Marie Lennersand & Linda Oja, "När Djävulen vandrade genom landet. 
Krishantering under häxprocesserna i Dalarna 1667-1671", i Karolinska förbundets årsbok 
(2001). Om bruket av tortyr i Sverige under 1600-talet i samband med häxprocesser se 
Bengt Ankarloo, Trolldomsprocesserna i Sverige (Stockholm 1984, andra uppl.), s. 258. 
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Vid tinget i december 1669 hölls den första rättegången om häx-
anklagelserna i Orsa. Vid detta tillfälle förhörde rätten fyrtioåtta per
soner och över hundrafemtio barn. Förhållandevis många av de an
klagade erkände inför rätta att de fört barn till Blåkulla, men ett par av 
dem förklarade att de hade förstått att de var skyldiga först efter att de 
torterats. Detta sågs av rätten som ett stort problem, och den förklara
de att en bekännelse som tvingats fram genom tortyr inte gick att 
använda som bevis. Fem kvinnor dömdes ändå till döden, men av dem 
hade fyra frivilligt bekänt sig skyldiga. En femte kvinna nekade först, 
men erkände till slut.13 

Efter decemberrättegångarna 1669 hölls inte några mer rättegångar 
på över ett år. I januari 1671 togs nästa steg, då en trolldomskommis
sion rannsakade i flera dalasocknar, däribland Orsa. Efter tio dagars 
rannsakningar lät denna kommission döma nio eller tio personer till 
döden. Några protokoll eller domar finns dock inte bevarade, så vi vet 
inte exakt vilka dessa personer var. Klart är däremot att sex av dem 
avrättades i slutet av januari 1671. 

Efter januari 1671 tog häxprocesserna i Orsa slut. Även om det fanns 
anklagelser eller oklarheter kvar att utreda, så tog varken tingsrätten 
eller någon annan domstol upp dem. Detta medförde att inga fler per
soner riskerade att bli dömda och avrättade. Samtidigt betydde det 
emellertid att de dödsdömda som inte hade blivit avrättade inte kunde 
bli benådade eller få sina domar slutgiltigt fastställda. Dessa personer 
blev hängande i luften, utan att få vare sig positiva eller negativa besked. 

Hustru Brita från Hansjö hade varit en av de dödsdömda, men då 
de övriga avrättades låg hon i barnsäng. För hennes del sköts därför 
avrättningen upp på obestämd framtid. Ett år senare, i februari 1671, 
visiterade biskopen socknen, och då väntade Brita fortfarande på att få 
sitt straff. Hon själv ville komma ur det limbotillstånd hennes långa 
väntan medförde, där hon inte visste hur framtiden såg ut. Dessutom 
innebar osäkerheten att hon var avstängd från gemenskapen i socknen, 

13 Laga ting i Orsa 11/12 1669 fol. J^v-y6r; 14/12 1669 fol. IOZV,  io3r, 104.V, io5r, io6v, 
Övriga handlingar P:i, Medåkers kyrkoarkiv, ULA. 

14 Attest av Jonsson 20/5 1671, Kammararkivet, Länsräkenskaper Kopparbergs län, 
Verifikationer 1670, Riksarkivet (RA). 
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och fick till exempel inte fick begå nattvarden. Men biskopen ansåg sig 
inte kunna hjälpa Brita, utan hänvisade till hovrätten.15 

Något besked från hovrätten kom dock aldrig, utan Brita fick vänta 
förgäves. Av ett brev till landshövdingen från februari 1674, alltså tre år 
efter kommissionsrannsakningarna, framgår att Brita avlidit. Då 
någon klarhet inte gått att få om huruvida hon skulle benådas eller 
fortfarande var att betrakta som dödsdömd, blev situationen proble
matisk. Om hon var en grov brottsling som inte hade fått sitt straff 
kanske hon inte borde få en vanlig begravning på kyrkogården? 

Kyrkoherden överlämnade detta beslut till landshövdingen, som 
bestämde att Britas kista skulle bäras "i tysthet utan något väsende och 
ceremonier". Hon fick begravas på kyrkogården, fast norr om kyrkan. 
En viss upprättelse fick Brita också då landshövdingen förklarade att 
hon "har likväl kristeligen avlidit". Att något besked inte kommit från 
hovrätten tolkades i detta läge som att man inte fått någon order om 
att verkställa avrättningen. 

Förutom häxanklagelserna i sig måste också häxprocesserna ha läm
nat många frågetecken och upprörda känslor efter sig. Sådant kunde 
tas upp i form av förtalsbrott, där de som kände sig oskyldigt utpekade 
kunde få upprättelse. I den upprörda och panikartade stämning som 
rådde när häxanklagelserna grasserade som värst, hade säkerligen både 
hårda ord och vissa handgripligheter förekommit, men av detta kan 
man inte se några spår i domböckerna. Oavsett om någon kände sig 
illa behandlad under häxprocesserna, så togs detta inte upp inför rätta. 

I tingsprotokollen under åren närmast efter häxprocesserna finns 
bara ett mål där de över huvud taget nämns, och det rör ett av de 
inblandade vittnena. I december 1671, alltså nästan ett år efter att kom
missionsrannsakningarna avslutats, stod en 16-årig flicka vid namn 
Anna Ivarsdotter inför tinget. Vid den andra storböndagen, som hål
lits i slutet av juli 1671, hade hon spottat ut oblaten och kastat den på 
golvet när hon skulle ta emot nattvarden. Hon påstod att det känts 

15 Biskopsvisitation i Orsa 29/2 1672, s. 169, Visitationshandlingar FHIa, Västerås 
domkapitels arkiv (VDA). Hustru Brita är den enda av de dödsdömda vars namn är 
känt. 

16 Landshövding Duvall till kyrkoherden i Orsa 17/2 1672, Kopparbergs länsstyrelses 
arkiv, landskansliet AIa:7, ULA. 
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som om hon blivit "så när strypt". Vid tinget hade Anna inte fått något 

straff, eftersom rätten sade sig inte kunna hitta något lämpligt lagrum 
att döma henne efter. Det framhölls att Anna var sjuklig, drack för 
mycket och inte föreföll förstå vad nattvarden egentligen gick ut på, 
vilket innebar att hon inte begrep vilket grovt brott hon hade begått 
när hon spottade ut oblaten. Hovrätten dömde henne ett par månader 
senare till att under gudstjänsten stå vid kyrkodörren med ris i handen 
tre söndagar i rad. Efter den tredje söndagen skulle hon dessutom få 
slita ris.17 

Tingsrätten var i samband med detta ärende mycket intresserad av 
att Anna hade varit ett av de barn som under häxprocesserna påstått 
sig föras till Blåkulla. Det sades att Anna och en annan flicka anklagat 
en hustru Malin från Stackmora, och Anna hävdade att Blåkullafär-
derna hade fortsatt även under året som gått efter att häxprocesserna 
tagit slut. Några närmare uppgifter om vad som egentligen skett vid 
kommissionsrannsakningarna kunde emellertid varken landshövding 
Duvall eller länsman Erik Hansson ge. Länsman hade enligt egen 
utsago på grund av sjukdom inte varit närvarande vid rannsakningar-
na, och landshövdingen hänvisade till att något protokoll inte fanns 
tillhanda.18 

Socknens kaplan kunde dock berätta att hustru Malin förnekat 
anklagelserna, och enligt honom hade hon inte beskyllts av fler än 
Anna och den andra flickan. Kommissionen hade enligt honom inte 
fäst så stort avseende vid deras utsagor. Att denna hustru Malin vid 
tingsrannsakningarna i december 1669 anklagats av flera barn, torte
rats och slutligen erkänt sig vara en häxa nämnde han inte. Inte heller 
uppmärksammades att tingsrätten den gången inte velat döma henne 
då hennes bekännelse gjorts under tortyr. Istället för att berätta hela 

17 Laga ting i Orsa 1/121671, f. iov, Kopparbergs läns häradsrättsarkiv IV AI 13, ULA; 
Svea hovrätt till landshövdingen i Kopparbergs län 23/3 1672, Kopparbergs länsstyrelses 
arkiv, landskansliet DII:6, ULA. Den andra storböndagen hölls 28/71671, se Yngve Ste-
nermark,. I de därtill förordnade texterna'. Datum och texter till de allmänna tacksä
gelse-, fäste-, bot- och böndagarna 1612-1983", i Kyrkohistorisk årsskrift (1997), s. 164. 

18 Laga ting i Orsa 1/121671, f. iov, Kopparbergs läns häradsrättsarkiv IV AL3, ULA. 
19 Laga ting i Orsa 8/12 1669 f. 78r; 9/12 1669 f. 8ir; 10/12 1669 £ 86r-87r; 11/12 1669 f. 

88v; 14/12 1669 f. iQ2v-io3r, Övriga handlingar P:i, Medåkers kyrkoarkiv, ULA. 
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historien om hustru Malin, valde man alltså att framställa hennes roll 
under häxprocesserna som tämligen obetydlig. De anklagelser om 
fortsatt Blåkullafarande som Anna Ivarsdotter framförde beaktades av 
allt att döma inte, utan Anna själv gjordes till en tvivelaktig figur vars 
påståenden inte gick att lita på.20 

Mindre än ett år efter att ett flertal avrättningar utgjort slutpunkten 
på mycket omfattande häxprocesser som pågått i minst ett och ett 
halvt år var det alltså svårt att få fram korrekta uppgifter om vad som 
hade hänt. Tendensen till att vilja tysta ned det som skett märks tyd
ligt. Detta kan tyckas anmärkningsvärt - häxprocesserna hade ju trots 
allt varit omvälvande händelser som skapat panik i en stor del av 
Dalarna. En sådan sak borde inte kunna försvinna ur folks minnen på 
mindre än ett år. En förklaring till detta beteende kan spåras tillbaka 
till upplösningen av häxprocesserna. Även om informationen är 
knapphändig när det gäller trolldomskommissionens verksamhet i 
Orsa, finns uppgifter från Rättvik. Efter att kommissionen avslutat sitt 
arbete där påbjöds total tystnad när det gällde häxor och häxanklagel-
ser. Det inskärptes vid flera tillfällen av man varken fick tala om eller 
tänka på häxor. Dessutom skulle socknens invånare avhålla sig från 
alla former av magiska aktiviteter och rent allmänt föra ett lydigt och 
sedligt leverne. 

Vi kan inte veta huruvida liknande förmaningstal hölls även i Orsa 
och de övriga dalasocknar där samma kommission var verksam, men 
med största sannolikhet var det så. Av reaktionerna på tinget i Orsa i 
november 1671 att döma, hade man respekterat den påbjudna tystna
den. Trots att mindre än ett år gått, tyder de diskussioner som fördes 
på att häxprocesserna inte var något man hade så pass aktuellt att man 
kunde redogöra för detaljer kring det som skett. 

En intressant detalj som framkommer i samband med att Anna 
Ivarsdotter ställs inför tinget, är att länsman inte varit närvarande vid 

20 Antydningar finns om att häxanklagelser förekommer även efter att häxproces
serna avslutats. Det är oklart om det är Anna Ivarsdotters beskyllningar mot hustru 
Malin i Stackmora som åsyftas eller om de gäller även andra personer. Inga spår av 
åtgärder mot anklagade personer finns dock. Biskopsvisitation i Orsa 29/2 1672, s. 169, 
Visitationshandlingar FHIa, vol. 10, VDA. 

21 Lennersand & Oja (2001), s. 75 f. 
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trolldomskommissionens rannsakning i Orsa. När häxanklagelserna 
togs upp vid tinget 1669 hade rätten varit mycket kritisk till att han 
låtit tortera flera personer och därigenom framtvingat bekännelser. 
Om kommissionen haft liknande kritik att framföra vet vi inte, men vi 
kan i alla fall vara säkra på att den fick ta del av tingsrättens domar där 
kritiken mot länsmannen framgick. Kommissionen hade nämligen att 
ta ställning till om tingsrättens domar skulle fastställas. 

Eftersom länsmannen inte var närvarande vid rannsakningarna 
behövde han inte personligen försvara sina handlingar och kunde und
gå att kritiseras av kommissionen. Någon uppföljning av det makt
missbruk som länsmannen ägnat sig åt gjordes av allt att döma inte. 
Erik Hansson fortsatte att vara länsman i socknen under många år, till 
synes utan större problem. Varken han eller några andra ansvariga per
soner ställdes någonsin till svars, utan när rättegångarna väl var över 
lades så att säga locket på när det gällde häxprocesserna. 

Efterspelet till häxprocesserna i Orsa passar alltså väl in på den 
första strategin, där en tystnad uppstår kring konflikten. Denna tyst
nad gjorde visserligen att häxanklagelserna stannade upp, och några 
fler personer från socknen riskerade inte att bli dömda och avrättade 
som häxor. Men samtidigt innebar tystnaden att domar som fällts 
under häxprocesserna inte gick att förändra efteråt. De som upplevde 
sig vara oskyldigt dömda eller utpekade kunde inte få sina domar upp
hävda eller med tingets hjälp bli återupprättade. 

Tystnaden i Orsa betydde också att de som varit ansvariga för tortyr 
och förhör som inte skötts på det sätt som lagen föreskrev undkom 
ansvar. För de anklagade som i flera dagar torterats av socknens läns
man innebar detta att deras plågoande fortfarande fanns kvar i lokal
samhället, där han fortfor att vara en betydelsefull person. 

Ål 

I Orsa slapp alltså de personer som beordrat tortyren undan ansvar. 
Om vi istället övergår till häxprocesserna i Al kan vi se att de inled
ningsvis påminner mycket om dem i Orsa, men att de sedan tog en 
helt annan vändning. Där försökte man istället skapa rättvisa genom 
att ställa ansvariga personer inför rätta. Frågan är dock om rättvisestra-
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tegin gjorde att situationen för de anklagade häxorna blev särskilt 
mycket annorlunda i Al än den blivit i Orsa. 

Stora häxprocesser är något som man närmast förknippar med 
1600-talet, men undantag finns. Häxprocesserna i Al är ett sådant 
undantag. Där började under 1757 en skomakardräng sprida rykten om 
märkliga saker som han hävdade att en grupp kvinnor haft för sig. 
Tolv kvinnor pekades ut som häxor, och påstods ägna sig åt hemliga 
nattliga sammankomster. Senare kom ytterligare en kvinna att an
klagas tillsammans med de andra. Berättelserna kom att få en viss 
spridning i socknen, vilket gjorde prästerna oroade. De såg till att 
saken togs upp vid biskopsvisitationen under sommaren 1757. Väster
åsbiskopen Samuel Troilius avfärdade drängens berättelser som osam-
manhängande och uppdiktade, men fattade ändå misstankar mot 
kvinnorna. Biskopen krävde därför att häxanklagelserna skulle tas upp 
i domstol.22 

Det slutade emellertid inte med en enkel rättegång vid tinget, utan 
detta var upptakten på en långdragen och komplicerad häxprocess. 
Åsikterna om sanningshalten i anklagelserna gick vitt isär, och båda 
sidor hade förespråkare såväl lokalt som på högsta nivå. Alla turer 
kring dessa häxanklagelser innefattade också frågan om hur man skul
le agera mot de personer som fört fram anklagelserna och de tjänste
män som drivit frågan och hållit i förhör och tortyr. Man har alltså fog 
att säga att efterspelet till dessa häxprocesser började långt innan det 
slutliga domslutet fallit. 

Den serie rättegångar som hölls kring dessa häxanklagelser inleddes 
sommaren 1757 då ärendet togs upp på ett urtima ting under ledning av 
en ung extra ordinarie notarie från Svea hovrätt, Pehr Eckman. Denne 
var 1757 tillförordnad vice häradshövding. Han förefaller ha varit fast 
övertygad att de anklagade kvinnorna verkligen var häxor, och då de 
envist nekade lät han ta till tortyr. Länsman Carl Tillberg, som var en 

22 Hjalmar Malmqvist, Om hexprocessen i Dalarne /757-/76J, jemte öfuersigt af före
gående hexprocesser (Lund 1877), s. 20 f.; Ellen Fries, "Sverges sista häxprocess i Dalarne 
1757-1763, efter handlingarna i målet tecknad", Bidrag till kännedom om de svenska 
landsmålen ock svensktfolklifXIII. 6 (Uppsala 1893), s. 5 ff.; Marianne Särman, Charlotta 
Taube och den sista häxprocessen. Ett 1700-tals drama i flera akter (Stockholm 1996), 
s. 125 ff. 
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av de pådrivande lokalt, var Eckmans medhjälpare och förefaller ha 
varit den som administrerat tortyren. Ett antal personer som var 
utsedda att vakta de anklagade var också behjälpliga vid förhör och 
tortyr. Denna grupp personer skulle senare bli ställda till svars för sitt 
agerande i häxprocessernas inledningsskede. De var dock långt ifrån 
de enda som var inblandade; efter denna första omgång inför tinget 
skulle många fler och betydligt mycket mer högt uppsatta personer 
försöka påverka utgången. 

Efter att rättegång och förhör hållit på i nästan två månader gjordes 
ett uppehåll i början av hösten 1757, och då skickades elva av kvinnorna 
till fängelset i Falun. Två av dem blev frisläppta mot borgen. I Falun 
reagerade emellertid landshövding von Hauswolff över att kvinnorna 
var i mycket dåligt skick och tillkallade därför en läkare. Denne kon
staterade att den hårda behandlingen gett flera av dem så svåra skador 
att de troligen aldrig skulle kunna bli helt återställda. 

Landshövdingen, som inte trodde att det fanns någon sanning i 
häxanklagelserna, lät en grupp präster förhöra kvinnorna. I dessa för
hör berättade kvinnorna utförligt om den svåra tortyr de fått utstå, och 
det framgick att de var mycket rädda för länsman Tillberg. När präs
terna i förhören kommenterade kvinnornas utsagor med påståendet 
att "jag tycker, I frukten mer länsman än hin onde?", svarade de: 

Ja, visst göra vi det, den onde kunna vi korsa oss före, men så kunna vi 
inte för länsman; den onda måste vika, när vi be Gud, men för länsman 
kunne vi inte fria oss.25 

Efter förhören lät landshövdingen släppa kvinnorna fria, och sände 
hem dem till Al igen.26 

Häxanklagelserna togs sedan upp igen på tinget under november 
1757, i närvaro av landshövding von Hauswolff". Saken hade då tagit en 
ny vändning jämfört med den förra gången, och det slutade med att 
kvinnorna frikändes medan skomakardrängen Erik Johansson döm-

23 Malmqvist (1877), s- 21 &•> Särman (1996), s. 130 ff. 
24 Fries (1893), s. 43, 53. 
25 Fries (1893), s. 51. 
26 Fries (1893), s. 43 ff. 
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des till 24 par spö, förlust av äran, förvisning och att betala ersättning 
till kvinnorna. Två andra personer dömdes också, dels Erik Johans
sons husbonde som rätten menade borde ha tagit avstånd från häx-
anklagelserna, dels en annan person som också ansågs ha varit del
aktig. En av kvinnorna dömdes dessutom till böter för att ha hotat ett 

• .  ,  2 7  vittne. 
Som brukligt var sändes målet vidare till hovrätten, som hade kun

nat fastställa domarna och på så sätt avslutat denna häxprocess. Men 
istället blandade sig en ny aktör i leken, den nyblivne ärkebiskopen 
Samuel Troilius. Detta var alltså den förre Västeråsbiskopen, som 
varit den person som i samband med visitationen först förhört kvin
norna och krävt att häxanklagelserna skulle behandlas av tingsrätten. I 
en serie skrivelser krävde han att Svea hovrätt skulle göra en revidering 
av målet och uttryckte också sin ilska över landshövdingens agerande 
när han hållit egna förhör och frisläppt kvinnorna. Arkebiskopen ställ
de sig helt och hållet på notarien Eckmans sida, och menade att den
nes förhör på ett tydligt och bra sätt hade visat på kvinnornas skuld. 
Att tingsrätten tagit upp frågan om ekonomisk ersättning tyckte han 
också var felaktigt, eftersom kvinnornas skuld enligt honom var be
visad skulle de självklart inte ha någon ersättning. 

Att ärkebiskopen lade sig i denna fråga kanske inte var så märkligt -
stora häxprocesser var inte vanligt förekommande vid den här tiden 
och utgjorde på sitt vis en allvarlig religiös kris som kyrkans högste 
ledare hade all anledning att oroa sig för. Men det fanns andra om
ständigheter som knöt honom till det här målet. Pehr Eckman var 
nämligen systerson till Troilius, vilket gav honom en personlig kopp
ling till det som skett i Al samtidigt som han också hade en god insyn i 
händelserna. Troilius agerade också som beskyddare för Eckman, vil
ket är en del av förklaringen till att han blandade sig i och försökte 
påverka hovrätten. 

Hovrätten fordrade in alla handlingar i målet, och befallde sedan 

27 Fries (1893), s. 57 f. 
28 Fries (1893), s. 58. 
29 Johan Isac Adelswärd, Johan Gottlieb Gahn, Henric Gahn & Hans Jacob Gahn, 

Resa i Dalarna 1J65, utg. Olof H. Selling (Falun 1970), s. 159. 
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tinget att återigen rannsaka, vilket skedde mellan den sjätte juni och 
den andra juli 1758. Denna gång hölls tingsförhandlingarna i närvaro 
av såväl landshövdingen som ett antal präster. Vid rättegången fort
satte kvinnorna att neka, och fick stöd i detta av prästerna från hem
socknen. Detta gällde särskilt komministern Avelin, som agerade för 
att hjälpa kvinnorna och gjorde sitt bästa för att försvara dem. Avelin 
tog dock en personlig risk när han på detta sätt gick emot ärke
biskopens uttryckliga vilja.30 

Hovrättens avsikt var att tingsrätten enbart skulle behandla frågan 
om de anklagade kvinnornas skuld. Däremot var det inte meningen 
att de inblandade tjänstemän som administrerat förhör och tortyr 
skulle svara för eventuella begångna fel i tjänsten. Så kom det dock 
ändå att bli. Länsman Tillberg hade redan under september 1757 blivit 
uppkallad till landshövdingen för att stå till svars för det sätt han 
behandlat kvinnorna på. Då hade han inte velat ta något ansvar för det 
som skett, utan hänvisade till att han följt vice häradshövding Eck-
mans order.31 

Eckman hade dock bara varit tillfälligt förordnad som vice härads
hövding, och han varken kunde eller ville beskydda länsman Tillberg. 
Denne blev istället ansatt från alla håll, och visade sig ha ett mycket 
svagt stöd lokalt. Inför rättegången i juni 1758 fick han i uppdrag att 
samla ihop personer som kunde vittna mot kvinnorna, men lyckades 
inte få några av de vittnen som framträtt vid tidigare rättegångar att 
ställa upp. Uppenbarligen fanns det inte längre någon lokal opinion 
som backade upp anklagelserna.32 

Tingsrätten beslutade i detta läge att länsman Tillberg skulle ställas 
till svars, men han vägrade infinna sig vid tinget. Istället svarade han 
skriftligt, och hänvisade återigen till att han följts domarens beslut. 
Han ansåg att den som borde stämmas in av tinget var Pehr Eckman. 
Detta försök att komma undan ansvaret misslyckades dock, och det 
föreslogs att Tillberg skulle bli suspenderad från sin tjänst.33 

30 Särman (1996), s. 144. 
31 Fries (1893), s. 54. 
32 Fries (1893), s. 54; Särman (1996), s. 144. 
33 Fries (1893), s. 68. 
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Någon dom föll inte denna gång, då rättegången avbröts på grund 
av att domaren Pehr Sernander var tvungen bege sig till annan ort. 
Detta skedde olyckligtvis i ett läge när situationen var väldigt förvir
rad. Förutom osäkerheten om huruvida Tillberg skulle få ta ansvar för 
det som skett vid den första rättegången, tog Erik Johansson plötsligt 
tillbaka den bekännelse om att han hittat på anklagelserna som han 
hade avlagt vid tinget i november året innan. Dessutom förefaller 
domare Sernander ha varit osäker i skuldfrågan beträffande kvinnorna. 
Hur utgången av rättegången skulle ha blivit om den fått fortsätta är 
därför inte klart. Det är inte alls säkert att kvinnorna denna gång skulle 
ha blivit friade.34 

Under sommaren och hösten 1758 kämpade ett flertal aktörer för att 
på olika sätt påverka händelseutvecklingen. Bland annat sände lands
hövding von Hauswolff, ärkebiskop Troilius och Västerås domkapitel 
skrivelser till Svea hovrätt och justitiekanslern. Domare Sernander 
försvarade fängslandet av kvinnorna, medan komminister Avelin rap
porterade till hovrätten om den behandling kvinnorna utsatts för. 
Avelins skrivelse förargade emellertid ärkebiskopen, som ansåg att 
prästerna i Al trotsade honom.35 

När hovrättens dom väl föll, den 29 november 1758, bekräftade den i 
stort tingsrättens ett år gamla dom. Kvinnorna frikändes alltså åter
igen medan Erik Johansson dömdes till fängelse på vatten och bröd, 
att betala skadestånd samt förvisning.36 

Med detta var häxprocessen i Al äntligen slut. Efter flera långdrag -
na rättegångar hade kvinnorna slutgiltigt blivit friade, medan deras 
anklagare fått sina straff. Efterspelet till denna häxprocess kom dock 
att skilja sig från andra liknande processer som ägde rum under 1600-
talet, som den i Orsa 1669-1671. Där hade det hela i rättslig och officiell 
bemärkelse tagit slut i och med domslutet, medan Alprocesserna fick 
ett efterspel som drog ut på tiden i flera år och där flera rättegångar 
återstod innan saken ansågs utagerad. 

34 Fries (1893), s. 68. 
35 Komminister Avelins berättelse till Svea hovrätt, Riksarkivets ämnessamlingar: 

Trolldom och annan vidskepelse, vol. 7, RA; Malmqvist (1877), s- 3° Fries (1893), s. 68; 

Särman (1996), s. 145 f. 
36 Fries (1893), s. 68 f. 
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Under 1759 hände av allt att döma inte någonting, och för de häx-
anklagade kvinnorna var detta en svår tid. De hade det besvärligt eko
nomiskt, då flera av dem blivit så svårt skadade av tortyren att de inte 
längre kunde arbeta. Inte heller var det problemfritt för dem att åter

vända till gemenskapen i sina hembyar. De hade svårt att bli accepte
rade av grannar som var misstänksamma mot dem för att de pekats ut 
som häxor, oavsett den friande domen. Kvinnorna fick dock en ovän
tad beskyddare i grevinnan Charlotta Taube, som hjälpte dem ekono
miskt. Dessutom ordnade hon så att de fick juridisk hjälp. Advo-
katfiskalen Risberg blev deras försvarare och drev deras sak under 

kommande rättegångar.37 

Inte förrän i juni 1760 påbörjades en ny rannsakning vid tinget i 
Leksand. Denna gång skulle länsman Tillberg och före detta vice 
häradshövdingen Pehr Eckman ställas till svars för hur de häxanklaga-
de kvinnorna blivit behandlade. Ett flertal vittnen bekräftade de upp
gifter som kvinnorna själva lämnat, och alla pekade ut Tillberg och 
Eckman. De försökte lägga skulden på varandra, men när problemen 
hopade sig beslutade Eckman att inte låta sig förnedras inför tinget 
utan lämnade socknen. Istället för att närvara vid rättegången reste 
han till Västerås för att deltaga i begravningen av ärkebiskop Troilius 
mor. Tinget klagade över Eckmans frånvaro till hovrätten, och lät 
senare hänskjuta hela ärendet till denna högre instans.38 

När det började hetta till sökte alltså Eckman återigen stöd hos sin 
släkting ärkebiskopen. Denne hade dock lagt sig i redan innan rätte
gången ens börjat. Han hade nämligen inte gett upp hoppet om att få 
kvinnorna dömda som häxor. Arkebiskopen beordrade biskopen i 
Västerås att hålla en generalvisitation för Rättviks kontrakt (där Lek
sand och Al ingick) bara ett par dagar före rättegången, för att på så 
sätt få extra insyn i vad som försiggick. Dessutom krävde han att två 
präster skulle representera konsistoriet vid rättegången, och att dessa 
skulle rapportera om de besvärliga prästerna i Äl. Men trots att ärke
biskopen med all kraft försökte påverka händelseutvecklingen lät man 
sig inte bevekas vid tinget. Någon undersökning om prästerskapet 

37 Fries (1893), s. 69. 
38 Fries (1893), s. 69 f. 
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genomfördes inte, med hänvisning till att hovrätten inte gett tinget i 
uppgift att göra någon sådan.39 

Under rättegången vid tinget 1760 hade advokatfiskalen Risberg 
fört de häxanklagade kvinnornas talan, och också drivit frågan om 
ersättning till dem. I februari 1761 rapporterade han till hovrätten och 
begärde att skadestånd skulle utdömas till kvinnorna då de fortfarande 
flera år efter tortyren inte var helt återställda. Han redogjorde också i 
detalj för hur Eckman och Tillberg hanterat kvinnorna. Eckman sades 
ha befallt att handklovar skulle skruvas åt hårt, och krävt att tortyren 
skulle fortsätta tills kvinnorna erkänt.40 

Risberg pekade också ut ytterligare en person som han ansåg borde 
stå till svars: kronofogden för Osterdalarna Mårten Engman. Som 
fogde var det hans skyldighet att vara involverad i den lokala rättskip
ningen, och han borde därför ha märkt vad som höll på att hända. Ris
berg avslutade sitt memorial med att säga att 

flere personer hade på sitt sätt dels mindre dels mer bidragit till det 
gruveliga lidande som desse olyckelige kvinnor övergått och till det grova 
freds- och frihetsbrott som blivit därmed övat, på en tid då likväl var och 
en bort kunna göra sig förvissad om beskydd och säkerhet under lag.41 

Innan hovrätten hunnit ta ställning till Risbergs rapporter och kraven 
på ersättning, tog historien återigen en ny riktning. Ännu en gång för
sökte nämligen ärkebiskopen påverka händelseutvecklingen, denna 
gång genom riksdagen. Han hade i slutet av 1760 blivit utsedd till tal
man för prästeståndet. I ett försök att utnyttja denna nyvunna makt
position tog han i februari 1761 upp frågan om häxprocesserna i Al 
inför riksdagen. Han hävdade nu att häxanklagelserna inte borde ha 
tagits upp vid tinget, utan att domkapitlet borde ha fått döma i detta 
mål. Att det faktiskt varit han själv som från början begärt att de skulle 
tas upp vid tinget nämnde han inte. Troilius krävde att hovrätten 

39 Fries (1893), s. 70. 
40 Advokatfiskal Risbergs skrivelse till Svea hovrätt 16/2 1761, Svea hovrätts arkiv, 

huvudarkivet E VI a 3 aa 149, RA. 
41 Advokatfiskal Risbergs skrivelse till Svea hovrätt 16/2 1761, Svea hovrätts arkiv, 

huvudarkivet E VI a 3 aa 149, RA. 
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skulle lämna över alla handlingar till justitiedeputationen, som skulle 
ta över. Frågan om ersättning till kvinnorna - något som Troilius 
länge motarbetat - skulle lämnas därhän så länge.42 

I prästeståndet fick Troilius dock inte något oreserverat stöd. Flera 
talare menade att det verkade som att saken blivit avdömd på riktigt 
sätt, och betonade att häxanklagelserna kunde vara utan grund. Det 
ansågs också vara problematiskt om ständerna satte sig över dom
stolarnas beslut. 

När frågan togs upp i de övriga stånden fick ärkebiskopen än mind
re medhåll, samtidigt som de häxanklagade kvinnorna mötte stor sym
pati. Advokatfiskalen Alexander Morath hade skrivit ett memorial där 
det som hänt påstods vara "bland de grovaste av slike frids- och frihets
brott". Han beskrev den kränkande behandling som kvinnorna utsatts 
för och de märkliga turer som rättvisan tagit i detta mål. Han avslutade 
med att vädja till hovrätten att ta upp frågan om skadestånd till kvin
norna som nu fått vänta flera år samt kräva att de han kallade "fridsbry-
tarna" (Tillberg och Eckman) skulle straffas.44 

Moraths memorial ledde till intensiva diskussioner hos adeln och 
borgarståndet, där många kritiska röster höjdes. Arkebiskopen hade 
förmodligen hoppats på stöd i riksdagen, annars skulle han knappast 
ha drivit frågan på detta sätt. Det visade sig dock att motståndet mot 
hans idéer var kompakt, inte en enda talare bland adeln eller i borgar
ståndet stödde ärkebiskopen. Istället bifölls Moraths memorial av alla 
de tre övriga stånden. Rent generellt uttrycktes sympati för de utsatta 
kvinnorna, medan man också ansåg att den ansvarige domaren skulle 
ställas till svars. Hovrätten ansågs vara den instans som skulle ta upp 
ärendet, så något stöd för att det skulle lämnas över till någon annan 
instans fanns inte. Däremot framfördes kritik för att hovrätten dröjt så 
länge med att avsluta målet. Hos adeln diskuterades också huruvida 
domaren (Pehr Eckman) borde gripas och straffas.45 

42 Prästeståndets riksdagsprotokoll 12/2 1761, s. 557 f., R967, RA. 
43 Prästeståndets riksdagsprotokoll 12/2 1761, s. 558 ff., R967, RA. 
44 Advokatfiskal Moraths memorial till Svea hovrätt 23/2 1761, i Särman (1996), 

s. 325 ff. 
45 Sveriges Ridderskaps och adels riksdagsprotokoll från och med del 20:11760—1762 

(Stockholm 1934), s. 393, 457 ff., 537; Borgarståndets riksdagsprotokoll 23/2 1761 s. 990 f.; 
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Ärkebiskopen blev naturligtvis rasande över dessa reaktioner, och 
hävdade att Moraths memorial 

med åtlöje och religionens förakt upprepar en hop sataniska illusioner, 
just sådane som under förra trollväsendet blevo omrörde.46 

Exakt vad han menade med referensen till tidigare trolldomsprocesser 
är osäkert, men i alla fall är det uppenbart att han inte ansåg att kritiska 
röster borde bli allmänt kända. Han fortsatte nämligen med att kräva 
att memorialets innehåll 

böra för allmänheten icke kunnoge göras, ju i dessa våra både fritänkan-
de och fritalande tider då Beckerianismus, Ihrmanianismus och Liberti
nismus så tagit överhanden, att allt vad heligt är och heligt vara bör i 
religion och kristendom, både med hemligt och uppenbart förakt kriti
seras, tadlas och profaneras.47 

Uppenbarligen hade ärkebiskopen svårt att finna sig tillrätta i en tid då 
de kritiska rösterna ljöd högre än hans egen. Något stöd fick han inte, 
varken i sitt eget stånd eller i de övriga. När Moraths memorial lästes 
upp i prästeståndet gjordes visserligen en del påpekanden om felaktig
heter som man ansåg fanns i det, men det stannade därvid. Ståndet 
beslutade ändå att Svea hovrätt skulle vara den instans som avslutade 
målet.48 

Att häxprocesserna i Al diskuterats i riksdagen förändrade alltså 
inte särskilt mycket. Det var fortfarande Svea hovrätt som skulle ta 
upp målet mot Eckman, Tillberg och övriga personer som ansågs ha 
begått felaktigheter i samband med häxprocesserna i Al. I slutet av 
mars 1762 kom så slutligen hovrättens dom, där Pehr Eckman dömdes 
till tjugoen dagar i fängelse på vatten och bröd samt att betala ersätt-

9/4 1761 s. 1359 ff., R1344, RA. I bondeståndet diskuterades frågan inte närmare, utan 
man menade att hovrätten skulle ta hand om ärendet. Efter påtryckningar beslutade sig 
dock även bönderna för att gå på adelns och borgarståndets linje, vilket innebar att också 
de ställde sig positiva till Moraths memorial. Bondeståndets riksdagsprotokoll, 1760-1762 
del 1 (Stockholm 1967), s. 165,179 £, 231 f., 262 f., 311 f. 

46 Prästeståndets riksdagsprotokoll 6/4 1761, s. 816, R967, RA. 
47 Prästeståndets riksdagsprotokoll 6/4 1761, s. 816, R967, RA. 
48 Prästeståndets riksdagsprotokoll 6/4 1761, s. 817 £, R967, RA. 
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ning till kvinnorna. Länsman Tillberg dömdes till åtta dagars fängelse 
på vatten och bröd. Dessutom dömdes också fjärdingsmannen Anders 
Danielsson för vidskepelse till fyra dagars fängelse.49 

Domen överklagades av såväl Eckman och Tillberg som advo-
katfiskalerna Risberg (å kvinnornas vägnar) och Grevesmöhlen (å 
advokatfiskalämbetets vägnar). För Eckmans del förändrades inte 
domen, medan Tillbergs faktiskt skärptes så att straffet blev fjorton 
dagars fängelse istället för åtta. Advokatfiskalerna hade dessutom i 
sina besvär tagit upp frågan om att kronofogden Mårten Engman och 
nämnden vid tinget i Leksand helt sluppit ansvar. Någon ändring på 
den punkten blev det emellertid inte.50 

Kungl. Maj:ts slutliga dom kom den tredje mars 1763, och i den be
kräftades hovrättens domar, förutom att Pehr Eckman ålades att beta
la ytterligare skadestånd. Eckman skulle enligt domen inte heller få 
agera som domare i fortsättningen. Han hade dock sedan tidigare ett 
lejdebrev, och det utnyttjade han genast efter att domen fallit för att fly 
från landet. 1 

Det som sedan återstod var frågan om ersättning till kvinnorna. 
Visserligen hade de blivit tilldömda medel av både hovrätt och Kungl. 
Maj:t, men de hade inte fått ut några pengar. Eckman hade ju flytt, 
och Tillberg saknade tillgångar för att kunna betala. Därför lämnade 
advokatfiskal Risberg in en supplik till Kungl. Maj:t där han begärde 
att kvinnorna istället skulle få ersättning av allmänna medel. Kungl. 
Maj:t beslutade i april 1764 att de skulle få halva den summa som de 
blivit tilldömda.52 

Vad hände då med de personer som varit inblandade i Alprocesser-
na efter att den sista domen äntligen fallit i denna så komplicerade och 
långdragna process? Pehr Eckman hade flytt ur landet, och slapp där
med undan både straff och att betala ersättning. Troligen bosatte han 
sig i Danmark, men återvände möjligen till Sverige ungefär ett decen
nium efter sin flykt. 

49 Fries (1893), s. 72. 

50 Fries (1893), s. 72. 

51 Fries (1893), s. 72; Särman (1996), s. 268. 

52 Fries (1893), s. 72 f. 
53 Särman (1996), s. 270 ff. 
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När det gäller de övriga personerna blev situationen mycket mer 
komplex. Kvinnorna fick fortsätta sina liv bäst de kunde hemma i Al, 
och de medel som de till slut fick av Kungl. Maj:t innebar säkert en viss 
lättnad för dem. De hade emellertid också andra problem att ta ställ
ning till. Ett sådant var att både deras torterare och de personer som 
stått för häxanklagelserna bodde kvar i Al. Såväl länsman Tillberg som 
kvinnorna skulle leva i samma lilla socken under många år framöver, 
trots att kvinnorna enligt uppgifter i förhören var oerhört rädda för 
honom och att han på grund av dem fått utstå ett hårt straff. 

Kyrkoherden i Leksand förklarade i ett memorial att han försökt 
förlika Tillberg och kvinnorna på tinget redan 1757, men misslyckats 
med detta. Anledningen var att Tillberg inte ville erkänna att han för
sökt hota och skrämma en flicka till att ljuga om att hennes mor var 
häxa.54 Hur han och kvinnorna upplevde den situationen kan vi inte 
veta något om. Klart är i alla fall att Tillberg avtjänade sitt fängelse
straff och sedan fortsatte att vara länsman under många år. Han dog 
1786, alltså nästan trettio år efter att häxprocesserna tagit sin början.55 

I socknen fanns också Erik Johansson, skomakardrängen som varit 
upphovet till processerna. Han hade suttit av det fängelsestraff som 
hovrätten fastställt i november 1759. Efter detta skulle han förvisas, 
och blev därför skickad som soldat till Pommern. Han förefaller emel
lertid ha återvänt hem igen redan efter en ganska kort tid, för i mitten 
av 1760-talet var han återigen bosatt i Als socken.56 

Kvar i Al fanns dock inte bara kvinnornas fiender, utan även deras 
försvarare. Komministern Avelin hade under häxprocesserna försvarat 
kvinnorna, trots att detta innebar kritik från såväl andra präster som 
självaste ärkebiskopen. Hans agerande under häxprocesserna blev ald
rig föremål för något rättslig behandling, även om ärkebiskop Troilius 
inför tingsrannsakningen 1760 krävt detta. Efter att processerna av
slutats stannade han kvar i Al under ett par år, men fick 1766 en kom
ministertjänst i Västerfärnebo. Avelin, som var född och uppväxt i 

54 Tankar om trolldom, utgifne av prosten i Leksand Hr Doctorjoh: Nordman år 1757, Ca 
10, Västerås stadsbibliotek. 

55 Särman (1996), s. 269. 
56 Särman (1996), s. 272. 
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Västerfärnebo, valde då att lämna Al. Han förblev komminister fram 
till sin död 1779. Det är oklart om hans agerande under häxprocesserna 
försvårade hans karriär, men helt säkert är att han genom sitt orädda 
handlande skaffade sig fiender på högsta ort inom kyrkan. Sådant kan 
knappast ha gynnat honom vid tjänstetillsättningar och kan ha varit 
anledningen till att han aldrig befordrades, inte ens i hemsocknen. När 
kyrkoherden i Västerfärnebo avled 1770 blev Avelin tillförordnad vice 
pastor fram till dess att en ny var utsedd, men han fick inte den ordina
rie tjänsten. 

Efter att under åren mellan 1757 och 1760 ha tagits upp på det lokala 
tinget ett antal gånger, fördes alltså striderna kring de häxanklagade i 
Al på helt andra arenor. Hovrätten, riksdagen och Kungl. Maj:t tog 
vid, medan man hemma i socknen inte längre hade något att göra med 
hur denna fråga sköttes. Läser man sådant som sockenstämmoproto
koll eller kyrkorådsprotokoll, där lokala angelägenheter diskuterades, 
lyser häxprocesserna helt med sin frånvaro. 

Hemma i socknen gick istället de inblandade personerna i en oviss 
väntan, utan att kunna veta om eller hur händelserna skulle avslutas. 
En viktig skillnad jämfört med motsvarande situation i Orsa är att i Al 
blev alla kvinnorna frikända i domstol. Men även efter de friande 
domarna fanns en osäkerhet, inte minst därför att ärkebiskopen åter
kom med sina krav om rättsliga åtgärder mot dem. Kvinnorna kunde 
inte heller veta om de skulle få sin ersättning, eller om de skulle tvingas 
leva sina liv i största fattigdom eftersom deras skador gjorde det svårt 
för dem att arbeta. För dem måste åren innan allt var avslutat ha varit 
en lång och plågsam period. 

Hur det kändes för en enkel bondkvinna i Dalarna att ha självaste 
ärkebiskopen emot sig, går knappast ens att föreställa sig. Klart är i alla 
fall att det måste ha rått mycket osäkerhet kring kvinnorna och deras 
position i lokalsamhället. Var de oskyldiga offer som inom en snar 
framtid skulle motta stora ersättningar? Eller var de häxor som anting-

57 Joh. Fr. Muncktell, Westerås stifts herdaminne, del 3 (Uppsala 1846), s. 130; Gösta 
Hansson &Leon Herzog, Västerås stifts herdaminne, del 11:2 (Västerås 1990), s. 134. 

58 Martin A. Bortås (utg.), Ärenden och beslut iAhls sockenstämmo- och kyrkorådsproto
koll, tiden IJ29-1825 (Leksand 1998), passim och s. 145. 
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en skulle straffas hårt eller undkomma de straff som de borde få utstå? 
I Al användes alltså en rättvisestrategi där de personer som miss

brukat sin makt ställdes inför rätta och straffades. Ändå skilde sig 
situationen för de häxanklagade kvinnorna under lång tid inte så 
mycket från den i Orsa. Det tog flera år innan alla rättegångar och for
maliteter var avklarade, och under den tiden svävade kvinnorna i stän
dig ovisshet om sin framtid. Dessutom blev det på sätt och vis en tyst
nad som sänkte sig över Al när det gällde häxprocesserna. De debatte
rades på högsta nivå i riksdagen och hovrätten, men lokalt tappade 
man tidigt initiativet och allt man kunde göra var att vänta och se. 

Salem 

Häxprocesserna i Salem får representera den tredje strategin, där man 
försökte be om ursäkt och skapa försoning. Som kommer framgå var 
inte heller detta någon enkel strategi, varken för personer med makt 
eller för de anklagade häxorna. 

Salem ligger i dåvarande Massachusetts Bay Colony i New Eng
land. Där började händelserna i januari 1692 med ett antal flickor som 
uppvisade märkliga symptom. De kunde hamna i translika tillstånd, få 
konvulsioner och drabbades av anfall då de skrek blasfemiska harang
er. På inrådan från de lokala prästerna avvaktade deras föräldrar först i 
förhoppning om att detta skulle gå över av sig själv, men sökte efter ett 
tag läkarhjälp. När de lokala läkarna inte kunde hitta någon medicinsk 
orsak, blev deras bedömning att Djävulen låg bakom flickornas bete
ende.59 Nästa steg var att församlingens pastor Samuel Parris med 
böner och fasta försökte motverka de onda krafter han ansåg plågade 
församlingen. Som pastor var det givetvis självklart att Parris engage
rade sig i frågan, men han hade också egna intressen. Både hans dotter 
och en annan nära släkting till honom fanns nämligen med bland de 
drabbade flickorna. 

59 Carol F. Karlsen, The Devil in the Shape of a Woman. Witchcraft in Colonial New 
England (New York & London 1987), s. 36. 

60 Richard Weisman, Witchcraft, Magic and Religion in i"fh-Century Massachusetts 
(Amherst 1984), s. 117; Karlsen (1987), s. 36; Enders A. Robinson, The DevilDiscovered. 
Salem Witchcraft 1692 (Prospect Heights 1991), s. 135 ff. 
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Parris beslutade sig efter hand för att inta en mer aktiv roll, och 
började pressa flickorna för att få fram vem som låg bakom deras plå
gor. I och med detta förändrades flickornas hysteriska anfall så att de 
började skrika ut namnet på sina påstådda plågoandar. En var Titu-
ba, en slavkvinna med karibiskt ursprung. De andra två var gifta 
medelålders kvinnor. De bägge nekade till anklagelserna, medan 
Tituba bekände att det fanns en konspiration av häxor som verkade i 
Salem.61 

Inom kort började fler personer vittna om märkliga saker de varit 
med om, och jakten på häxor drog igång på allvar. Under de komman
de månaderna anklagades ett större antal personer, de flesta kvinnor, 
för att vara häxor. De fängslades och noggranna undersökningar gjor
des efter tecken på att de var häxor. Till slut lät New Englands nybliv
ne guvernör William Phips sätta upp en speciell domstol bestående av 
högt uppsatta jurister, kallad Court of Oyer and Terminer. Den 
påbörjade sin verksamhet i juni 1692, och hade då över sjuttio anklaga
de personer att döma. 

Denna domstol kom att basera sina domar på flera olika sorters 
bevis, inklusive bekännelser avgivna under tortyr. De drabbade flick
ornas reaktioner tillmättes också stor vikt av domstolen. När de svim
made eller föll samman av konvulsioner och hävdade att det orsakades 
av en häxa ansågs detta vara mycket graverande.63 Mest kontroversiellt 
av allt var dock att domstolen även tog hänsyn till det som kallades för 
"spectral evidence". Det byggde på att man ansåg att Djävulen kunde 
ta mänskliga skepnader. Om Djävulen tagit en viss persons skepnad 
ansågs detta tyda på att den personen ingått ett förbund med Djävulen 
och gett honom tillåtelse att använda hans eller hennes skepnad när 
han plågade oskyldiga. Inför rätten vittnade flickorna att de plågades 
av Djävulen som antagit diverse utpekade häxors utseende. Detta på-

61 Weisman (1984), s. 117; Richard Godbeer, The Devil's Dominion. Magic and Reli
gion in Early New England (Cambridge 1992), s. 179 f.; Peter Charles Hoffer, The Devil's 
Disciples. Makers of the Salem Witchcraft Trials (Baltimore & London 1996), s. 103 ff. 

62 Weisman (1984), s. 117 f.; Karlsen (1987), s. 37 ff., Emerson W. Baker & John G. 
Reid, The New England Knight. Sir William Phips, 1651-16% (Toronto m.fl. 1998), 
s. 144 f. 

63 Godbeer (1992), s. 211 ff. 
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stods till och med försiggå inne i rättssalen, fast då kunde bara flick
orna se sina plågoandar.64 

En kvinna dömdes och avrättades i juni 1692, vilket fick häxproces
serna att eskalera kraftigt. Även om Salem var centrum för häxproces
serna, rörde många av anklagelserna personer som bodde i kring
liggande städer och byar. Samtidigt hade vissa tveksamheter börjat 
uppstå. Ett par personer avgick från domstolen för att de var miss
nöjda med hur häxprocesserna hanterades. I Salem skrev ett stort 
antal personer på namnlistor om att de ansåg att vissa av de anklagade 
var oskyldiga. Ändå spred sig häxanklagelserna med hög hastighet, 
och under sommaren och början av hösten 1692 avrättades ständigt 
fler personer. Trots alla avrättningar hade domstolen emellertid bara 
hunnit med en liten del av alla anklagelser. I Boston, Salem och Ips-
wich satt stora mängder anklagade häxor fängslade i väntan på rätte-

o 66 gang. 
I oktober började dock protester nå guvernör Phips, som beslutade 

att domstolen inte längre fick använda sig av övernaturliga fenomen 
som bevis. Särskilt tveksamt var bevisvärdet hos synerna av Djävulen 
som tagit andra personers skepnad. Även om inte alla betvivlade san
ningshalten i vittnesmålen, hade många blivit allt mer tveksamma till 
deras innebörd. Kanske Djävulen kunde ta en oskyldigs utseende, för 
att på så vis få denna person dömd? Olika religiösa auktoriteter i New 
England blev med tiden allt mer tveksamma då personer som de 
betraktade som fromma och gudfruktiga helt plötsligt påstods ha lånat 
sin skepnad till Djävulen. De började kräva att häxanklagelserna skulle 
behandlas som vilka kriminalmål som helst, vilket skulle innebära att 
de vanliga reglerna för bevisning gällde. Utsagor om övernaturligheter 

64 Elizabeth Reis, Damned Women. Sinners and Witches in Puritan New England 
(Ithaca & London 1997), s. 73 f. 

65 Häxprocesserna hade sitt centrum i Salem Village, som även om det var en egen 
församling administrativt ingick i Salem Town och sorterade under Salem Towns 
kyrka. Paul Boyer och Stephen Nissenbaum menar att den konfliktfyllda relationen 
mellan Salem Village och Salem Town är en viktig bakgrund till häxprocesserna. Paul 
Boyer & Stephen Nissenbaum, Salem Possessed. The Social Origins ofWitchcraft (Cam
bridge Mass. & London 1974), s. 39 ff., 81 ff. 

66 Weisman (1984), s. 117 £; Karlsen (1987), s. 38; Baker &Reid (1998), s. 146. 
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som inte gick att bedöma sanningshalten i skulle inte räcka för att fälla 
67 någon. 

Till slut blev kritiken så massiv att guvernör Phips i slutet av oktober 
1692 beslutade att upplösa Court of Oyer and Terminer. Istället inrät
tades en Superior Court som skulle ta hand om de resterande häxan-
klagelserna. Denna domstol höll en serie rättegångar under perioden 
mellan januari och maj 1693, och frikände i princip samtliga anklagade. 
Ett par personer som själva erkänt förklarades skyldiga, men benåda
des och frisläpptes av Phips. Slutligen utfärdades en generell amnesti 
för alla kvarvarande anklagade.68 Med detta var häxprocesserna i 
Salem slut. Under ett år hade närmare tvåhundra personer anklagats 
för att vara häxor, och inte mindre än nitton avrättats. Dessutom hade 
flera personer dött i fängelse och en under tortyr. 

Frågan var dock hur man skulle agera efteråt. Situationen var på sätt 
och vis komplicerad. Rent teologiskt var det inte något problem att 
skärpa beviskraven och avskaffa domstolen. Kraven på att så skulle ske 
hade till stor del kommit från kyrkligt håll, och ledande teologer som 
Cotton Mather hade författat skrifter där alla former av övernaturliga 
bevis vederlades på teologisk grund.70 

Men om bevis som inte borde ha godkänts av domstolen legat till 
grund för fällande domar, var domarna ansvariga för att ha avrättat ett 
stort antal oskyldiga personer. För guvernör Phips och hans närmaste 
män innebar detta ett stort legitimitetsproblem. A ena sidan skulle det 
vara en katastrof rent politiskt att erkänna att domstolen begått grova 
fel. Domstolens medlemmar skulle då kunna ställas till svars för de 
felaktiga domsluten, och detta ansvar kunde utsträckas till att gälla 
även guvernören själv som utsett dem. A andra sidan fanns det reli
giösa skäl som faktiskt gjorde det nödvändigt att de begångna felen 
erkändes. Robert Weisman menar i sin studie av Salemprocesserna att 
de måste förstås mot bakgrund av den religiösa kontext som fanns i 
New England. Enligt den rådande synen var en kristen tvungen att 

67 Reis (1997), s. 75 ff.; Baker &Reid (1998), s. 153. 
68 Weisman (1984), s. 118 f.; Robinson (1991), s. 240 ff. 
69 Karlsen (1987), s. 40 f. 
70 Weisman (1984), s. 166 f.; Michael P. Winship, Seers of God. Puritan Providentia-

lism in the Restoration andEarly Enlightenment (Baltimore 1996), s. 124 ff. 
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erkänna sina synder inför Gud inte bara för sin egen skull, utan också 
för att rädda hela samhället. Om inte de synder som begåtts under 
häxprocesserna erkändes skulle detta inte bara drabba vissa personer, 
utan hela New England skulle straffas.71 

Oavsett hur Phips och hans män valde att hantera situationen, 
skulle alltså problem uppstå. Den väg som valdes innebar att man för
sökte rädda situationen rent politiskt, och lade de religiösa komplika
tionerna åt sidan så länge. Redan under hösten 1692 slog man in på den 
nya väg som skulle innebära att häxprocesserna kunde få ett slut. Som 
nämnts ovan skärptes beviskraven och en ny domstol inrättades. Men 
samtidigt togs också en rad andra beslut ämnade att påverka opinionen 
och styra händelseutvecklingen i önskad riktning. Detta gällde inte 
bara avslutningen av häxprocesserna utan också synen på domstolens 
och guvernörens insatser. I oktober 1692 infördes ett förbud mot att 
trycka skrifter som behandlade trolldom och häxor. Phips ansåg att all 
diskussion om detta, oavsett vilka åsikter som framfördes, var ett hot 
mot den politiska stabiliteten i New England. Detta innebar att häx
processernas upplösning kunde ske utan att någon offentlig debatt för
des kring riktigheten i de beslut som Phips fattat.72 

Det fanns verkligen saker att ha åsikter om när det gällde just detta. 
Problemet var inte så mycket att vissa trodde att Salem hotades av en 
konspiration av häxor medan andra ansåg att detta inte alls var sant. 
Visserligen fanns det olika falanger med motsatt syn i denna fråga, 
men det var ändå ett problem som gick att hantera. Värre var att de två 
olika domstolarna, the Court of Oyer and Terminer och the Superior 
Court, till stor del haft samma medlemmar. Detta innebär att samma 
personer som under sommaren 1692 accepterat övernaturlig bevisning 
och fällt ett stort antal dödsdomar, under de första månaderna 1693 
förkastade samma typ av bevisföring och istället friade stora mängder 
anklagade. Detta innebar att det inte fanns någon som handlat rätt 
eller fel i denna fråga, utan samma personer hade gjort både och. Den 
enda rimliga tolkningen av händelseförloppet var att domarna insett 

71 Weisman (1984), s. 167 f. 
72 Weisman (1984), s. 167 f. 
73 Weisman (1984), s. 169. 
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att de begått misstag och därför börjat frikänna de anklagade perso
nerna istället för att döma dem till döden. Följaktligen borde de er
känna att de gjort fel och ta konsekvenserna av detta. 

Under flera års tid hände ingenting när det gällde denna fråga. 
Guvernör Phips klarade sig emellertid inte igenom situationen. Han 
hade fått utstå kritik från många håll för sitt sätt att sköta guvernör-
skåpet, och återkallades därför till England redan 1694. Han avled kort 
därefter.74 

Phips fick alltså problem, trots att han i det längsta försökt hålla sig 
utanför häxprocesserna. En anledning till att han ville distansera sig 
från händelserna i Salem kan ha varit att han själv inte hade ett fläck
fritt förflutet när det gällde magiska aktiviteter. Innan han blev guver
nör hade han med stor framgång lett expeditioner för att leta efter 
sjunkna spanska skepp fyllda med skatter. Skattletande ansågs vara en 
suspekt sysselsättning, eftersom man trodde att dess utövare hade stor 
hjälp av ockulta metoder. Några uppgifter om att Phips använde sig av 
magi för att hitta skatter finns inte, men däremot var det känt att han i 
England haft kontakt med en astrolog. Att sia om framtiden, med 
hjälp av horoskop eller andra metoder, var också en sorts magi, och 
astrologkontakten blev därför en belastning för Phips. 

Det finns också uppgifter som tyder på att häxanklagelser i någon 
form riktades mot Phips hustru, Mary Spencer Phips. Rykten före
kom om att det var när misstankar riktades mot hans hustru som Phips 
stoppade domstolens framfart under hösten 1692. Några mer formella 
misstankar mot henne finns inte dokumenterande, och det existerar 
inte heller några bevis för att Phips skulle ha haft personliga anled
ningar att ingripa i häxprocesserna. Men också när det gäller guver
nörshustrun fanns det besvärande omständigheter som gjorde henne 
mottaglig för trolldomsrykten. Mary Spencer Phips hade nära släk
tingar som tidigare varit häxanklagade, och uppvisade beteenden och 
värderingar som ansågs som suspekta bland New Englands puritaner. 

74 Mary Beth Norton, In the DeviFs Snare. The Salem Witchcraft Crisis of1692 (New 
York 2003), s. 309. Missnöjet med Phips gällde dock inte bara hur han hade hanterat 
häxprocesserna, utan i första hand andra saker. Baker & Reid (1998), s. 223. 

75 Baker 8c Reid (1998), s. 135,150 samt kap. 2 och 3 passim. 
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Hon var en självständig kvinna som ibland till och med tog över vissa 
av sin mans arbetsuppgifter. Guvernörsparet hade inte några egna 
barn, men hade såväl svarta som indianer och katoliker boende i sitt 
hushåll. De omgav sig alltså med en grupp "hedningar", vilket tillsam
mans med häxanklagade släktingar, astrologbesök och skattletande 
försatte dem i en ganska utsatt position när häxprocesserna tog fart i 
Salem.76 

Phips lyckades hålla både sig själv och sin hustru utanför häxproces
serna, men hade svårare att hantera situationen efteråt. Den tystnads
politik som han försökte upprätthålla fortsatte dock även flera år efter 
att han lämnat guvernörsposten. En förklaring till den fortsatta tyst
naden har att göra med den person som tog över. I Phips frånvaro blev 
vice guvernören William Stoughton tillförordnad guvernör (till 1699 
och sedan efter ett kortare uppehåll fram till 1701). Stoughton hade 
själv i allra högsta grad varit inblandad i häxprocesserna. Han var ord
förande i Court of Oyer and Terminer och innehade åtminstone tidvis 
samma position i the Superior Court. Han hade varit fast övertygad 
om att Djävulen var aktiv med att rekrytera häxor, och med kraft tagit 
sig an uppgiften att döma och avrätta de han ansåg vara skyldiga. 

Stoughton kan alltså sägas ha haft en stor del i att häxprocesserna 
eskalerade så kraftigt som de gjorde under sommaren 1692. Detta 
försökte Phips i sina rapporter till England under början av 1693 
utnyttja för att göra Stoughton till en syndabock. Själv sade han sig ha 
varit upptagen med att hantera kriget med fransmännen och indianer
na, och helt lagt över ansvaret för häxprocesserna på vice guvernör 
Stoughton.78 

Phips misslyckades dock med att skjuta över skulden för hur häx
processerna hanterats på vice guvernören. Sedan långt innan Phips 

76 Baker 8c Reid (1998), s. 147 ff. 
7/ Weisman (1984), s. 169; Marion L. Starkey, TheDevil in Massachusetts. A Modern 
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78 Hoffer (1996), s. 188; George Lincoln Burr, Narratives of the New England Witch-
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fronten hela sommaren och därför inte kunnat ta del av händelseutvecklingen i Salem 
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blev utnämnd till guvernör fanns en gammal fiendskap mellan 
honom och William Stoughton, och när Phips försökte rädda sig 
själv genom att offra sin vice guvernör gick denne till motaktion. 
Genom att alliera sig med viktiga maktspelare i New England kunde 
Stoughton befästa sin egen position samtidigt som han undermine
rade Phips. I längden blev Stoughton kvar medan Phips blev av med 
sin guvernörspost. 

Som tillförordnad guvernör hade Stoughton emellertid lika lite 
anledning som Phips haft att bryta tystnaden kring häxprocesserna, 
eller att framföra kritik mot den domstol där han själv varit ordföran
de. Det dröjde till flera år efter Stoughtons död 1701 innan myndig
heterna i kolonin tog tag i frågan om häxprocesserna på allvar. Innan 
dess gjorde emellertid andra krafter, både i Salem och på högre nivå i 
kolonin, det omöjligt att fortsätta tystnaden. 

Ett stort problem var pastor Samuel Parris, som hade agerat mycket 
pådrivande under häxprocesserna. För de kyrkliga ledare som genom 
sin kritiska hållning bidragit till att få ett slut på processerna blev han 
en belastning. Redan under hösten 1693 höjdes röster om att han borde 
avsäga sig sitt uppdrag, men han lyckades ändå hålla sig kvar på sin 
post i ytterligare tre år. 1695 framkom att Parris inte drog jämt med 
delar av sin församling, och därför beslutades att han skulle mista sin 
tjänst. Parris hade dock försvarare i Salem, och detta gjorde att saken 
drog ut på tiden i ytterligare ett år. I slutändan orkade han själv inte 
kämpa längre, utan meddelade att han skulle dra sig tillbaka från och 
med sommaren 1696. 

Istället fick Salem en ung nyutexaminerad pastor som ersättare. 
Mer erfarna kandidater var inte villiga att ta sig an den problemtyngda 
församlingen. Pastor Joseph Green visade sig emellertid vara ett bra 
val, då han klarade att hantera sin församling trots att den förutom 
häxprocesserna också varit drabbad av andra stora inre stridigheter. 
Bland annat tog han med lyckat resultat sig an uppgiften att försona de 
personer som stått mot varandra under häxprocesserna. För att åstad
komma detta gjorde han en helt ny platsfördelning i kyrkan, så att 

79 Baker 8c Reid (1998), s. 153 £, 188 ff. 
80 Weisman (1984), s. 172 f. 
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medlemmar ur de vittnande flickornas familjer kom att sitta i samma 
bänkar som anhöriga till de avrättade. 

Mindre framgångsrika på kort sikt var Greens ansträngningar att 
upphäva uteslutningen ur Salems kyrka av den avrättade Martha Coiy. 
Hans första försök 1702 skapade oro och visade att det fortfarande 
fanns mycket bitterhet och olösta konflikter. Inte förrän 1707 kunde 
Green få sin vilja igenom, och Martha Cory blev postumt återigen en 
församlingsmedlem. 1712 förklarades att också Rebecca Nurse, en 
annan av de avrättade, var återupptagen i församlingen.82 

Av de personer som drivit på häxprocesserna blev Parris den som 
kom att straffas hårdast, även om han inte fick något formellt straff i 
lagens mening. Han förlorade sin tjänst och utsattes för förödmju
kande kritik både från kyrkligt håll och från delar av sin församling. 
Redan innan detta skedde var han emellertid den första som offentligt 
bad om ursäkt för sitt agerande under häxprocesserna. I november 
1694 höll han en predikan där han inför sin församling bad om förlåtel
se och försoning. Han försäkrade att om samma situation skulle 
uppstå igen så skulle han agera annorlunda, och att han bytt stånd
punkt när det gällde övernaturlig bevisföring. Parris gick också ett steg 
längre när han lade en stor del av skulden på sig själv, och hävdade att 
han med sina skrifter och predikningar drivit på häxprocesserna.83 

Parris lyckades kanske stilla sitt samvete med denna ursäkt, men för 
honom själv förändrades inte situationen. Kritiken mot honom tving
ade honom till slut ändå att lämna sin tjänst. Möjligen blev han ännu 
lättare att kritisera just på grund av den offentliga ursäkten. Eftersom 
han själv erkänt att han gjort allvarliga misstag, så kunde hans fiender 
enkelt stämma in i kritiken. 

Parris var dock inte den siste som framförde ursäkter. När ungefär 
fem år hade gått såg sig myndigheterna tvungna att åtminstone tillfäl
ligt överge tystnadspolitiken och erkänna att misstag begåtts. Vid det 
laget befann sig New England i kris, på flera olika sätt. Engelska puri
taner hade flyttat dit under tidigt 1600-tal för att skapa ett "Bible 

81 Starkey (1989), s. 253 ff.; Boyer &Nissenbaum (1974), s. 217 f. 
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Commonwealth", ett nytt och framgångsrikt samhälle där de kunde 
lämna den enligt deras mening korrupta engelska kyrkan bakom sig.84 

Men allt blev inte som de tänkt sig. Ständigt pågående krig med frans
männen och indianerna gjorde situationen mycket orolig, och många 
som var inblandade i Salemprocesserna hade familjemedlemmar som 
antingen dött i strid eller blivit bortrövade och dödade av indianer. 
Detta gällde till exempel flertalet av de unga flickor som påstod sig 
vara anfäktade av häxor. Förutom krig och häxprocesser drabbades 
man också av upprepad missväxt, som resulterade i svält och skyhöga 
spannmålspriser.85 

De hårt prövade människorna i New England sökte på sitt eget vis 
anledningen till att man drabbats av dessa svårigheter. För dem låg en 
religiös tolkning nära till hands, och i deras ögon kunde det som sked
de bero på att Gud straffade dem för deras begångna synder. Med en 
sådan syn var åtgärder tvungna att vidtas för att en förändring skulle 
komma till stånd. I januari 1697 hölls därför en officiell "Day of Humi-
liation" i New England, en dag som skulle ägnas åt kollektiv och indi
viduell soning för begångna synder. Detta sades inte rakt ut gälla det 
som hänt i Salem, men de flesta torde ändå ha uppfattat saken på det 
sättet. 

Uppfattningen att botgöringsdagen till stor del handlade om häx
processerna stöds av att Samuel Sewall, en av domarna från Court of 
Oyer and Terminer, samt också tolv medlemmar ur juryn under denna 
dag avlevererade offentliga ursäkter. En anledning till Sewalls ageran
de var att han trodde att hans skuld i denna fråga orsakat sjukdomar 
och dödsfall inom hans familj. Sewall var dock den enda av domarna 
från Salemrättegångarna som framförde någon ursäkt.86 

Ytterligare en offentlig ursäkt stod en av de unga flickorna för. "It 
was a great delusion of Satan that decieved me in that sad time", häv
dade Anne Putnam. I samband med att hon år 1706 gick med i kyrkan i 
Salem Village lästes hennes ursäkt upp inför församlingsborna av 
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pastor Joseph Green. Anne Putnam hade vid tolv års ålder varit en av 
ledarna i gruppen av vittnande flickor, och av den anledningen hade 
hon kanske extra mycket att be om ursäkt för. Hennes ursäkt kan pla
ceras in i genren "conversion narratives", en sorts offentlig synda
bekännelse som alla puritaner som ville gå med i en kyrka var tvungna 
att avge. 

Ur den grupp av flickor som med sina vittnesmål fått ett stort antal 
personer dömda till döden och avrättade, var det bara Anne Putnam 
som gjorde en offentlig avbön. Hennes, Samuel Sewalls och de övrigas 
försök att sona de misstag som de begått under häxprocesserna genom 
offentliga ursäkter var inte heller något som hade förebilder eller fick 
efterföljare. Inga liknande händelser finns rapporterade i samband 
med andra häxprocesser i New England.88 

De offentliga ursäkterna fungerade säkerligen försonande på sitt vis, 
men kanske stillade de framför allt samvetet hos de ångerfulla personer 
som stod bakom dem. För de som dömts under häxprocesserna för
ändrade inte ursäkterna något i sak. För att åstadkomma en förändring 
för dem krävdes att myndigheterna accepterade sitt ansvar och omprö
vade de beslut som guvernör och domstol fattat under 1692. 

När ungefär ett decennium gått efter häxprocesserna hade det blivit 
en allmänt accepterad åsikt att oskyldiga fått sätta livet till. Vid det 
laget hade även William Stoughton avlidit, vilket innebar att inte 
någon av de personer som burit det högsta ansvaret för Salemproces-
serna längre var i livet. Under perioden 1702—1715 var istället Joseph 
Dudley guvernör. Denne var ständigt kritiserad och blev under sin tid 

87 Starkey (1989), s. 258 ff.; Frances Hill, The Salem Witch Trials Reader (Cambridge 
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som guvernör indragen i ett flertal stora konflikter.89 Han hade dock 

inte på något sätt varit inblandad i häxprocesserna, vilket gjorde att 
han kunde ompröva tidigare beslut utan att själv riskera några legiti
mitetsproblem. Kanske såg han till och med möjligheten att gå opi
nionen till mötes i denna fråga som ett sätt att göra sig något mindre 
impopulär. 

Under 1700-talets första år hade röster nämligen börjat höjas för att 
de dömda skulle återupprättas. Sådana åsikter hade framförts även 
tidigare, men fick då inte något gehör. 1696 hade en kvinna vid namn 
Elisabeth Proctor lämnat in en ansökan om att få sin dom upphävd. 
Hon hade dömts som skyldig, men tillhört den grupp som guvernör 
Phips låtit släppa fria. Hon hade blivit benådad så till vida att hon 
sluppit avrättning, men i lagens ögon var hon fortfarande dömd för ett 
grovt brott och räknades därför som oärlig ur rättslig synpunkt. Men 
varken Elisabeth Proctor, eller andra personer som också försökte få 
domar upphävda, hade på kort sikt någon framgång. 

Inte förrän 1703 beslutade kolonins House of Representatives att 
"spectral evidence" skulle förbjudas, och som en följd av detta upphäv
des domarna mot de personer som ansökt om detta. Bara tre personer 
hade emellertid lämnat in formella ansökningar, och därför omfattade 
detta beslut bara ett fåtal.91 Men nu stod det i alla fall klart att situatio
nen hade förändrats, och detta markeras än ytterligare av att krav ställ
des på att ersättning skulle betalas ut för att kompensera offren. Slut
ligen beslutade en domstol år 1711 att tjugotvå personer skulle få sina 
domar upphävda, och samma år avsatte guvernör Dudley en summa 
pengar som de dömda häxorna och deras efterlevande fick dela på. 
Fortfarande hade dock bara de som lämnat in ansökningar fått domar
na upphävda, resten av domsluten var fortfarande giltiga.92 

De upphävda domarna och ersättningen till de efterlevande berörde 
främst dem som avrättats. Situationen var emellertid inte problemfri 
för de häxanklagade som undkommit dödsstraffet. Många av dem 
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hade nämligen inför rätten bekänt att de var häxor, medan ingen av 
dem som blev avrättade hade erkänt. Domstolen hade nämligen redan 
från början bestämt att de som bekände skulle slippa undan galgen. En 
anledning var att man ville att de skulle avslöja namnen på andra häx
or, vilket givetvis var omöjligt om de inte längre var vid liv. Detta för
hållningssätt av domstolen är en del i förklaringen till att förhållande
vis många av de häxanklagade i Salem erkände.93 En annan förklaring 
är många pressades att erkänna med psykisk och fysisk tortyr. I vissa 
fall tog dessa personer senare tillbaka sina bekännelser.94 Runt femtio 
av de anklagade i Salem erkände, vilket får ses som en hög siffra 
åtminstone om man jämför med andra samtida häxprocesser. I Orsa 
erkände som framgått ovan bara en liten del av de anklagade, och i Al 
tog de anklagade kvinnorna tillbaka bekännelser som de avgivit under 
tortyr. 

Många av de anklagade i Salem som sluppit undan dödsstraffet var 
alltså sådana som faktiskt erkänt sig vara häxor, och även om klarade 
sig igenom häxprocesserna vet vi inte hur detta påverkade deras fort
satta liv. Om de i sina vittnesmål pekat ut andra, kan detta ha skapat 
aggressioner och konflikter som fanns kvar många år framåt. Det är 
också möjligt att dessa personer kom att stämplas som häxor i lokal
samhället, vilket kan ha försvårat deras relationer till människorna 
som levde runt omkring dem. 

Detta vet vi ingenting om, men vi kan i alla fall konstatera att dessa 
personer åtminstone inte drogs in i några nya häxprocesser. Inte bara i 
Salem, utan i hela New England var antalet rättegångar som berörde 
häxanklagelser mycket lågt under decennierna efter Salemproces-
serna, och de fällande domarna ännu färre. Avrättningarna i Salem är 
dessutom de sista kända för trolldom över huvud taget i samtliga brit
tiska kolonier i Amerika. Även om vanliga människor inte upphört att 
tro att det fanns häxor i New England, var både präster och civila 

93 Godbeer (1992), s. 209 f.; Reis (1997), s. 124 ff. Reis har dock delvis en annan tolk
ning, och betonar att i den religiösa kultur som New Englands puritaner levde i var djä
vulen så att säga ständigt närvarande. Hon menar att särskilt kvinnor ansåg sig vara syn
diga och anfäktade av djävulen, vilket gör att steget över till att de såg sig som någon som 
slutit förbund med djävulen och blivit en häxa inte var så stort. 

94 Godbeer (1992), s. 206. 
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myndighetspersoner ovilliga att lägga någon vikt vid eventuella ankla
gelser. Resultatet av detta var att det inte blev några fler rättegångar 
mot påstådda häxor, oavsett om det fanns misstankar och rykten kring 

95 vissa personer. 
Efterspelet till Salemprocesserna börjande med ett antal år då en 

sorts tystnadsstrategi användes. Myndigheter och domstolar vägrade i 
det längsta att befatta sig med frågan om hur häxanklagelserna i Salem 
hanterats. Detta övergick så småningom i en försoningsstrategi där 
vissa enskilda personer på eget initiativ visade sin ånger genom offent
liga ursäkter. Till slut kunde inte heller guvernör och domstolar stå 
emot den lokala opinionen. Efter nästan två decenniers väntan fick 
merparten av de personer som avrättats upprättelse och deras domar 
upphävdes. Detta förändrade givetvis inte något för dem själva - en 
verkställd dödsdom går som bekant inte att återkalla. Men för deras 
efterlevande var detta en viktig fråga som de kämpat i många år för att 
lösa. 

Tre häxprocesser, tre olika efterspel 

Häxprocesserna i Orsa, Al och Salem följdes av händelser som skilde 
sig väldigt mycket åt, samtidigt som de också har vissa likheter. I alla 
tre fallen hade rättegångarna föregåtts av förhör under tortyr. I Al 
ställdes de ansvariga för tortyren inför rätta och straffades, medan de i 
både Orsa och Salem undkom ansvar. I Orsa hade länsmannen fått 
viss kritik av tingsrätten, men detta ledde inte till några vidare åtgär
der. I Salem blev frågan om tortyren inte heller något som ledde till 
åtgärder, där var den stora stötestenen istället att personer som senare 
förklarades oskyldiga avrättats. Men inte heller ett så stort felsteg av 
domstolen ledde i Salem till några påföljder för domare eller jurymed
lemmar, även om vissa av dem uppenbarligen ansattes av ånger och 
själva valde att försöka försonas. 

En skillnad gäller också vem som hade initiativet efter häxproces
serna. I Al drogs de bort från den lokala nivån, och istället tog hov-

95 Karlsen (1987), s. 43 ff.; Jon Butler, Aivash in a Sea ofFaith. Christianizing theAme
rican People (Cambridge Mass. & London 1990), s. 83 f. 
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rätten, riksdagen, ärkebiskopen, landshövdingen och andra betydelse
fulla personer och institutioner över. I Orsa hade en kommission 
utsänd av Kungl. Maj:t rannsakat, men efter detta lämnades socknen 
att klara efterspelet till häxprocesserna på egen hand. Initiativet låg 
dock kvar hos de centrala myndigheterna, och det var tydligt för alla 
inblandande parter att några fler rättegångar inte skulle äga rum för att 
behandla häxanklagelser. Istället blev det en uppgift för de lokala 
tjänstemännen och prästerna att bevara lugnet och tystnaden ifråga 
om allt som rörde häxor. 

I det koloniala Amerika var situationen en helt annan än i Sverige, 
där det fanns en stabil centralmakt som kunde utöva en förhållandevis 
stark kontroll över landet och dess invånare. När häxprocesserna i 
Salem inleddes 1692 var den politiska situationen mycket osäker, och 
Massachusetts Bay Colony (där Salem ingick) hade under ett par år i 
princip saknat ett fungerande styre. Den tidigare guvernören hade 
tvingats avgå, och inte förrän i maj 1692 anlände en ny guvernör från 
England, den ovan nämnde William Phips. Dessutom kunde det loka
la rättsväsendet inte klara av en häxprocess av den här storleken, och 
någon fungerande högre instans som kunde ta över fanns inte att vända 
sig till. Detta medförde att man under första halvan av året satte de häx-
anklagade i förvar utan att ha möjlighet att ställa dem inför rätta. Inte 
förrän guvernör Phips inrättat den nya domstolen, Court of Oyer and 
Terminer, fanns det möjlighet att börja den rättsliga prövningen.96 

När häxprocesserna väl var över i Salem fanns inte heller samma 
möjlighet som i Sverige att föra upp häxprocesserna på en högre nivå 
där centrala myndigheter tog över initiativet. Parlamentet eller höga 
jurister och teologer i England varken kunde eller ville lägga sig i häx
processer som ägde rum på andra sidan Atlanten. Istället lämnades det 
till samma aktörer som varit delaktiga i häxprocesserna att ta hand om 
situationen efteråt. Detta innebar att vissa skakade av sig problemen 
och gick vidare, medan andra ansattes av ånger vilket ledde till ursäkter 
och att de fällande domarna till slut upphävdes. 

96 Baker & Reid (1998), s. 134 ff., 144 f.; Robert W. Thurston, Witch, Wicce, Mother 
Goose. The Rise and Fall of the Witch Hunts in Europé and North America (Harlow m.fl. 
2001), s. 120 ff. 
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En aspekt som också måste beaktas gäller den tid som händelserna 
utspelar sig i. Händelserna i Orsa var en del av de stora häxprocesser 
som utspelade sig i mellersta och norra Sverige mellan 1668 och 1676.1 
ett europeiskt perspektiv var de relativt sena, då storskaliga processer 
av den typen på kontinenten framför allt ägt rum under 1500-talet och 
1600-talets första hälft. Salemprocesserna runt tjugo år senare bildar 
på sätt och vis en slutpunkt på de stora häxprocesserna i västvärlden, 
även om de egentligen inte alls var de sista i sitt slag. 

När vi kommer fram till 1757 och häxanklagelserna i Al hade sam
hället förändrats så pass att förutsättningarna för häxprocesser inte 
längre var desamma. I Sverige hade den lutherska ortodoxin tappat det 
hårda grepp som den haft under 1600-talet. I en tid av upplysning och 
begynnande sekularisering ansåg många att sådant som vidskepelse 
och häxanklagelser tillhörde det förgångna. Helt och hållet ett avslutat 
kapitel var dock inte tron på häxor, vilket framgår av att både represen
tanter för det lokala rättsväsendet och ärkebiskopen agerade för att få 
de utpekade kvinnorna dömda. Även om historien slutade förhål
landevis lyckligt för de häxanklagade Alkvinnorna, var de mycket illa 
ute. På 1750-talet var trolldom fortfarande belagt med dödsstraff, och 
starka krafter var i rörelse som ville se dem dömda. 

Något som är gemensamt för alla tre häxprocesserna är att oavsett 
vilken strategi som användes under efterspelet förefaller situationen 
för de anklagade personerna under åren efteråt ha varit i stort sett den
samma. Man kan se samma mönster i alla tre fallen: de anklagade eller 
deras efterlevande tillbringade flera år i stor osäkerhet och utan att ha 
blivit helt rentvådda från anklagelserna. Det dröjde lång tid innan de 
kunde få ursäkter, upphävda domar eller skadestånd, och under åren 
av väntan kunde de inte veta om något av detta faktiskt skulle bli verk
lighet. Många väntade förgäves, inte bara i Orsa där någon upprättelse 
aldrig medgavs. I Al och Salem slutade det dock efter många års kamp 
med upprättelse och ekonomisk ersättning för de flesta av de häx-

97 Linda Oja, Varken Gud eller natur. Synen på magi under 1600- och iyoo-talet (Stock-
holm/Stehag 1999), s. 240 ff. Den sista avrättningen för trolldom i Sverige hade ägt rum 
ungefär femtio år tidigare, men dödsstraffet fanns kvar i lagen fram till 1779. Per Sörlin, 
"Wicked Arts". Witchcraft and Magic Trials in Southern Sweden 1635—1754 (Leiden m.fl. 
1999), s. 44 f. 
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anklagade. Särskilt i Salem var återupprättandet av de dömda mest till 
glädje för deras efterlevande, som vann den symboliskt viktiga kampen 
för att rentvå sina anhöriga. 

Även om det finns vissa gemensamma drag fick häxprocesserna i 
Orsa, Al och Salem ganska skilda efterspel. På ett närmast symboliskt 
vis avspeglar sig detta även i hur minnet av dessa häxprocesser förts 
vidare i historien. Tystnadspolitiken i Orsa avspeglas i att det är få som 
känner till vad som hände där, och forskare som studerar Dalarnas 
häxprocesser nämner dem oftast mest i förbifarten. Den främsta 
anledningen till detta är att det inte finns särskilt mycket källmaterial 
att bygga undersökningar på. Däremot tystades inte det som skedde i 
Al ned på samma sätt, och följaktligen är Alprocesserna förhållandevis 
väl kända. Om dem finns inte mindre än tre stora studier, även om två 
av dem är från 1800-talet.98 Offren för dessa häxprocesser går att finna i 
bevarade källmaterial, vilket möjliggör för nutida släktforskare att söka 
sina rötter bakåt till dem som var med den gången. 

Om häxprocesserna i Salem har ett mycket stort antal vetenskapliga 
studier publicerats. Strömmen av böcker om dessa händelser tycks 
aldrig sina, såväl när det gäller vetenskapliga och populärvetenskapliga 
verk som ren fiktion." I dagens Salem finns dessutom ett flertal 
museer och platser med anknytning till häxprocesserna som står öppna 
för besökare. 1992, alltså trehundra år efter processerna, invigdes ett 
monument till minne av de personer som avrättades. Detta kan ses 
som ett sista och slutgiltigt led i processen att återupprätta de utpekade 
häxorna. 

98 Malmquist (1877); Fries (1893); Särman (1996). 
99 I denna artikel hänvisas till ett antal av de viktigare vetenskapliga verken som getts 

ut om Salemprocesserna på senare decennier. Att presentera ett heltäckande forsknings
läge över dessa häxprocesser är knappast möjligt, då det skrivits så oerhört mycket 
böcker och artiklar om dem. 
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Det levande förflutna 

Minnen och lystnader kring 1600-talets 

Linda Oja 

På förmiddagen den 27 augusti 1765 öste regnet ned i Mora. Ett säll
skap studenter som var på rundresa i Dalarna fick för stunden avstå 
från att beundra vackra utsikter, beskåda allmogens dräkter och stu
dera ortens flora. Istället höll de sig inomhus på gästgiveriet och fann 
förströelse i de historiska föremål som deras värd hade letat fram åt 
dem. Bland annat fick de titta på "en hop gamla manuskripter", där
ibland protokoll från trolldomsrannsakningarna 1669-70. Vittnes
börd om de dramatiska händelserna nästan hundra år tidigare använ
des således i denna situation för att underhålla inregnade gäster. 

I andra situationer kunde hänvisningar till 1600-talets stora häxpro
cesser användas i ett helt annat syfte. Systrarna Marit och Karin Mats
dotter från Älvdalen, grannsocken till Mora, ställdes i december 1734 
inför tingsrätten, anklagade för trolldom. För dem var referenserna till 
händelserna kring 1670 allt annat än roande. De uppgifter som fram
fördes under rättegången, om att även deras mor varit misstänkt för 
trolldom under häxprocessernas tid, var avsedda att stärka misstankar
na emot dem. 

I denna artikel ska sådana hänvisningar till 1600-talets häxprocesser 

1 Johan Isac Adelswärd, Johan Gottlieb Gahn, Henric Gahn 8c Hans Jacob Gahn, 
Resa i Dalarna ry6$, utg. Olof H. Selling (Falun 1970), s. 73 ff. 

2 Laga ting i Orsa 4/12 1734 § 29, Kopparbergs läns häradsrättsarkiv XI AI 131, Upp
sala landsarkiv (ULA). Sid-/folienummer saknas dessvärre i dessa protokoll. 
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analyseras och diskuteras. Avsikten är att studera några av de berättel
ser, minnen och uppgifter som existerade på orter i Dalarna där häx
processer tidigare hållits. Tyngdpunkten ligger på frågan i vilka sam
manhang och i vilka syften de fördes fram eller undveks att föras fram. 
Härigenom vill jag belysa en aspekt av häxprocessernas lokala följder, 
nämligen det arv av historier och hågkomster som de gav upphov till, 
och vilken betydelse dessa hade för senare generationer. Jag är intres
serad av alla slags utsagor och referenser, oavsett om de stämmer med 
den historiska verkligen eller ej, eftersom även uppgifter som inte kan 
verifieras utgör en del av den bild av häxprocesserna som förmedlades 
av senare tiders människor. 

Undersökningen begränsas till två typer av källmaterial: reseskild
ringar och rättsprotokoll. Dessa källor är lämpliga eftersom de speglar 
olika situationer där berättelser om häxprocesserna både förts fram 
och noterats för eftervärlden. Materialet ger intressanta upplysningar 
om hur referenserna användes i vissa sammanhang. De visar ibland 
även glimtar av hur minnena och berättelserna traderades, mellan vilka 
människor och i vilka situationer. Tidsmässigt omfattar undersök
ningen det första århundradet efter häxprocesserna, men med tyngd
punkt på årtiondena kring 1700-talets mitt. 

Artikeln är inte tänkt att utgöra någon systematisk kartläggning av 
hänvisningar till häxprocesserna utan mer en problematisering av 
några få exempel. Syftet är att visa på några sätt att använda sådana 
uppgifter och minnen, och att diskutera den kontext de förekom eller 
saknades i. Det som möter i källorna är också snarare enstaka och lös
ryckta uppgifter än sammanhållna beskrivningar. Materialet lämpar 
sig därför betydligt bättre för att analysera hänvisningarnas användan
de än att rekonstruera en samlad bild av häxprocesserna, om nu någon 
sådan alls existerat. 

Minnen inför rätta 

Tvillingsystrarna Karin och Marit Matsdotter var över sextio år gamla 
änkor när de 1734 beskylldes för att vara häxor. Från hembyn Väsa i 
Älvdalens socken reste de i början av december för att försvara sig inför 
tingsrätten i grannförsamlingen Orsa. Efter en rättegång som drog ut 
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över två dagar kunde systrarna fara hem igen. De hade friats från be
skyllningarna, och tingsrättens utslag bekräftades i januari 1735 av Svea 
hovrätt.3 Innan ärendet fick denna för systrarna lyckliga utgång grans
kades dock anklagelserna noga av domstolen i Orsa, och under rann-
sakningens gång åberopades vid flera tillfällen uppgifter om de stora 
häxprocesser som ägt rum under föregående århundrade. 

Under åren 1668—71 hölls omfattande häxprocesser både i Älvdalen 
och andra socknar i Dalarna. Ett stort antal människor beskylldes för 
att ha svikit den kristna gemenskapen och istället ha lierat sig med 
Djävulen. Mer än fyrtio personer avrättades och flera hundra be
straffades på annat sätt. Både dessförinnan och därefter förekom rätte
gångar med trolldom som tema, men aldrig i den stora omfattning 
som 1668—71.4 

Beskyllningarna mot Karin och Marit Matsdotter stämmer väl 
överens med de anklagelser som hade dominerat vid 1600-talets stora 
häxprocesser. Precis som då var det bortförandet av barn till Djävulens 
hemvist i Blåkulla som utgjorde huvudtemat.5 Systrarna Matsdotter 
påstods ha fört bort två barn, dels femåriga Anna Larsdotter, dels ett
årige Lars Larsson från en annan familj.6 

När rättegången stod i december 1734 hade socknens kyrkoherde 
Erik Näsman försökt utreda misstankarna mot Marit och Karin Mats
dotter i närmare ett års tid. De uppgifter han enligt tingsrättens proto
koll lämnade ger intrycket att han trodde på beskyllningarna. Bland 
annat vittnade han skriftligen om hur han besiktigat en av de kor som 
lilla Anna Larsdotter påstod sig ha ridit till Blåkulla på, och då funnit 
att djuret var skadat och hade håret avskavt på ryggen och sidorna. 
Vidare berättade Näsman inför rätta att de anklagade kvinnornas 

3 Laga ting i Orsa 4/12 1734 § 29, 5/12 1734 § 31, Kopparbergs läns häradsrättsarkiv XI 
AI 131, ULA; Svea hovrätt till landshövdingen i Kopparbergs län 29/11735, Kopparbergs 
länsstyrelses arkiv, landskansliet DII:48, ULA. 

4 Se t.ex. Marie Lennersand & Linda Oja, "När Djävulen vandrade genom landet. 
Krishantering under häxhysterin i Dalarna 1667-1671", Karolinska förbundets årsbok 
(2001). 

5 Om beskyllningarna under 1600-talets stora processer i Dalarna se Lennersand &c 
Oja (2001), s. 15, 21, 34 £, 51, 53, 59, 63 f. 

6 Uppgifterna om rättsfallet kommer framledes, där inget annat anges, ur Laga ting i 
Orsa 4/12 1734 § 29, Kopparbergs läns häradsrättsarkiv XI AL31, ULA. 
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avl[id]ne Moder Karin varit utryktad vid det åren 1669,1670 och 1671 i 
Älvdalen tilldragne trollväsende, vårföre därstädes 16 personer blivit an
klagade och dels därföre mist livet, endels dött i fängelse7 

Varifrån Näsman fått dessa uppgifter är oklart. Någon egen erfarenhet 

av häxprocesserna i socknen hade han inte; han kom inte till Älvdalen 
förrän 1716. Han kan exempelvis ha hört om häxprocesserna av sin 
företrädares änka som han gifte sig med 1717. En annan möjlighet är 
att han funnit de mer allmänna upplysningarna i socknens dödbok. 
Där finns namnen på dem som 1669-71 avrättades och dog i fängelset, 
med notiser om deras respektive öden. 

Det är enkelt att begripa på vilket sätt utsagan om moderns troll
domsrykte ansågs rättsligt relevant. Släktskap med en trollkunnig 
betraktades nämligen som något som stärkte misstanken. Behovet av 
upplysningar om antal anklagade och anklagelsernas påföljder är inte 
lika uppenbart motiverat. Antagligen ville Näsman markera att Marit 
och Karin Matsdotters mor varit inblandad i något allvarligt och inte 
vilken trolldomsmisstanke som helst. Rättsfall rörande trolldom var av 
allt att döma ovanliga inför 1600- och 1700-talets domstolar. De ären
den som förekom gällde vanligen enstaka personer och det var sällsynt 
att de slutade med dödsdom och avrättning.11 Det som hade hänt i 
Älvdalen kring 1670 var alltså något exceptionellt, både vad beträffar 
omfattningen och straffens stränghet. Näsmans upplysningar in
skärpte detta och kopplade samman de anklagade systrarna med det 
exceptionella. 

Den bild som Näsman gav av 1600-talets häxprocesser innebar ett 
strikt urval av uppgifter. Han nämnde anklagade, avrättade och fängs
lade. Däremot berörde han, av protokollet att döma, inte det faktum att 

7 Stavningen av citat ur källorna är moderniserad. 
8 Gösta Hansson & Leon Herzog, Västerås stifts herdaminne. Stiftshistoriskt och stifts-

biografiskt uppslagsverk 11:2 lyoo-talet (Västerås 1990), s. 692 f. 
9 Begravningslängd Älvdalen 1668-69, C:i, Älvdalens Kyrkoarkiv. En mindre nogg

rant gjord sammanräkning av Näsman kan förklara att han fått 17 namn till 16. 
10 Se t.ex. Bengt Ankarloo, Trolldomsprocesserna i Sverige (Stockholm 1984, 2:a 

uppl.), s. 275. 
11 Linda Oja, Varken Gud eller natur. Synen på magi i 1600- och ijoo-talets Sverige 

(Stockholm/Stehag 1999), s. 124,164 och där anförd litteratur. 
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de anklagade hade varit långt fler än de dödsdömda, och att många 
misstänkta helt befriats från straff.12 Inte heller verkar Näsman ha till
fogat några kommentarer om att oskyldiga eventuellt kan ha funnits 
bland de dömda, eller ifrågasättanden av att allt gått rätt till. Den typen 
av kritiska röster höjdes av flera jurister och andra i Sverige under 1700-
talets andra hälft och i en del andra europeiska länder redan i början av 
1700-talet.13 Kritiken var dock ingalunda okänd tidigare; den hade 
framförts redan under 1600-talets häxprocesser, i viss mån också i 
Dalarna.14 Näsmans referat av händelserna kring 1670 omtalade endast 
anklagade som drabbades av svåra straff. Han kopplade med andra ord 
endast samman systrarna Matsdotter med misstankarna och straffen 
på 1600-talet, inte med de frikännanden eller den osäkerhet i samband 
med anklagelsernas bedömning som också förekom. 

Uppgiften om att systrarnas mor varit "utryktad" utvecklades av 
nämndemannen Katt Anders Larsson i Väsa. Han var lilla Anna Lars-
dotters farfar och därmed part i målet på anklagarsidan. Sina upplys
ningar hade han från en annan nämndemans hustru vid namn Anna, 
som före sin död 1720 skulle ha berättat för honom att de misstänkta 
systrarnas mor en gång försökt föra bort henne till Blåkulla. Detta 
skulle ha skett när hustru Anna var liten flicka. Katt Anders visste dock 
inte om systrarnas mor blivit anklagad inför rätta eller inte. 

Hur kom det sig att Katt Anders Larsson hade blivit betrodd med 
dessa upplysningar? Att det inte hade något direkt samband med ären
det 1734 står klart, eftersom hustru Anna dog redan 1720. En rimlig 
gissning är att förtroendet hade med Katt Anders Larssons position 
som nämndeman att göra. Minnen av lokala händelser, människor 
och förhållanden utgjorde ett viktigt inslag i 1600-talets rättskipning, 
och hade knappast spelat ut sin roll under 1700-talet. Upplysningar om 
exempelvis ägande, personers rykte och relationer mellan människor 
efterfrågades vid domstolarna och kunde ha stor betydelse för sakens 
bedömning. 

12 Om de många beskyllda i Älvdalen, och dem som befriades från straff, se Lenner-
sand &Oja (2001), s. 19, 22, 25, 28, 40. 

13 Oja (1999), s. 81 f., 240 och där anförd litteratur. 
14 Se t.ex. Ankarloo (1984), s. 136-145; Lennersand &Oja (2001), s. 55, 69. 
15 Marja Taussi Sjöberg, Rätten och kvinnorna. Från släktmakt till statsmakt i Sverige 

63 



Nämndemännen hade en särställning när det gällde att tillhanda
hålla sådan information. Maria Ågren har, beträffande ägandeför
hållanden, beskrivit det som att "lokalsamhällets och framför allt 
nämndemännens minnen fungerade som ett slags inskrivningsmyn
dighet". Det finns all anledning att förutsätta att systemet såg lika
dant ut för andra typer av information, som också ansågs kunna vara 
till nytta för den lokala rättskipningen. Genom att berätta för Katt 
Anders Larsson vad hon menade sig ha varit med om i sin barndom 
överlämnade hustru Anna information i den lokala kunskapsbank som 
nämndemannens minne utgjorde, att användas vid behov. 

Efter Katt Anders Larssons inlägg gjorde kyrkoherde Näsman 
ytterligare en kommentar om 1600-talets häxprocesser. Han 

sade sig hört vid dess ankomst till församlingen, att de barn, som således 
blivit bortförde, läre blevne pålagde krypa kring klockstapeln och slagne 
med ris 

Kyrkoherden namngav också en man som påstods höra till dem som i 
barndomen blivit bestraffade på detta sätt. Mannen ifråga var visser
ligen inte närvarande vid tinget, men kyrkoherden hade tidigare frågat 
honom om saken varvid han skulle ha bekräftat uppgifterna. Informa
tionen stämmer såtillvida att vittnande barn verkligen, efter rättslig 
dom, straffades med risslitning och kyrkliga skamstraff, även om just 
krypande kring klockstapeln inte omtalas i bevarat källmaterial. 

Vartill syftade dessa utsagor? Möjligen menade kyrkoherden att det 
faktum att de vittnande barnen blivit bestraffade ökade deras - inklu
sive hustru Annas - trovärdighet. Eftersom de faktiskt straffats kan 
han ha ansett det som troligt att domstolen funnit bevis för att de verk
ligen hade varit i Blåkulla. Uppgifterna kan också mer allmänt ha syf
tat till att framhålla att barn, som annars sällan uppträdde i rättsliga 
sammanhang, faktiskt deltog i häxprocesserna. Därmed sattes hustru 
Annas vittnesmål in i ett begripligt sammanhang. 

på i$oo- och 1600-talen (Stockholm 1996), s. 52; Maria Ågren, Att hävda sin rätt. Synenpå 
jordägande i 1600-talets Sverige, speglad i instituteturminnes hävd (Stockholm 1997), s. 64. 

16 Ågren (1997), s. 64. 
17 Lennersand &Oja (2001), s. 27 £, 40. 
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Uppgiften om att Näsman fick viss information om häxprocesserna 
när han nyss anlänt till Älvdalen är intressant i sig. Det framgår tyvärr 
inte vem som gav honom upplysningarna, och inte heller huruvida det
ta skedde på hans eller uppgiftslämnarens initiativ. Antingen han själv 
eller den som förmedlade uppgifterna ansåg tydligen att det var bra om 
den nye kyrkoherden kände till något om de häxprocesser som pågått 
nästan femtio år tidigare. Vilket budskap informanten eventuellt kan 
ha velat förmedla är omöjligt att veta. Däremot infinner sig frågan om 
det inte ansågs vara också det lokala prästerskapets uppgift, precis som 
nämndemännens, att förvalta delar av socknens minne. Tanken fram
står inte som orimlig, eftersom prästerna ju faktiskt hade hand om 
mycket av de lokala minnena i skriftlig form i kyrkböcker, räkenskaper 
och liknande. De skulle också kunna bidra med omdömen om enskilda 
församlingsbors levnad i exempelvis frejdebevis och personalier. Dess
utom var det många 170o-talspräster som i skrift beskrev sina socknar, 
och i dessa beskrivningar ingick inte sällan historiska delar.18 

De flesta utsagor om de stora häxprocesserna som förmedlades 
under rättegången 1734 verkar ha haft till syfte att stärka saken mot 
Karin och Marit Matsdotter i Väsa. Kyrkoherden gav en bild av hän
delserna kring 1670 som dramatiska processer där ett ovanligt stort 
antal människor inte bara beskylldes utan även fick sätta livet till. I 
detta sammanhang placerade han, tillsammans med nämndemannen 
Katt Anders, de anklagade systrarnas mor och därigenom även systrar
na själva. Marit och Karin hörde samman med 1600-talets häxor, löd 
budskapet, och dessa häxor hade blivit vederbörligen bestraffade. 

Domstolen tog fasta på uppgifterna om kopplingen till de stora 
häxprocesserna, men tolkade dem på ett helt annat sätt. Ursprunget 
till de aktuella misstankarna mot systrarna Matsdotter gick att spåra 
till en viss person och en viss händelse. Saken tog sin början i den kris
situation som uppstod när den ettårige Lars Larssons far hösten 1733 
förlorat sin unga hustru och också själv blivit svårt sjuk. Han var sorg-
tyngd och orolig när han nu ensam skulle ta hand om det lilla barnet. 
En natt hade han en ångestladdad upplevelse och fick för sig att någon 
tänkte röva sonen ur hans armar. 

18 Sten Lindroth, Svensk lärdomshistoria. Frihetstiden (Stockholm 1989), s. 126-129. 
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Det var i detta läge som minnena om systrarnas mor aktualiserades 

och kom till användning, enligt domstolen. Lars Larssons far hade i 
förhör medgivit att han redan tidigare varit väl bekant med påståen
dena om moderns inblandning i häxprocesserna, och även med det 
trolldomsrykte som systrarna själva hade fått. När den omskakande 
nattliga upplevelsen krävde en förklaring tyckte sig mannen därför se 
systrarna som förövare. Denna berättelse spred sig sedan skvallervägen 
till den andra familj som senare pekade ut de gamla tvillingarna som 
nattliga kidnappare av även deras barn. 

På så sätt förklarade tingsrätten anklagelserna mot Karin och Marit 
Matsdotter. I tingsrättens tolkning blev således minnena av händel
serna kring 1670 en viktig faktor som förklarade att just dessa kvinnor 
pekades ut, snarare än något som talade för deras skuld. Kopplingen 
till häxprocesserna visade sig till sist, så som den tolkades av dom
stolen, bli systrarnas räddning. 

Sedelärande historier 

Sommaren 1757 reste den unge köpmannen Abraham Hiilphers runt 
i Dalarna. I sin resedagbok har han i samband med beskrivningen 
av Lima socken i Västerdalarna noterat följande passage ur kyrk
böckerna: 

1687 den 9 Octobr. begrovs hustru Ingeborg Ols-dotter vid Sälen, som 
varit beryktad för Trolldom och samma synd bekant. Hon begynte nat
ten emot den 4 Octobr. uppkasta så mycken blod, som plägar rinna, då 
man slaktar ett stort kreatur, hon blev död den 5 om morgonen, var 63 år 
gammal.19 

Denna Ingeborg Olsdotter hade ungefär femton år tidigare råkat ut 
för en utstickare från de stora häxprocesserna i Osterdalarna. I Lima 
pågick 1670—73 en liten men dramatisk häxprocess, riktad främst mot 

19 Abraham Abrah:son Hiilphers, Dagbok öfwer en resa igenom de, under Stora 
Kopparbergs höfdingedöme lydande lähn och Dalarne årijsj (Falun 1957), s. 205. Raderna är 
tagna ur Lima sockens begravningslängd 1687, C:i, Lima Kyrkoarkiv (mikrokort), 
ULA, men delvis något omformulerade. 
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hustru Ingeborg och en annan kvinna. Beskyllningarna gällde liksom i 
Osterdalarna Blåkullefärder. Den andra kvinnan dömdes till döden 
men Ingeborgs liv skonades till sist av Svea hovrätt, trots att hon 
bekänt. Hon dömdes till ett kyrkligt skamstraff som skulle avslutas 
med att hon stod uppenbar skrift, vilket innebar att hon offentligen 
bekände sin synd och återintogs i församlingen. 

Trots att den rättsliga processen låg många år bakåt i tiden fanns 
minnet av den kvar, åtminstone hos prästen som antecknade uppgif
terna om hustru Ingeborg. Det är inte osannolikt att minnet aktivera
des i samband med hennes död och begravning, då prästen hade 
anledning att för likpredikan summera hennes liv. Genom beskriv
ningen av hur Ingeborg Olsdotter levt och dött manifesterades hennes 
identitet som häxa och synderska tydligt i kyrkboken och skrevs in i 
socknens skriftliga minne. Det dramatiska förloppet, och det myckna 
blodet, signalerar att det var något speciellt med hennes död. 

Berättelsen förmedlade förmodligen budskapet att häxan nu hade 
fått sitt straff. Höga överheten hade visserligen förskonat henne från 
avrättning men inför den högste domaren, Gud, hade hon ingen möj
lighet att slinka undan. Som ett djur under slakt, plågat och blodigt, 
gick hon hädan - raka motsatsen till den fromma och religiöst väl för
beredda död som var önskvärd i 1600-talets samhälle. Man kan se 
den plågsamma dödskampen som både en bestraffning i sig och som 
ett tecken på det hinsides straff som väntade. 

20 Laga ting i Lima 21/11670 s. 8 ff. samt Laga ting i Lima 9/2 1671 s. 20 ff., Koppar
bergs läns häradsrättsarkivXXV AI:6, ULA; Laga ting i Lima 17/2 1672, Kopparbergs 
läns häradsrättsarkiv XXV AL7, ULA; Svea hovrätt till landshövdingen i Kopparbergs 
län 5/3 1672 resp. 21/10 1673, Kopparbergs länsstyrelses arkiv, landskansliet DII:6, ULA. 
Om uppenbar skrift se t.ex. Marie Lindstedt Cronberg, Synd och skam. Ogifta mödrar på 
svensk landsbygd 1680-1880 (Lund 1997), s. 268. 

21 Om likpredikan och dess s.k. personaliedel, där uppgifter om både levnad och 
dödssätt skulle ingå, se Göran Stenberg, Döden dikterar. En studie av likpredikningar och 
gravtalfrån 1600- och ijoo-talen (Stockholm 1998), särskilt s. 111 ff. 

22 Om den goda döden se Stenberg (1998), s. 146,150-155. 
23 Om senare föreställningar om en svår och utdragen död som ett tecken på att den 

döende hade svåra synder på sitt samvete och var på väg till helvetet se t.ex. Ebbe Schön, 
De döda återvänder. Folktro och tillvarons gränsland (Stockholm 2000), s. 60 f. Se även 
Stenberg (1998), s. 147, 154 om kopplingen mellan personaliens dödsskildring och "frå
gan om den avlidnes salighet, dvs himmel eller helvete". 
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Liknande berättelser om häxors dramatiska och kvalfyllda hädan-
färd finns från andra platser. Under 1700-talets första hälft ned
tecknades minnet av en hälsingekvinna som under de stora 1600-
talsprocesserna där bekänt sig vara häxa. Efter att ha gått till nattvard 
hamnade hon i något slags raseri och skrek sedan om helvetet tills hon 
några dagar senare avled. Därefter spökade det enligt berättelsen så illa 
i huset där hon dött att man var tvungen att förstöra det och bygga upp 
ett nytt.41 det sentida New England cirkulerade en liknande historia 
om en på 1600-talet upprepade gånger trolldomsanklagad, men inte 
avrättad, kvinnas bortgång. Kvinnan hade dött alldeles ensam, för-
skansad i sitt hus. Till slut blev hon funnen av grannar som grävde ned 
kroppen utanför huset och drev en påle igenom den för att hon inte 
skulle gå igen.25 

Dessa berättelser, hur sanna eller påhittade de nu var, inskärpte 
föreställningar om att rättvisan alltid segrar till sist och att synden får 
sitt straff. Häxornas sätt att dö och händelserna i samband med det 
visade att det gällde att avstå från trolldom och andra synder, för även 
om man kunde slippa undan ett svårare världsligt straff så väntade 
obönhörligt den slutliga efterräkningen. Varken från Gud eller män
niskor hade man då någon nåd att vänta. De tre kvinnorna blev alla 
förödmjukade och utmönstrade ur den mänskliga gemenskapen - de 
dog enligt berättelserna som kreatur, vettvillingar eller ensamma. 
Förintandet av huset och pålandet av kroppen var tydliga markeringar 
om att de på intet sätt tåldes i gemenskapen. 

Vid sidan av ett mer allmänt sedelärande syfte menar jag att den här 
typen av historier också bör ses som en reaktion på de starka inslag av 
osäkerhet och ofullbordan som häxprocesserna hade haft. Det skedde 
visserligen omfattande avrättningar i såväl 1600-talets Dalarna och 
Hälsingland som New England, men det fanns också många anklaga
de som, trots att de ansågs skyldiga, kom undan med livet i behåll. En 
del fick lindrigare straff och andra kunde på grund av bristande bevis 

24 Maria Wallenberg Bondesson, Religiösa konflikter i norra Hälsingland. 1630—1800 
(Stockholm 2003), s. 133. 

25 John Putnam Demos, Entertaining Satan. Witchcraft and the Culture ofEarly New 
England (Oxford m.fl. 1983), s. 315-330, 338. 
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inte fällas, men inte heller frias helt. Dessutom förmådde rättssyste
met under de svenska massprocesserna inte behandla alla misstänkta 
eftersom de var så många.26 Minnet av denna oavslutade situation 
kunde senare kompenseras med berättelser om trollkvinnornas rätt
mätiga straff i dödens stund. Historierna fyllde således en viktig 
ordningsskapande funktion - genom dem kunde cirkeln slutas och 
händelserna nå sin fullbordan. 

Häxprocesserna som underhållning 

Redan innan häxprocesserna i Dalarna avslutats drog de till sig in
tresse från besökare utifrån. Sommaren 1670, några månader före de 
sista rättegångarna och avrättningarna i början av 1671, reste ett säll
skap omkring i Dalarna, bland annat i flera av de socknar som drabbats 
av häxprocesser. En av resenärerna vid namn Schroderus, sannolikt en 
student från Uppsala, förde anteckningar om resan, och i dessa finner 
man inte bara notiser om kyrkornas utsmyckning och lokala näringar 
utan också utförlig information om häxprocesserna.27 De flesta upp
gifterna fick Schroderus av det lokala prästerskapet i Rättvik, Mora 
och Älvdalen, men han och hans sällskap fick också själva träffa några 
av de barn som ansågs bli bortförda av häxorna, och höra deras berät
telser.28 

Om en av dessa flickor, Gertrud Svensdotter från Älvdalen, har reli
gionshistorikern Birgitta Lagerlöf-Génetay skrivit att hon i den aktu
ella situationen behandlades lite som ett "uppvisningsföremål".29 Det 
är en beskrivning som passar utmärkt om alla barnen. De blev förevi
sade för besökarna och förhörda inför dem, som sevärdheter. Under
hållningsaspekten framträder särskilt tydligt just ifråga om Gertrud: 

26 Paul Boyer & Stephen Nissenbaum, Salem Possessed. The Social Origins ofWitch-
craft (Cambridge, Mass. 1974), s. 20; Demos (1983), s. 11; Lennersand 8c Oja (2001), s. 
27 f., 38 f., 48, 52 f., 74 f., 80, 87 £; Wallenberg Bondesson (2003), s. 126 f. 

27 Schroderus Reseanteckningar 1670-72, X 359, Uppsala Universitetsbibliotek 
(UUB), fol. 32r~43v. Om att författaren sannolikt var student från Uppsala se Birgitta 
Lagerlöf-Génetay, De svenska häxprocessernas utbrottsskede 1668—i6yi. Bakgrund i Övre 
Dalarna. Social och ecklesiastik kontext (Stockholm 1990), s. 25. 

28 Schroderus Reseanteckningar 1670-72, X359, UUB, fol. 34V-36V, 38V-39V. 
29 Lagerlöf-Génetay (1990), s. 22. 
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Dagen därefter voro vi sinnade resa till ett berg 2 mil ifrån kyrkan, som 

kallas Snållan, ty där på kan man se fjällen, men efter det var mulet sände 
pastor emellertid till Åsarna 2 mil från prästgården efter Gertrud, att hon 
för oss som tillförende bekänna skulle det hon ock gjorde.30 

En bekännelse av en ångerfull ung "häxa" var uppenbarligen ett slags 
turistattraktion, precis som en spektakulär utsikt. Detta fenomen före
kom inte bara i Dalarna. Även Stockholm drabbades 1675 av omfattan
de häxprocesser. Där besöktes detta år en så kallad vakstuga, där man 
samlat barn för att försöka skydda dem från häxornas påstådda an
grepp, av en grupp personer ur samhällets elit. Åtminstone en av be
sökarna, en fransk ambassadör, uppfattade det hela som ett stycke 
lyckad underhållning, eller en ganska välspelad liten komedi, som han 
kallade det.31 

Även långt senare kunde 1600-talets häxprocesser utgöra en attrak
tion för besökare utifrån, om än utan möjligheten att få träffa och prata 
med livs levande deltagare. Den ovan omtalade Abraham Hiilphers, 
som 1757 reste i Dalarna, har i sin resedagbok antecknat ett flertal upp
gifter om häxprocesserna. 

Från Mora berättar Hiilphers om ett antal "[mjinnes-värda händel
ser" som fanns registrerade i socknens kyrkböcker. Han noterade 
bland annat lämmelangrepp, upphittade skatter, dramatiska över
svämningar och 1669 års stora "Troll Rannsakning". Om den senare 
antecknade han en rad uppgifter: datum, antalet dömda och vilka 
straff"de fått samt namnen på ledamöterna i den kungliga kommission 
som genomförde rättegången.32 Också för Leksands del förde han in 
avrättningarna av åtta "Troll-käringar" 1671 bland "Märkliga Händel
ser", tillsammans med andra kuriositeter ur kyrkböckerna - exempel
vis en liten pojkes födsel i kyrkan under julottan och en fars och dotters 
blodskam som bestraffades med döden. 

I kapitlet om Älvdalen berättar han om några gamla minnesmär
ken, däribland de trähandklovar som fanns bevarade på den gamla 

30 Schroderus Reseanteckningar 1670-72, X359, UUB, fol. 38v-39r. 
31 Ankarloo (1984), s. 195 inkl. not 11. 
32 Hiilphers (1957), s. 150 £ 
33 Hiilphers (1957), s. 112. 
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länsmansgården, och "som i förra tider skola blivit brukade under 
troll-rannsakningen".34 Här fanns alltså materiella minnen av häxpro
cesserna, eller åtminstone föremål som tillskrevs en sådan koppling. 

Som framgick inledningsvis fick även ett sällskap om fyra ynglingar 
- en Adelswärd och tre Gahn:ar - som 1765 reste runt i Dalarna läsa 
gamla dokument i väntan på att vädret skulle klarna upp. Deras värd 
på gästgiveriet i Mora "hade funnit nöje, att samla en hoper artiga 
antikviteter dem han var så god och viste oss."35 Bland sevärdheterna 
fanns gamla vapen, en handskriven lagbok från 1500-talet samt doku
ment av olika slag, exempelvis en skrivelse om den stora översväm
ningen samt protokoll om en lösaktig präst och om häxprocesserna 
1669 och 1670. 

Både Hiilphers och sällskapet Gahn-Adelswärd placerade häx
processerna bland det spektakulära och dramatiska. I Hiilphers fall 
skrevs resedagboken för att publiceras (den gavs ut första gången 1762) 
och lite spänning och kuriositeter var förmodligen något som ansågs 
kunna förnöja läsarna. Häxprocesserna gjordes helt enkelt till en del av 
områdets spännande historia. 

I Hiilphers anteckningar förekommer de emellertid inte enbart som 
historiska företeelser, utan han anknyter också temat till sin samtid. 
Efter att ha beskrivit 1669 års häxprocesser i Mora noterade han att 
"ett dylikt raseri" förekommit 1742, men då runnit ut i sanden i brist på 
bevis. Likaså berättade han om en, vid tidpunkten för hans be
sök i Als socken, nära stundande rättegång "angående något troll
väsende".38 För Älvdalens del noterade han, i samband med de gamla 
handfängslen, uppmärksamheten kring en synsk pojke 1721 och "en 
dylik händelse" kring 1700-talets mitt. 

34 Hiilphers (1957), s. 171. 
35 Adelswärd m.fl. (1970), s. 73. 
36 Adelswärd m.fl. (1970), s. 73 fF. 
37 Hiilphers (1957), s. 151. 
38 Hiilphers (1957), s. 101. Om dessa rannsakningar se Marie Lennersands artikel i 

föreliggande antologi. 
39 Hiilphers (1957), s. 171. 
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Ett pinsamt tema? 

Frågan är i vilken mån dessa dramatiska händelser ur det förflutna var 
något som man lokalt gärna lyfte fram och presenterade för utifrån 
kommande besökare. Vissa förhållanden talar för att man i Älvdalen 
länge under 1700-talet inte var särskilt ivrig att föra häxprocesserna på 
tal. 1670 hade det inte varit några problem för Schroderus att få upp
lysningar om häxprocesserna. Hans skildring ger snarast intrycket att 
prästerna tog egna initiativ till att "visa upp" det märkvärdiga som 
skett och ännu skedde i deras socknar. Situationen då var dock annor
lunda än senare: processerna pågick ännu och var allmänt kända i hela 
riket. I det läget var det ingen idé att försöka förtiga dem. Tvärtom kan 
man tänka sig att prästerna hade ett behov att diskutera de märkliga 
och skrämmande händelserna med andra. 

När Älvdalens kyrkoherde, efter uppmaning från domkapitlet, 1707 
antecknade "märkvärdiga ting" i socknen berördes däremot inte häx
processerna med ett ord. Domkapitlets förfrågan gällde visserligen av 
allt att döma vissa preciserade frågepunkter om exempelvis kyrkor, 
sjöar, lundar, ättebackar, runstenar och folkseder.41 Hade man önskat 
ta upp häxprocesserna hade det säkert funnits goda möjligheter att 
göra det, till exempel i samband med kyrkan som häxorna enligt vitt
nesmål skulle ha skändat, eller genom ett omnämnande av avrätt
ningsplatsen.42 

Inte heller Carl von Linnés beskrivning av besöket i Älvdalen 1734 
innehåller några hänvisningar till häxprocesserna. Sådana referenser 
saknas även i hans skildringar av de övriga socknar i området som på 
1600-talet drabbats av stora häxprocesser.43 Annars älskade Linné att 
driva med de "vidskepelser" han stötte på under sina resor, inklusive 
föreställningar om trolldom och Blåkullefärder. Hade han blivit 
förevisad "häxhandklovar" eller något liknande är det troligt att han 

40 Anteckning på de märkvärdiga ting som finnas i Älvdals socken i Österdalarne 
belägne, Nordin 298 nr 44 fol. I55r-i56v, UUB. 

41 Se inledningen till motsvarande beskrivning av Mora socken, Nordin 298 nr 43 fol. 
yir, UUB. 

42 Om kyrkoskändningen se Lennersand & Oj a (2001), s. 21. 
43 Carl von Linné, Ungdomsresor 2, Iter Dalekarlicum (Stockholm 1929). 
44 Oja (1999), s. 260. 
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inte kunnat låta bli att fälla någon sarkastisk kommentar. Vid en vis
telse i Jönköping några år senare skojade han friskt om de hos Göta 
hovrätt bevarade "trolldomsföremål" som han och hans sällskap inte 
bara tittade på utan också lekte med.45 Kanske valde de lokala repre
sentanterna i Älvdalen att tiga om de häxprocesser som försiggått där 
mer än sextio år tidigare. Det fanns nämligen skäl för detta. 

Trolldom var, som tidigare framgått, ett aktuellt ämne i Älvdalen 
1734. Linné besökte socknen mitt i sommaren, ett halvår efter att de 
ovan beskrivna misstankarna mot systrarna Matsdotter först tagits upp 
inför kyrkoherden och nästan lika länge innan de skulle komma att 
behandlas inför tingsrätten. Just denna aktualitet kan ha hämmat det 
lokala värdfolkets lust att föra temat på tal. De inom 1700-talets övre 
sociala skikt som ansåg sig själva vara "upplysta" framställde gärna 
trolldom och magiska föreställningar som något oförnuftigt, men ock
så överspelat och otidsenligt. Sådana "vidskepelser" tillhörde det för
gångna, eller borde åtminstone göra det. Bland förnuftiga människor 
hade de inget berättigande, annat än möjligen som något att göra sig 
lustig över.46 

Värd för Linné och hans kamrater var församlingens kyrkoherde, 
Erik Näsman, som redan figurerat ovan.47 Näsman var mycket intres
serad av att modernisera jordbruket och hade flera år tidigare infört 
potatisodling i Älvdalen. För detta hade han fått positiv uppmärksam
het från både landshövdingen i Kopparbergs län och Jonas Alströmer, 
Sveriges mest kände potatismissionär.48 Det är inget orimligt antagan
de att han även inför Linné och dennes sällskap (i vilket bland andra 
hans egen studerande son ingick) gärna ville framstå som en modern 
och upplyst person.49 

I den situationen framstod det troligen som onödigt att lyfta fram 

45 Oja (1999), s. 261. 
46 Oja (1999), s. 237-242, 260 f. 
47 Anna Götlind, Vardagens teknik. Exemplet Dalarna ijoo-iyoo (Hedemora 1999), 

s. 48. 
48 Götlind (1999), s. 50 f. 
49 Erik Näsmans son hette Reinhold Näsman och 1734 studerade han till präst i Upp

sala. Han meddelade senare Hulphers uppgifter om resan med Linné. Se Hansson & 
Herzog (1990), s. 692 ff.; Hulphers (1957), s. 169 f. not c. 

73 



iéoo-talets häxprocesser vilka, som framgick ovan, på intet sätt var 
överspelade i Älvdalen. Själv tillhörde Näsman ju dem som betonade 
kopplingarna mellan händelserna omkring 1670 och sin egen samtid. 
Även om hans åsikt verkar ha varit att trolldom var en realitet, och 
något som skulle bestraffas, kan han mycket väl ha känt till de mer 
skeptiska och distanserade attityderna hos personer som Linné. Kan
ske ville Näsman helt enkelt inte skylta med sina åsikter, eller med det 
faktum att trolldom var något som verkade utövas i den socken som 
han hade det religiösa ansvaret för. 

Aret efter Linné besökte ännu ett sällskap av lärda herrar Dalarna 
och bland annat Älvdalen, där de bodde hos kyrkoherde Näsman.50 En 
av dem var den unge Daniel Tilas, som senare skrev ned sina minnen 
från resan. Precis som Linné undvek han helt ämnet häxprocesser. 
Berättelser om andra historiska händelser antecknade han däremot 
med intresse; Karl XI:s besök i Älvdalen 1686 och bland annat hans 
närvaro vid ett bondbröllop där beskrivs med viss utförlighet. Tilas och 
hans kamrater fick till och med prata med den kvinna som stått brud 
den gången, och höra hennes berättelser om hur hon dansat med 
kungen. Den typen av minnen visades således gärna upp, med livs
levande vittnen, minnestavlor och allt.51 

Samma tystnad kring häxprocesserna råder i den reseskildring som 
Linnés lärjunge Anders Tidström författade efter en resa 1754 som 
bland annat förde honom till Älvdalen.52 Trolldomsprocesserna om
talas inte med ett ord, trots att - eller kanske just eftersom - trolldom 
även vid denna tidpunkt nyss hade varit mycket aktuellt. Närmare be
stämt hade det fyra år före Tidströms besök hållits omfattande rann-
sakningar med anledning av ett trolldomsrykte som florerat bland 
sockenborna. Ryktet hade varit riktat mot ingen mindre än socknens 
kyrkoherde Andreas Gottmark, och dess innebörd var ytterst allvarlig. 
Kyrkoherden skulle genom ett slags trolldom ha försökt ta livet av ett 
större antal Älvdalsbor i syfte att tjäna pengar på deras begravningar. 

50 Daniel Tilas, Curriculum vita I-II77/2-/757 samt fragment av dagbok september
oktober IJ6J, Historiska Handlingar 38 (Stockholm 1966), s. 46. 

51 Tilas (1966), s. 47 f. 
52 Anders Tidströms resa genom Dalarna 1J54 (Falun 1954). 
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Under rättegångarna granskades dock inte allmogens misstankar mot 
Gottmark, utan istället ryktets uppkomst och spridning.53 

Även om det inte var kyrkoherden utan de sockenbor som deltagit i 
ryktesspridningen som ställdes inför rätta, var hela affären säkerligen 
påfrestande och bekymmersam för Andreas Gottmark. Det ansågs 
knappast som något mindre än en skandal när en kyrkoherde utropa
des som mordisk trollkarl. Precis som för Näsman 1734 måste det ha 
varit pinsamt för Gottmark att "vidskepliga" föreställningar om troll
dom uppenbarligen var så starka och spridda i hans församling.54 Det 
är inte orimligt att tänka sig att Gottmark, när han 1754 var värd för 
Tidström, därför undvek att föra 1600-talets trolldomsprocesser på tal, 
eftersom talet om dessa lätt kunde leda till oönskad publicitet kring 
händelserna 1750. 

Tystnaden i Linnés och Tidströms reseberättelser ska förstås inte 
endast tillskrivas prästerskapet i Älvdalen. Bägge dessa resenärer var 
betydligt mer intresserade av nutiden än av det förgångna och syftet 
med deras resor var till stor del att inventera naturtillgångarna i om
rådet.55 Att hålla samtalet till annat än 1600-talets häxprocesser var i 
deras fall förmodligen inte särskilt besvärligt, om man nu önskade det. 

Daniel Tilas och Abraham Hiilphers historiska intresse är däremot 
välbekant, även om också deras resor hade som huvudsyfte att insamla 
kunskaper av mer direkt nytta för samtiden.56 En skillnad dem emel
lan, som kanske kan förklara häxprocessernas förekomst hos Hiilphers 
men inte hos Tilas, ligger i att Hiilphers systematiskt använde uppgif
ter ur kyrkböckerna, vilket inte Tilas gjorde. Det är ur dessa källor som 
de allra flesta av Hiilphers upplysningar om häxprocesserna stammar. 

På vilket sätt skaffade sig då Hiilphers de här upplysningarna? Fors
kade han själv fram dem ur kyrkböckerna i de socknar han besökte 

53 Urtima ting i Älvdalen 21-23/6 1750 fol. 1021X-1046V samt Laga ting i Älvdalen 
17/12 1750 §51 fol. 997V-999V, Kopparbergs läns häradsrättsarkivXI AI:48, ULA. 

54 Att tron på Gottmarks farliga trolldom verkligen var både stark och spridd i Älv
dalen framgår tydligt av Urtima ting i Älvdalen 21-23/6 1750 fol. io2ir-io46v, Koppar
bergs läns häradsrättsarkiv XI AI:48, ULA. 

55 Götlind (1999), s. 43 f. 
56 Lindroth (1989), s. 131, 290; Tilas (1966), s. 41 f.; Torbjörn Normans opaginerade 

inledning till Hiilphers (1957). 
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eller fick han dem av exempelvis det lokala prästerskapet? Om han själv 
satt och läste kyrkböckerna kan han på så sätt ha gjort sig oberoende av 
vad hans värdfolk i socknarna valde att berätta om och visa fram. 
Skriftligt bevarade uppgifter kan nämligen i en sådan situation göra att 
man kan kringgå urvalsprocesser och tystnader i de muntligt förmed
lade minnena.57 

Tyvärr går ursprunget till uppgifterna i allmänhet inte att utläsa ur 
den tryckta reseskildringen. Vi vet däremot att Hiilphers skaffade sig 
information från flera olika håll och gjorde en grundlig bearbetning av 
sina reseanteckningar innan de gavs ut. Han fyllde i efterhand på sin 
text med uppgifter ur litteraturen och skickade också ut manuset för 
granskning hos bland annat prästerskapet i de beskrivna socknarna. 
Granskarna ombads dessutom skicka in eventuella kompletterande 
uppgifter. 

Inte heller om man studerar Hiilphers efterlämnade manuskript och 
korrespondens får man klart besked. Det som står klart är att han själv 
skrev av de mest omfattande uppgifterna om häxprocesserna, de som 
handlar om rannsakningarna i Mora 1669, ur kyrkböckerna. Av
skrifterna finns med i den ursprungliga resedagboken.59 Huruvida han 
upptäckt dem på egen hand eller blivit vägledd av någon framgår där
emot inte. Informationen om häxanklagelserna 1742 anger Hiilphers att 
han fått av prosten i Mora.60 Upplysningarna om Älvdalen saknas i den 
anteckningsbok som Hiilphers hade med sig på resan. Det troliga är 
därför att han fått dem av någon annan efteråt; av vem är dock okänt.61 

57 På motsvarande sätt kan förstås muntliga uppgifter neutralisera tystnader och 
lakuner i det nedskrivna. 

58 Götlind (1999), s. 45. 
59 Dagbok hållen uppå Resan till Oster= och Väster=Dahlarne 1757, s. 84 f., Hiil-

pherska samlingen Bc 24, Stiftsbiblioteket, Västerås Stadsbibliotek (VSB). 
60 Hiilphers (1957), s. 151. 
61 Upplysningen om gossen med synerna 1721 och den senare liknande händelsen 

finns med i senare förarbeten till resedagboken, med angivelsen "I kyrkans akter", men 
utan notis om varifrån Hiilphers fått dem. Manuscriptsamling om Dalresan 1 s. 158, 
Hiilpherska samlingen Ms Cb 4, Stiftsbiblioteket, VSB. Uppgiften om 1721 återfinns 
även i Manuscriptsamling om Dalresan 2:1, s. 721, Hiilpherska samlingen Ms Cb 5:1, 
Stiftsbiblioteket, VSB. Inte heller här framgår hur den erhållits. Dessa uppgifter saknas, 
liksom informationen om "häxhandklovarna", i den bevarade korrespondensen i senast 
nämnda volym. 
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Oklarheten kring hur Hulphers fått tillgång till uppgifterna om 
häxprocesserna gör det svårt att bedöma i vilken mån hans värdfolk i 
Mora och Älvdalen självmant bidrog med uppgifter om häxproces
serna. Åtminstone prosten i Mora berättade för Hulphers om troll
domsanklagelserna i hans egen tid, vilket visar att det inte var fråga om 
något generellt omfattat förtigande. 

Hur det än förhåller sig med detta så tjänade det efter 1762, när 
Hulphers reseberättelse blivit tryckt, inget till att försöka förtiga häx
processerna. Hans bok lästes av många som planerade resor i Dalarna, 
exempelvis sällskapet Gahn-Adelswärd som noga studerat den inför 
sin egen färd. När detta sällskap råkade ut för dåligt väder innebar 
det därför inte något avslöjande att låta dem titta på protokollen från 
häxprocesserna - dessa händelser hade de ju redan läst om hos 
Hulphers. 

Ytterligare en faktor som kan ha spelat in är att de resande studen
terna 1765 inte inkvarterades hos prästerskapet i Mora utan på gäst-
giveriet. Deras värd var med andra ord gästgivare och inte präst, vilket 
kan ha påverkat hans attityder till häxprocesserna. Han kunde kanske 
betrakta sig som mer utanförstående än prästerskapet, både till den 
historiska och den samtida trolldomen. 

Dåtid och samtid 

Den röda tråden i denna artikel har varit det starka sambandet mellan 
å ena sidan minnena och berättelserna om det förflutna och å andra 
sidan den tid och kontext de blev - eller inte blev - uppmärksammade 
i. Detta samband finns förstås i någon mening alltid: vad man berättar 
och inkluderar i sin historia hänger samman med vem man är och i vil
ken situation man befinner sig. Detta blir dock särskilt tydligt när 
fokus läggs på hur referenser till det förflutna används. 

Som framgår av Karin Sennefelts artikel i den här antologin mindes 
man dalupproret 1743 på en rad olika sätt under åren efteråt, och min
nena användes till olika syften såsom urskuldning, uppvigling och som 
avskräckande exempel. Min undersökning visar att också referenserna 

62 Götlind (1999), s. 47. 
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till häxprocesserna kunde fylla varierande syften. De kunde användas 
till att skapa förklaringar till förvirrande upplevelser. De kunde för
medla en känsla av visshet och rättvisa, för att motverka den osäkerhet 
och ofullbordan som häxprocesserna lämnat efter sig. Minnen av häx
processerna kunde också fylla en underhållande funktion - som ett sätt 
att visa på en sockens intressanta och spektakulära förflutna. 

Häxprocesserna var emellertid inte bara något som man mindes och 
omtalade utan också något som i vissa fall förtegs och utelämnades i 
berättelserna om socknarna och deras historia. Min tolkning är att 
detta har mycket med detta temas motstridiga koppling till samtiden 
att göra. Tron på trolldom, och rättsfall i anknytning till detta, var på 
intet sätt något överspelat i 1700-talets Dalarna. Samtidigt hade en 
mer skeptisk, i vissa "upplysta" kretsar rentav raljant, inställning till 
fenomenet vuxit sig allt starkare. Häxprocesserna befann sig på 1700-
talet alls inte på något betryggande avstånd utan fortsatte att vara en 
levande realitet. För det lokala prästerskapet var de många gånger var
ken något roande eller exotiskt, utan något högst närvarande, oroande 
och kanske också pinsamt. Förtigande framstår i denna situation som 
en begriplig strategi; bäst att inte tala för mycket om gångna händelser 
som kan dra uppmärksamheten till oönskade sidor av det nuvarande 
tillståndet i ens socken. Hiilphers resedagbok visar hur lätt sådana 
kopplingar mellan då och nu kunde göras. 

Att tyda tystnad är förstås svårt och tolkningarna blir lätt osäkra. 
Ändå menar jag att det är viktigt att försöka resonera kring det ute
lämnade, förtigna eller rentav glömda. Tystnaden kan ju vara precis 
lika betydelsebärande som det omtalade. Den norska folkloristen 
Torunn Selberg påpekar i en diskussion om dagens användning av det 
förflutna - om hur "fortiden velges ut" - att vi ska vara medvetna också 
om det som väljs bort. "A beskrive og diskutere en glemselens politikk 
ville vaere et tankevekkende prosjekt."63 Inte minst framstår det som 
värdefullt att studera det man väljer att minnas och berätta om i förhål
lande till det man väljer att glömma eller förtiga. Jag vill till och med 

63 Torunn Selberg, "Tradisjon, kulturarv og minnepolitikk. Ä iscensette, vandre i og 
fortelie om fortiden", i Anne Eriksen, Jan Garnert &Torunn Selberg (red.), Historien in 
på livet. Diskussioner om kulturarv och minnespolitik (Lund 2002), s. 26. 
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hävda att minnet som helhet kan framträda först när man uppmärk
sammar både det som omtalas och det som utelämnas. 

Trots de mångahanda sätt på vilka man kunde använda hänvisning
ar till häxprocesserna är det påfallande hur enahanda deras innehåll är i 
det material jag studerat. Med undantag för Schroderus reseskildring 
från 1670 är upplysningarna starkt koncentrerade kring häxproces
serna som extrema och våldsamma händelser. Det handlar om stora 
rannsakningar, fängslanden och kanske också tortyr, piskade och för
nedrade barn, spektakulära avrättningar och häxornas kvalfulla död 
samt slutliga, rättmätiga straff. Det är med andra ord de riktigt drama
tiska och ovanliga inslagen i häxprocesserna som blivit bevarade i 
rättsprotokoll och reseskildringar. Minnet av häxprocesserna framträ
der här som ett minne om våld och lidande. 

Andra bilder och minnen med anknytning till häxprocesserna exi
sterade och användes förmodligen också. Man kan exempelvis tänka 
sig att det även förekom mer dråpliga och humoristiska berättelser 
kring resorna till Blåkulla, som man berättade för att roa och under
hålla. Att våldsamheten och lidandet har en så framträdande roll i 
rättsprotokollen och reseskildringarna har delvis att göra med vad som 
ansågs rättsligt relevant; även uppgifterna i reseberättelserna stammar 
till viss del från bevarade rättsprotokoll. Det speglar emellertid också 
att häxprocesserna ju onekligen var ovanligt våldsamma och ytterst 
plågsamma för många av de inblandade. Berättelser om resor till Blå
kulla förekom både före och efter häxprocesserna. Det speciella med 
händelserna 1668-71 var att dessa berättelser, tillsammans med ett stort 
antal människor, drogs in i det rättsliga maskineriet, vilket förde med 
sig svåra lidanden för många. Det är därför inte konstigt att detta tema 
levde kvar så starkt efteråt. 

Det gäller att inte låta sig luras av den tystnad, eller torra ordknapp
het, som karakteriserar många av 1700-talets skrifter i förhållande till 
1600-talets häxprocesser. Detta innebär inte att minnen och berättel-

64 En antydan om detta finns bland de berättelser som Gertrud Svensdotter fram
förde inför Schroderus 1670, vilka bland annat handlade om häxor som red ikapp och 
ramlade av flygdonen, och om en soldat som tjuvåt palt hos häxorna. Schroderus Rese
anteckningar 1670—72, X 359, UUB, fol. 39r-v. 

65 Lennersand & Oja (2001), s. 11 f. 
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ser saknades eller att de hade bleknat till något harmlöst. Marit och 
Karin Matsdotter i Väsa var inte mer än halvåret gamla när häxproces
serna i deras hemsocken avslutades. Annu när de nått sin ålderdom 
fortsatte minnena av dessa processer, och deras mors påstådda anknyt
ning till dem, att vara livsfarligt stoff för dem. Alltjämt kunde häxpro
cessernas efterverkningar utgöra ett reellt hot om våld och lidande. 
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Konflikt som tradition 

Antiklerikalism under tre sekler: 
fallet Delsbo i Hälsingland 

Maria Wallenberg Bondesson 

Margta Jonsdotter föddes i Delsbo socken i norra Hälsingland 1760. 
Under hennes ungdomstid växte en intensivt prästkritisk väckelse
rörelse fram i socknen. Margtas väckelseengagemang kom tidigt 
och redan som 15-åring deltog hon i religiösa sammankomster. Vid 
16 års ålder räknades hon, tillsammans med sin storasyster, till "läs
folket", som de väckta kallades.1 Margta tillhörde emellertid inte 
bara sin ungdomstids väckelse utan hade också i sitt fortsatta liv och 
genom sin släkt starka band till andra större religiösa konflikter, 
både bakåt och framåt i tiden. Härigenom förkroppsligar hon den 
långlivade antiklerikala tradition i Delsbo som den här artikeln ska 
handla om. 

På sin mors sida var Margta ättling i rakt nedstigande led till en 
bonde vid namn Olof Pålsson. Hennes föräldrar brukade också en del 
av det som en gång varit Olofs hemman i byn Oppsjö. Denne Olof 
Pålsson var nämndeman och djupt involverad i de konflikter som 

1 Hälsinglands domsagas arkiv AIa:ii5 fol. 349-356, Härnösands landsarkiv (HLA); 
Brev från Erik Röstling 14/4 1777, Hälsinglands norra kontrakts prostarkiv EII:6 nr 12, 
HLA; Sveriges släktregister. Släkthistorisk samlingDelsboX6 socken Gävleborgs län (Stock
holm 1980), s. 276, 441. Om det sena 1700-talets väckelse i Delsbo och andra delar av 
norra Hälsingland, se Maria Wallenberg Bondesson, Religiösa konflikter i norra Hälsing
land I6JO—I8OO (Stockholm 2003), s. 183—226. 

2 Sveriges släktregister Delsbo (1980), s. 276, 441; Wallenberg Bondesson (2003), 
s. 206 f. 
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präglade Delsbo socken i samband med häxprocesserna där på 1670-
talet. Olof tillhörde de sockenbor som hamnade i svår motsättning till 
kyrkoherden Jon Korbelius och ifrågasatte beskyllningar och vittnes
mål mot de utpekade "häxorna". Olof och hans meningsfränder drog 
sig inte för att öppet och högljutt kritisera kyrkoherden, anmärka på 
hans privilegier och antyda att det var kyrkoherden snarare än "häxor
na" som utgjorde problemet i socknen.3 Bakåt hade Margta Jonsdotter 
således starkt antiklerikala anor. 

Margta gifte sig sent, men när hon gjorde det blev det ett äktenskap 
helt i linje med hennes religiösa övertygelse. Hennes make var korpra
len Hans Stare, som varit en av ledarna för väckelsen under senare 
delen av 1700-talet.4 Det är tydligt att Margta aldrig övergav sin reli
giösa hållning. När en ny utmanande väckelse i form av den så kallade 
erikjansismen uppträdde i Delsbo på 1840-talet var Margta en av del
tagarna. Hon emigrerade till Amerika med Erik Jansson och hans 
anhängare år 1846, vid 85 års ålder. Hennes make var äldre än hon och 
förmodligen död vid det laget, men hans barn ur ett tidigare äktenskap 
följde senare sin styvmor västerut.5 

Margta Jonsdotter är kanske det tydligaste, men långtifrån det 
enda, exemplet på de starka sambanden mellan omfattande religiösa 
konflikter i Delsbo under 1600-, 1700- och 1800-talet. Syftet med den 
här artikeln är att lyfta fram och diskutera en specifik aspekt av dessa 
samband, nämligen traditionens roll. 

Antiklerikala traditioner 

I vissa delar av Sverige, i likhet med i vissa delar av Europa i sin helhet, 
har religiösa konflikter varit vanligare än i andra. Forskare har till 
exempel konstaterat att häxprocesser ofta blossat upp i områden där de 
förekommit tidigare. Samma sak gäller religiösa väckelser. I Sverige 

3 Wallenberg Bondesson (2003), s. 107 ff. 
4 Sveriges släktregister Delsbo (1980), s. 276,441; Wallenberg Bondesson (2003), s. 206. 
5 EMIBAS, databas över emigranter, Migranternas hus i Alfta; Sveriges släktregister 

Delsbo (1980), s. 183, 276, 441, 448. 
6 Alan Macfarlane, Witchcraft in Tudor and Stuart England. A regional and compara-

tivestudy (London 1970), s. 61, 63; Hugh R. Trevor-Roper, Religion, the reformation and 

82 



finns till exempel särskilda väckelsebygder, där nya religiösa budskap 
ständigt fått fäste.7 

Ett sådant område är Hälsingland. I den norra delen av landskapet, 
där Delsbo ligger, har religiöst färgade konflikter uppstått om och om 
igen. Under senare delen av 1600-talet drabbades området av stora 
häxprocesser. Något liknande verkar också ha ägt rum under 1730-
talet, men i betydligt mindre omfattning. Och från och med senare 
delen av 1700-talet följde den ena kyrkofientliga väckelsen efter den 
andra. Erikjansismen var kanske den mest kontroversiella av 1800-
talets väckelser och fick även uppmärksamhet på nationell nivå.9 

De tre stora konflikter det är fråga om här - 1670-talets häxproces
ser, det sena 1700-talets väckelser och 1840-talets erikjanska väckelse -
hade många antiklerikala inslag. Människor i norra Hälsingland har i 
samband med dessa konflikter givit uttryck för stark kritik mot kyrka 
och prästerskap och man kan, utan tvivel, tala om en antiklerikal tradi
tion i området. Det är denna tradition som kommer att behandlas i 
den här texten. I ett viktigt avseende skiljer sig min artikel därmed från 
de övriga i denna antologi. Samtliga texter behandlar lokala efterverk
ningar av svåra och omfattande konflikter i tidigmoderna samhällen. I 
det här fallet rör det sig dock inte om efterspelet till en enda konflikt, 
utan om ett helt konfliktmönster. De senare konflikterna ses som en 

socialchange (Tredje reviderade upplagan, London 1984), t.ex. s. 102-108; Birgitta Lager-
löf-Génetay, De svenska häxprocessernas utbrottsskede 1668—i6yi. Bakgrund i Övre 
Dalarna. Social och ecklesiastik kontext (Stockholm 1990), s. 170; Christina Larner, Ene-
mies of God. The witch-hunt in Scotland (Edinburgh 2000), s. 80 ff., 196. Se även John 
Putnam Demos, Entertaining Satan. Witchcraft and the Culture of Early New England 
(Oxford, New York, Toronto, Melbourne 1983), s. 12 f. 

7 Helmer Fält, Seperatismen i Orsa 1850-1860 (Stockholm 1967); Christer Ahlberger, 
Vävafolket. Hemindustrin i Mark 1790—1850 (Göteborg 1988), särskilt s. 139; Peter 
Aronsson, Ropande pigor och läsande bönder. Bidrag till tolkningen av de sociala och poli
tiska dimensionerna av åkianismen och roparerörelsen — två väckelserörelserföre 1850 (Växjö 
1990); Tom Ericsson & Börje Harnesk, Präster, predikare och profeter. Läseriet i övre 
Norrland 1800-1850 (Gideå 1994). Se även Lagerlöf-Génetay (1990), s. 170 f. samt 
Hanne Sanders, Bondevcekkelse og sekularisering. En protestantisk folkelig kultur i Dan
mark og Sverige 1820-1850 (Stockholm 1995), s. 74 ff., 79. 

8 Wallenberg Bondesson (2003), s. 4 f. och där anförd litteratur. 
9 Se t.ex. Cecilia Wejryd, Läsarna som brände böcker. Erik Jansson och erikjansarna i 

1840-talets Sverige (Uppsala 2002), t.ex. s. 221 ff.; Henrik Gladh, Lars Vilhelm Henschen 
och religionfrihetsfrågan till 1855 (Uppsala 1953), t.ex. s. 153,158 ff., 167 f. 
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del av efterverkningarna av de föregående och det är sålunda efterverk
ningar på verkligt lång sikt som studeras. En förutsättning för att 
kunna göra detta är att man anlägger ett lokalt långtidsperspektiv och 
noga följer personer och händelseförlopp i ett lokalsamhälle under 
många generationer. 

Nyckeln till förståelsen av de religiösa konflikterna i området ligger 
inte bara i traditionen utan också i den rådande maktstrukturen. Häl
singland var ett relativt egalitärt samhälle, där auktoritet ofta inte var 
självklar och många grupper tävlade om makten i lokalsamhällena. De 
få ståndspersoner som fanns, som det lokala prästerskapet, kunde ha 
betydande svårigheter att hävda sig mot en stark, självständig allmoge. 
Samtidigt kunde bönderna inte dominera socknarna totalt. Strukturen 
utgjorde en förutsättning för återkommande strider om makt och 
inflytande mellan det lokala prästerskapet och andra grupper i sock
nen. Osäkerheten om lokal auktoritet förvärrades periodvis av olika 
skäl och vid sådana tillfällen bröt de stora religiösa konflikterna ut.10 

Denna text fokuserar emellertid främst på traditionens betydelse 
och gör inte anspråk på att ge en helhetsbild av de religiösa konflikter 
som behandlas. Ett studium av lokala maktstrukturer hjälper oss utan 
tvivel att förstå de återkommande häxprocesserna och väckelserna i 
området och jag kommer behandla detta i viss utsträckning. För en 
mer ingående diskussion av detta hänvisas dock till min avhandling.11 

Innehållet i den tradition som ska analyseras är, som sagt, antikleri-
kalism. Antiklerikalism kan i mer allmänna termer förstås som ett 
motstånd mot eller en önskan att minska kyrkligt och prästerligt 
inflytande i samhället. Detta kan inkludera både föreställningar och 

10 Wallenberg Bondesson (2003). 
11 Wallenberg Bondesson (2003). 
12 För olika definitioner av antiklerikalism, se t.ex. Gerald Strauss, "Local Anticleri-

calism in Reformation Germany", i Peter A. Dykema 8c Heiko A. Oberman (ed), 
Anticlericalism in Late Medieval and Early Modern Europé (Leiden, New York, Köln 
1993), s. 625, 627; G.M. Ditchfield, "The Changing Nature of English Anticlericalism, 
c. 1750-c. 1800", i Nigel Aston & Matthew Cragoe (ed), Anticlericalism in Britain c. 
1500-1914 (Phoenix Mill, Thrupp, Stroud, Gloucestershire 2000), s. 93; National-
encyklopedien (Höganäs), på "antiklerikalism"; The New Encyclopaedia Britannica, 
Micropaedia (yie upplagan, Chicago, Genéve, London etc.) på "anticlericalism". 
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handlingar.13 Undersökningar av andra länder har visat att antiklerika-
lism är ett ämne väl värt att studera.14 Inom svensk forskning har det 
hittills fått ytterst liten uppmärksamhet.15 Jag avser dock att i den här 
artikeln visa hur fruktbart det kan vara att diskutera i termer av anti-
klerikalism och antiklerikala traditioner. 

I det följande ska jag först, i tur och ordning, diskutera häxproces
serna och 1700- och 1800-talets väckelser, och då i första hand de 
antiklerikala inslagen i dessa, det vill säga hur den antiklerikala tradi
tion jag nämnt tog sig uttryck i Delsbo. Därefter följer en summering 
av mina slutsatser och några reflektioner kring den existerande forsk
ningen inom området. 

Häxprocesserna 

På 1670-talet drabbades Delsbo och flera andra socknar i norra Häl
singland svårt av de stora häxprocesser som svepte över Norrland och 
Svealand. I ett område med en befolkning på ungefär 15 000 personer 
vid slutet av 1600-talet anklagades över 160 personer för trolldom. 
Anklagelserna följdes av stora rättegångar med hundratals vittnen - de 
flesta barn eller ungdomar. Barnen hävdade att de fördes till häxsabbat 
i Blåkulla av grannar och andra sockenbor. De talade om en gigantisk, 
djävulsk konspiration och hävdade att ett stort antal kvinnor i deras 
församlingar givit efter för Satans frestelser och blivit hans trogna tjä
nare. Det är dock tydligt att barnen som vittnade vid rättegångarna 
ofta utsatts för olika former av påtryckningar. Många barn var verktyg 

13 Bob Scribner, "Anticlericalism and the Cities", i Peter A. Dykema & Heiko A. 
Oberman (1993), s. 147; Strauss (1993), s. 627. 

14 Se t.ex. artiklarna i följande antologier: Nigel Aston & Matthew Cragoe (ed), 
Anticlericalism in Britain c. 1500-1914 (Phoenix Mill, Thrupp, Stroud, Gloucestershire 
2000); Peter A. Dykema & Heiko A. Oberman (ed), Anticlericalism in Late Medieval 
andEarly Modern Europé (Leiden, New York, Köln 1993). 

15 Kyrkohistorikern Jakob Evertsson har använt begreppet i sin studie av synen på 
biskopsämbetet vid mitten av 1800-talet, se Jakob Evertsson, "En damm mot tidens 
ström." Kritiken mot biskoparna i det svenska stånds- och enhetssamhället vid mitten av 
1800-talet {Äbo 2002), t.ex. s. 23, 231 f., 245 och historikern Olle Ferm har berört begrep
pet i en medeltida kontext, se Olle Ferm, Abboten, bonden och hölasset. Skratt och humor 
under medeltiden (Stockholm 2002), s. 210—214. 
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i andras händer, inte minst prästerskapets. Myten om Blåkulla, och de 
trolldomsanklagelser den gjorde möjliga, utgjorde ett vapen i en lokal 
kamp om rättigheter, befogenheter och makt. 

I Delsbo utspelade sig under denna tid en intensiv kraftmätning 
mellan kyrkoherden Jon Korbelius och några av hans mest inflytelse
rika församlingsmedlemmar: länsman, nämndemän och vissa av de 
militära befälhavare som var bosatta i socknen. Kontroversen hade 
inletts flera år innan häxprocesserna tog sin början, men trappades upp 
när häxprocesser började spridas i närområdet - kontrahenterna tog 
tillfället i akt och använde myten om Blåkulla för att misskreditera sina 
motståndare. Prästerskapet stod bakom många trolldomsbeskyll
ningar riktade mot personer som var gifta eller nära släkt med lokala 
makthavare, det vill säga med personer som konkurrerade med 
prästerskapet om makt och inflytande i lokalsamhället. Prästernas 
konkurrenter levererade i sin tur bitande kritik mot prästernas ageran
de i olika avseenden, och även mot deras predikningar och lära. 

Bland kyrkoherdens motståndare var den redan omnämnde nämn
demannen Olof Pålsson i Oppsjö - anfadern till Margta Jonsdotter 
vars levnadshistoria inledde artikeln - en av de mest framträdande. 
Konflikten gick så långt att kyrkoherden fann sig nödsakad att ta till 
rättsliga åtgärder. Ar 1675 ställdes Olof inför rätta tillsammans med 
Erik Jonsson i Hovra, en före detta kyrkvärd och en mycket inflytelse
rik man i socknen. Erik var en av de lokala makthavare som drabbats 
hårt av trolldomsanklagelser. Både Erik själv och flera av hans när
maste hade anklagats och prästerna var mycket drivande i samman
hanget. Under rättegången framförde kyrkoherden ytterst allvarliga 
anklagelser mot både Olof och Erik.18 

Olof Pålsson anklagades bland annat för förtal. Han hade givit 
minst sagt omilda omdömen om prästerna i församlingen. Korbelius 
tog, enligt Olof, ut alldeles för stora avgifter för kyrkliga förrättningar 
och behöll delar av det som donerades till kyrkan för egen räkning. Att 
Olof framfört sådana anklagelser inför höga tjänstemän som lands-

16 Wallenberg Bondesson (2003), s. 45-47, 89-124. 
17 Konflikterna finns beskrivna i Wallenberg Bondesson (2003), s. 106—121. 
18 Ibid. 
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hövdingen, och dessutom hävdat att han representerade hela försam
lingen, såg kyrkoherden som särskilt försvårande. 

Kyrkoherden var om möjligt än mer missnöjd med Erik Jonsson i 
Hovra. Erik anklagades för att ständigt klaga över, förolämpa och 
gräla med prästerskapet. Han hade även, enligt Korbelius, utmålat 
prästerna som dåliga förebilder samt påstått att de var skyldiga till oron 
i socknen och att de låg bakom barnens anklagelser om trolldom. 
Dessutom menade Erik att prästerna var giriga och tog alldeles för 
mycket betalt för kyrkliga förrättningar.20 

Protokollen vittnar om att båda männen hade ett stort självför
troende och stort lokalt inflytande. De försvarade sig frimodigt, och 
ibland till och med syrligt, inför rätten. Olof förklarade till exempel 
att: "kyrkoherden haver för mycket klagat, att han intet kan allt min
nas eller svara till". Erik försvarade sina gräl med prästerskapet med att 
"ingen [vill] tiga medan den andra talar" och försökte inför rätta över
tyga socknens komminister om att denne tvingat barn att vittna om 
Blåkullafärder. Olof verkar också ha injagat en hel del fruktan i både 
kyrkoherden och rättens ledamöter. Han förefaller till exempel ha 
lyckats skrämma nämndemännen till att avstå från att döma i målet 
och att i stället hänvisa saken till domaren.21 

Även efterverkningarna av konflikten visar på styrkan hos präster
skapets motståndare. I Delsbo, i likhet med i flera andra socknar i 
norra Hälsingland, mynnade sammanstötningarna under 1670-talet 
ut i en konflikt om nattvarden. De flesta kyrkoherdar i Hälsingland 
hade stängt av de trolldomsanklagade från nattvarden under proces
serna. Tanken var att restriktionerna skulle lyftas när de dömts och 
straffats. Problemet var bara att Svea hovrätt, som skulle avge de slut
giltiga domarna, tog så lång tid på sig att behandla målen. Samtidigt 
kvarstod restriktionerna. Både detta, och restriktionerna i allmänhet, 
mötte omfattande motstånd. Ar 1675, två år efter de sista processerna, 
skrev anklagade i både Hudiksvall och Delsbo till Uppsala domkapi
tel och klagade över att de varit utestängda från nattvarden under så 

19 Wallenberg Bondesson (2003), s. 114 f. 
20 Wallenberg Bondesson (2003), s. 115 ff. 
21 Wallenberg Bondesson (2003), s. 107,114-117. 
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lång tid. Strax därefter klagade allmogen i hela norra Hälsingland 
inför landshövdingen över att prästerskapet inte ville tillåta anklagade 
som rannsakats att begå nattvard. Detta var uppenbarligen för 
mycket för att prästerskapet skulle kunna upprätthålla restriktio
nerna. Trycket från åhörarna och den långsamma behandlingen av 
trolldomsmålen i högsta instans tvingade snart prästerskapet att reti
rera. Kyrkoherde Korbelius i Delsbo var, i mars 1676, en av de sista 
att lyfta sanktionerna. 

Utgången av häxprocesserna och nattvardsstriden, liksom av den 
allmänna maktkampen i socknen, innebar alltså på intet sätt någon 
framgång för prästerskapet. Deras motparter fortsatte, trots de allvar
liga anklagelser som riktats mot dem, i många fall att inneha en stark 
position även efter konflikterna. Jon Olofsson i Sjömyra fortsatte till 
exempel att vara länsman även efter processerna. Och trots de allvar
liga anklagelserna mot hans hustru fick makarna en hedervärd grav 
inne i kyrkan när de dog ungefär tio år efter processerna. Länsman
nens son och sonson blev också länsmän efter honom och länsmans
ämbetet fortsatte att gå i släkten ända fram till senare delen av 1700-
talet.23 Prästerna själva försvann däremot båda från socknen några år 
efter häxprocesserna; kyrkoherde Korbelius avled och hans komminis
ter sökte sig till en tjänst i en annan församling. 

Efterverkningarna av konflikten visar alltså i många avseenden på 
styrkan hos prästerskapets konkurrenter. Och kanske visar de också på 
styrkan i deras argumentation? Argumenten stämmer väl överens med 
spridda antiklerikala föreställningar i folklig och lärd europeisk kultur, 
såväl före som efter reformationen. Bilderna av prästen som girig, 
materialistisk isterbuk, som illistig politiker som använder sitt ämbete 
för att nå ära och världslig makt och som falsk lärare som endast länder 
sina åhörare till fördärv, var populära och vanligt förekommande. 
Präster kunde också framställas som orosstiftare, som med sina pre-

22 Wallenberg Bondesson (2003), s. 126 ff. 
23 Knut Nilsson Lenaeus, Delsboa Illustrata eller Delsbo socken i norra Helsingland 

(Stockholm 1971. Faksimilutgåva av upplaga från 1764.), s. 67; Olof Joh. Broman, Olof 
Joh: Bromans Glysisvallur och öfriga skrifter rörande Helsingland (Uppsala 1911—54), del 2, s. 
367; Sveriges släktregister Delsbo (1980), s. 303. 

24 Wallenberg Bondesson (2003), s. 136. 
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dikningar och förmaningar endast störde lugnet och harmonin i lokal
samhället.25 

I Bibeln fanns dessutom många texter som kunde legitimera kritik 
mot samtida präster.26 Varken biblar eller läskunnighet var visserligen 
särskilt spridda bland lekmän vid denna tid, men de fanns inom sock
narnas eliter. Ett av de sätt som högre militärer kunde konkurrera med 
prästerskapet om inflytande i socknarna var i själva verket genom sin 
utbildning och sitt bokinnehav. Komministern i Delsbo klagade till 
exempel över att officeren Karl Grip rest runt i byarna i socknen 

och låtit höra sitt förtretliga tal emot oss präster, beropat sig på sin vishet 
och förstånd, framdragit Bibeln, och vill därav bevisa prästerna fara ville, 
som tro att detta trolldomsväsende skall vara till, och vill alldeles göra 
detta väsendet om intet.27 

Läskunnighet och tillgång till en bibel gav också Grip möjlighet att 
läsa och dela med sig av bibelord som Mik. 3:11, om präster som endast 
undervisar för betalning, och Matt. 7:15, där falska profeter liknas vid 
rovlystna vargar förklädda till får. 

Dessa motiv bottnade i mycket generella motsättningar mellan lek
män och präster inom både judendom och kristendom - frågan om 
varje grupps plikter, funktioner och befogenheter hade aktualiserats 
med jämna mellanrum inom den judisk-kristna kultursfären. Bruket 
av sådana bilder och motiv kan möjligtvis öka förståelsen av den, i det 
långa loppet, till synes milda "domen" flera av de anklagade fick av sina 
grannar och andra sockenbor. Även för dem som inte hade hållit med 

25 Se t.ex. Mikael Nordberg, Den dynamiska medeltiden (Stockholm 1984), s. 289-297; 
Albrecht Classen, "Anticlericalism in Late Medieval German Verse", Henry J. Cohn, 
"Changing Places: Peasants and Clergy 1525", Hans J. Hillerbrand, "Anticlericalism in 
Thomas Miintzer's Prague ManifestoHans-Christoph Rublack, "Anticlericalism in 
German Reformation Pamphlets", R. Po-Chia Hsia, "Anticlericalism in German 
Reformation Pamphlets: A Response", samtliga i Peter A. Dykema & Heiko A. Ober-
man (1993); Christopher Haigh, "Anticlericalism and clericalism, 1580-1640", i Nigel 
Aston 8cMatthew Cragoe (2000). 

26 Kritik mot präster och profeter finns på många ställen i Bibeln, se t.ex. Jer. 23:11; 
Hes. 13; Hos. 4:4-10, 6:9; Mik. 3:11; 2 Mack. 4:14-16, 4:24-25; Matt. 7:15,15:14, 23:6-7, 
23:27; Mark. 12:38-40; Luk. 11:39-48; Tit. 1:7-11; 1 Pet. 5:2-3. 

27 Wallenberg Bondesson (2003), s. 112 f., 120. Citatet återfinns på s. 113. 
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under själva konflikten, var problemen i relationen mellan präster och 
åhörare nämligen med stor sannolikhet bekanta. Och med tiden kun
de bilden av processerna och anklagelserna generaliseras; den tidens 
trauma hade egentligen orsakats av giriga, makthungriga präster. Det 
kan ha varit bekvämt att uppfatta det så, för präster byttes ständigt, 
medan bönderna var bundna till jorden och ofta tvingades leva tillsam
mans generation efter generation. 

1700-talets väckelse 

Några större häxprocesser ägde aldrig mer rum i norra Hälsingland. 
Ett mindre utbrott av trolldomsanklagelser verkar ha inträffat på 1730-
talet, men alltför lite är känt om detta för att det skall kunna under
sökas mer ingående. Därefter dominerades scenen istället av en annan 
sorts religiös konflikt: religiös väckelse. 

Under den senare delen av 1700-talet uppstod väckelser i både Dels-
bo och grannsocknen Forsa. De väckta kritiserade präster och socken
bor och menade att de som inte omvänt sig var fördömda. De höll pri
vata religiösa sammankomster, så kallade konventiklar, där de sjöng 
och läste ur Bibeln och annan religiös litteratur.28 

Prästerskapet menade, å andra sidan, att de väckta var fanatiker som 
störde ordningen i sina lokalsamhällen. De försökte på många sätt att 
få de väckta att återvända till kyrkan och särskilt att upphöra med sina 
konventiklar. Framgångarna uteblev emellertid och prästerskapet 
lämnade över saken till de världsliga myndigheterna. Privata religiösa 
samlingar var sedan en längre tid förbjudna i det så kallade "konventi-
kelplakatet" och många väckta åtalades för brott mot den religiösa 
lagstiftningen. Också i den sista ronden avgick dock de väckta med 
segern, då de flesta domarna blev friande. Detta verkar ha medfört att 
väckelsen fortsatte leva in på 1800-talet.29 

Sina religiösa influenser fick de väckta främst från pietistiskt tän-

28 Väckelserna finns beskrivna och analyserade i Wallenberg Bondesson (2003), 
s. 183-221. 

29 Wallenberg Bondesson (2003), s. 183-222. Om konventikelplakatet, se Wallen
berg Bondesson (2003), s. 153-156, särskilt s. 156. 
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kände, med dess betoning av personlig fromhet och asketiskt leverne. 
De lutade snart mot den mer radikala tolkningen av det pietistiska 
budskapet, karaktäriserat av en ytterst kritisk inställning till kyrkan. 
Med tiden började de också ta mer och mer avstånd från det omgivan
de samhället. De vägrade gå till nattvard tillsammans med den övriga 
församlingen och höll sig för sig själva även socialt - konventiklarna 
fick ersätta de "världsliga" och "syndiga" fester resten av församlings
borna höll. De väckta skapade i själva verket en autonom kultur som 
förenade antiklerikala drag med normer som fördömde världsliga 

30 nöjen. 
Väckelserna hade många likheter med konflikterna under häx

processerna. Precis som under 1670-talet spelade makt och inflytande 
en viktig roll i sammanhanget. De väckta utmanade prästerskapets 
monopol på religiös kunskap och menade att de var minst lika kapabla 
som de lokala prästerna att uttolka Guds vilja. Och precis som många 
av de bönder som var inblandade i striderna med prästerskapet hundra 
år tidigare, är det tydligt att de hade ett gott självförtroende och en 
stark ställning. Den ökade läskunnigheten och den allt större tillgång
en på böcker under perioden var viktig i detta sammanhang. De väckta 
läste flitigt och kunde definitivt tävla med prästerskapet i lärdom. 
Beläsenheten tog sig bland annat uttryck i att de, precis som Karl Grip 
på 1670-talet, försvarade sig med hjälp av en mångfald bibelcitat. 
Läsandet, som inte bara omfattade religiösa skrifter utan också exem
pelvis tryckta rättegångshandlingar i religionsmål, tillförde dessutom 
inte bara rena sakkunskaper. Det utvecklade också de väcktas förmåga 
att argumentera och resonera logiskt. Vid sidan av litteraturen menade 
de väckta också, helt i enlighet med den mer radikala formen av pie-
tism, att de kunde ha direkt kontakt med Gud. Detta garanterade dem 
ren och oförfalskad kunskap. 

Det antiklerikala draget var också tydligt inom väckelserna. Exem
pelvis lär fiskaren Johan Hällman från Hudiksvall, som uppträdde som 
ledare för de väckta i Delsbo och Forsa, ha kallat Forsa kyrka för 

30 Wallenberg Bondesson (2003), s. 183-221, särskilt s. 184-188,197-199. 
31 Wallenberg Bondesson (2003), s. 183-221, särskilt s. 208-216. 
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"rövarnäste" och liknat prästerna vid rävar och svarta hundar.32 Häll-
man påstod visserligen att han endast citerat Hes. 13:4, där falska pro
feter liknas vid rävar. Denna förklaring kan emellertid knappast ha 
lugnat socknens präster. Hallman hävdade att han observerat en skill
nad mellan prästerskapets lära och dess leverne och kopplade med 
självklarhet Bibelns kritik mot falska profeter till samtida präster.33 

Liknelsen med räven alluderar naturligtvis på listighet och falskhet. 
Liknelsen med svarta hundar är också genomskinlig; Djävulen och 
andra onda andar framställdes ibland som svarta hundar inom tidig
modern folklig kultur. 

Intressant nog återfinns både viljan att utmana prästerskapet och 
det antiklerikala synsättet främst i vissa delar av socknen och bland 
vissa släkter. Det sena 1700-talets väckelse i Delsbo var i stor utsträck
ning begränsad till en särskild del av socknen: Bobygden. Bobygden 
var den skogbevuxna, kuperade södra delen av socknen, belägen söder 
om sjön Dellen. Landskapet i söder kontrasterade starkt mot det plat
ta jordbrukslandskapet i norr som kallades "slätsocknen", där kyrkan 
och den största delen av bebyggelsen i socknen fanns. Söder om Del
len var byarna mindre och det var glest mellan gårdarna, utom längst 
söderut där de större byarna Västanäng, Oppsjö och Svedja låg. Dessa 
byar utgjorde den sista utposten av socknens permanent bebodda 
bebyggelse - söder om dem fanns bara bodianden och fäbodarna. Från 
Bobygdens södra del till kyrkan var det en dryg mil och byarna där 
ansågs i samtiden vara "avlägsna".35 

Varför fick väckelsen så starkt fäste just där? Det kan ha haft med 
socknens "geografiska maktstruktur" att göra. I ett område som låg så 
långt ifrån den övriga bebyggelsen i socknen är det troligt att byarna 

32 Renoverade domböcker Gävleborgs län, vol. 183, fol. 658-660, Svea hovrätts arkiv, 
Riksarkivet (RA); Wallenberg Bondesson (2003), s. 186. 

33 Renoverade domböcker Gävleborgs län, vol. 183, fol. 658-660, Svea hovrätts arkiv, 
RA; Hes 13:4. 

34 Så t.ex. under häxprocesserna på 1670-talet, se Jonas J:son Hanzéns utgåva av häx
processprotokoll från Hälsingland, Om trolldom och häxprocesser i Hälsingland (Ljusdal 
1951), s. 189. Sjuttonhundratalsprästen Olof Broman menade att onda andar särskilt 
gärna antog hundars, svins, bockar eller ugglors form, se Broman (1911-54), del 1, s. 790. 
Se även Lagerlöf-Génetay (1990), s. 147. 

35 Wallenberg Bondesson (2003), s. 202, 204. 
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av nödvändighet blev mer självständiga än mer centralt belägna byar. 
Det är möjligt att man här hyste en viss ovilja att underkasta sig sock
nens centrala styre, både i andligt och världsligt avseende. Byn och 
familjen var kanske viktigare för den enskilde i sådana periferier än 
präst, länsman och andra tjänstemän i socknens centrala delar och 
böndernas position kanske starkare än i andra delar av socknen. Kan
ske är det till och med möjligt att tala om ett alternativt maktcentrum 
i ett sådant område? Om det fanns ett sådant kan det ha lett till 
konflikter med socknens centrala myndigheter och vara en faktor 
bakom uppkomsten av de religiösa väckelserna i socknen. Bobyg-
dens relativa självständighet kan ha utgjort en grogrund för radikala 
religiösa budskap och tolkningar av den kristna läran som gav lek
männen mer utrymme. I Bobygden verkar det också ha funnits en 
särskild benägenhet att tolka händelser från en antiklerikal synvinkel, 
att använda ett antiklerikalt språk och en i allmänhet kritisk attityd till 
kyrka och prästerskap. 

Släktskapsband var också av betydelse för väckelsens spridning i 
socknen. Det verkar ha funnits vissa släkter i Delsbo som fungerade 
som bärare av en antiklerikal tradition. Som framgick inledningsvis 
går detta tillbaka ända till 1670-talet. 

Det har blivit dags att återknyta kontakten med den prästkritiske 
nämndemannen Olof Pålsson i Oppsjö. Han var inte bara anfader till 
"läsaren" Margta Jonsdotter som på sin ålders höst följde Erik Jansson 
till Amerika, utan också släkt med en rad andra deltagare i 1700-talets 
väckelse. Inte mindre än åtta av de väckta från Delsbo var släktingar till 
Olof i rakt nedstigande led och de bodde alla på samma gård som Olof 
bott på. Släktens huvudman under senare delen av 1700-talet, Per 
Larsson i Oppsjö, var exempelvis barnbarnsbarn till Olof Pålsson. 
Han och hustrun Anna tillhörde de mer framträdande väckta och till
sammans brukade de ena halvan av det hemman Olof Pålsson hade 
brukat under sin livstid. 

Vikten av detta går knappast att överskatta. Det tidigmoderna sam
hället var ett agrart samhälle. Jorden utgjorde grunden för överlevna-

36 Wallenberg Bondesson (2003), s. 207 £, 219. 
37 Wallenberg Bondesson (2003), s. 206 f. 

93 



den för de flesta människor och det vanligaste sättet att komma i 
besittning av jord var genom arv. Förfäderna lade alltså grunden till de 
samtidas försörjning och det är rimligt att tänka sig att människor vär
derade sina närmaste anfäders sätt att leva och se på världen. I Per 
Larssons fall innebar detta mentala arv också vissa attityder gentemot 
prästerskap och kyrka: en relativt uttalad antiklerikalism. Olof Pålsson 
hade uppenbarligen haft en särskild bild av hur relationen mellan loka
la eliter borde se ut, en bild som inte lämnade särskilt mycket utrymme 
för prästerskapet. Denna bild hade av allt att döma gått i arv till hans 
efterkommande och den kom ett sekel efter hans död att utgöra gro
grund för antiauktoritära religiösa läror och mer lekmannaorienterade 
former av kristendom.38 

Många av de väckta visade alltså stort självförtroende och drog sig 
inte för att utmana prästerskapet. Och väckelsens efterverkningar 
visar också på allmogens starka position gentemot prästerskapet. Jag 
har redan nämnt att domarna vid de rättegångar som hållits mot de 
väckta blev friande. Fortsatta åtal förbjöds också av Kungl. Maj:t. I 
praktiken måste detta ha uppfattats som att förbudet mot de väcktas 
religiösa möten upphört att gälla. Detta var en betydande seger för de 
väckta och samlingarna fortsatte en bra bit in på 1800-talet.39 Man 
kan dock tycka att de väcktas konflikt med sina själasörjare skulle ha 
givit dem bestående problem i relationen med prästerskap och kyrka, 
rättegångar eller inte. Så verkar dock inte ha varit fallet. De anteck
ningar socknens präster gjorde om de väckta i dödböckerna vittnar 
sällan om någon form av fortsatt fiendskap efter sammanstötningarna 
under senare delen av 1700-talet.40 Prästerskapet fick, med mer eller 
mindre lätta hjärtan, acceptera den form av religiositet de väckta stod 
för — den stränga, kollektivistiska ortodoxin var definitivt på väg ur 
tiden. 

38 Olof Pålsson dog 1680, se Wallenberg Bondesson (2003), s. 207. 
39 Wallenberg Bondesson (2003), s. 221 f. 
40 Wallenberg Bondesson (2003), s. 222-227. 
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Erikjansismen 

Sjuttonhundratalets väckelse fortsatte en bit in på 1800-talet. Och 
även när den kollektiva väckelsen ebbat ut, vittnar prästernas om
dömen om avlidna väckta i dödböckerna om att det religiösa engage
manget hos enskilda väckta kunde vara livet ut.41 På 1840-talet fick 
dock en ny väckelserörelse fäste i Delsbo, den så kallade erikjansismen. 
En bonde från Uppland, Erik Jansson, verkade vid denna tid som pre
dikant i Hälsingland och samlade många anhängare. Budskapet var 
ytterst radikalt; människan hade genom Jesu död på korset blivit be
friad från synd och arvsynden fanns inte. Det var överhuvudtaget inte 
möjligt för en kristen människa att synda. De väckta hade stora an
språk. De menade att de stod för den enda rätta förkunnelsen och att 
alla andra lärare var djävulska. Tankegångar som dessa fick de väckta 
att anställa bokbål och bränna religiösa böcker som de ansåg förmed
lade irrläror. 

Erikjansarna riktade ännu hårdare kritik mot kyrkan än de väckta 50 
år tidigare gjort och Erik Jansson planerade en självständig, reforme
rad kyrka. Konflikten med myndigheterna blev intensiv och en stor del 
av erikjansarna valde till sist att emigrera till Amerika. 

Intressant nog uppvisade den erikjanska väckelsen samma geo
grafiska mönster som den tidigare radikalpietistiska. De flesta av Erik 
Janssons mest trogna anhängare - de som följde profeten till Amerika 
- kom från byar i Bobygden. Många hörde dessutom hemma i de 
södra delarna av Bobygden.44 Det antiklerikala drag som bygden upp
visat redan ett halvt sekel tidigare, hade utvecklats till en tradition. 

Den antiklerikala traditionen inom OlofPålssons släkt upprätthölls 
också på 1800-talet. Bondeparet Olof Olofsson och Margta Olofsdot
ter i Källeräng, som 1846 utvandrade till Amerika med hela sin familj, 
beskrevs som en av Erik Janssons mest hängivna anhängare. Denna 
familj hade kopplingar till Per Larsson i Oppsjö, genom att Margtas 
far efter moderns död gift om sig med en dotterdotter till Per. Dess-

41 Wallenberg Bondesson (2003), s. 222-227. 
42 Wallenberg Bondesson (2003), s. 230 f. och där anförd litteratur. 
43 Wejryd (2002), t.ex. s. 80 £, 170-180, 220-227. 
44 Wallenberg Bondesson (2003), s. 234. 
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utom är det mycket sannolikt att tre av Per Larssons barnbarnsbarn 
också var erikjansare och emigrerade på 1840-talet. Olof Pålsson i 
Oppsjö och hans efterkommande i många generationer verkar således 
ha varit bärare av en antiklerikal tradition. Sådana seglivade släkttradi
tioner var förmodligen en av faktorerna bakom mysteriet med att vissa 
områden om och om igen utgjorde skådeplatsen för häxprocesser och 
väckelserörelser. Framtida forskning får utvisa i vilken mån denna 
släkt var ovanlig eller om det även i andra fall förekommer att präst-
och kyrkokritiska attityder traderades inom släkten. 

En livskraftig tradition 

Under tre sekler var Delsbo skådeplats för större konflikter av religiös 
karaktär: häxprocesser på 1670-talet och religiösa väckelser från och 
med senare delen av 1700-talet. Väckelserna var ytterst kritiska till 
prästerskap och kyrka och även under häxprocesserna yppades flitigt 
antiklerikala attityder. 

De återkommande konflikterna av detta slag är ett intressant pro
blem. I den här artikeln har jag velat framhäva traditionens roll i detta 
sammanhang. Det existerade uppenbarligen en stark antiklerikal tra
dition i Delsbo. Denna tradition verkar i sin tur främst ha varit knuten 
till vissa områden och släkter i socknen. Olof Pålsson och hans efter
kommande i byarna i Bobygden erbjuder ett särskilt tydligt exempel på 
betydelsen av geografin och släkten för spridningen av ett prästfient-
ligt och kyrkokritiskt tänkande. 

Men varför talade egentligen antiklerikala föreställningar till just 
dessa människor och till flera generationer i samma släkt och bygd? 
Varför uppkom en antiklerikal tradition? Jag vill lyfta fram ett antal 
tänkbara orsaker, både mer allmänna och mer specifika. Till att börja 
med hade det säkert att göra med att relationen mellan präster och för
samlingsbor var problematisk under tidigmodern tid. Att prästerna 
skulle leva på sina församlingsbor tärde till exempel ofta på relationen 
och i en sådan situation kunde antiklerikala bilder av präster förefalla 
relevanta. 

45 Wallenberg Bondesson (2003), s. 233. 

96 



Maktförhållandena i området erbjöd dessutom en god miljö för en 
tradering av antiklerikalt stoff. Bönderna i Hälsingland ägde sin jord 
och hade en stark ställning och en fast plattform i socknarna; genera
tion avlöste generation på relativt välbärgade gårdar. Prästerna flyttade 
däremot runt till tjänster i olika församlingar - det var i själva verket 
den normala karriärgången - och fick hela tiden arbeta på att skapa sig 
en position. De kunde sällan lämna en inarbetad lokal maktposition i 
arv till sina efterkommande, samtidigt som bönderna upplevde sig 
som starka nog att ventilera missnöje. 

Varje konflikt jag har behandlat här slutade också med att prästerna 
"förlorade", eller i alla fall fick kompromissa. Det måste ha stärkt bön
dernas självförtroende ytterligare och gjort att de vågade att fortsätta 
artikulera antiklerikala attityder; riskerna att råka illa ut var ju uppen
barligen små. 

Viljan att motsätta sig prästerskap och kyrka verkar också ha varit 
större i de mer avlägsna delar av socknen där väckelserna frodades. 
Bönderna kunde kanske agera mer självständigt i sådana områden och 
visade särskilt stort ogillande mot inblandning av myndighetspersoner 
från de centrala delarna av socknen. 

Sist, men inte minst, hade den tidigmoderna bondekulturen kon
servativa drag. Bönderna levde av sina förfäders jord och hyste respekt 
för deras värderingar och sätt att leva. Och om förfäderna hade varit 
inflytelserika och mäktiga - som Olof Pålsson i Oppsjö - fanns det 
säkert ett särskilt stort mått av stolthet och vilja att gå i deras fotspår. 
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Den besvärliga Stockholmsresan 

Dalupproret i minne 

Karin Sennefelt 

Man minns fortfarande dalupproret 1743 i Dalarna. När Leksand Stars 
supporterklubb Leksand Superstars åkte på bortamatch i Stockholm 
säsongen 1998/99 talade de om det som "det tredje bondeupproret" 
och "Daladansen". Delar av klacken var utstyrd i bondekläder. För att 
uppmuntra de dalska hockeyspelarna sjöng klacken: "Leksand från 
Dalarna, Leksand Sveriges bästa lag! / Mot oss har ni ingen chans, när 
vi kör en daladans!" När Dalregementet skulle läggas ned samma år 
var återigen dalupproret 1743 en aktuell referens. En marsch organise
rades från Falun till Stockholm med mellan 300 och 400 deltagare. 
Man ämnade uppvakta försvarsminister Björn von Sydow i ett försök 
att hindra regementets nedläggning. 

Daldansen var ursprungligen en nedlåtande benämning på dalupp
roret i en vers Olof Dalin skrev i samband med händelserna. Han ville 
beskriva den oordning och de primitiva drifter som drev dalallmogen 
att tåga till Stockholm. Daldansen jämställdes med "djävla-dansen".3 

Under 1800-talet omtolkades betydelsen däremot och begreppet Stora 
daldansen fick de positiva konnotationer som det därefter har behål
lit. Leksands hockeysupportrar verkar knappast förknippa "daladans" 

1 Expressen 21/3 1999. 
2 Dagens Nyheter 27i6 1999. 
3 Ingemar Carlsson, Olof von Dalin. Samhällsdebattör, historiker, språkförnyare (Var-

berg 1997), s. 45-46. 
4 Maths Isacson & Gunnar Ternhag, "1743 års daluppror - en omskriven historia", i 

Maths Isacson & Gunnar Ternhag (red.), Femtusen man från dalorten sprang. Lokal
historiska perspektiv på 1J43 års daluppror (Falun 1993), s. 12-13. 
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med dalkarlars fullständiga nederlag mot övermakten i Stockholm, 
med efterräkningar i form av dödsstraff eller med dödliga sjukdomars 
härjande. Dessa saker bör däremot ha legat närmare i minnet för de 
som var inblandade i händelserna sommaren 1743. Hur mindes man 
dalupproret i Dalarna åren efter upproret? 

Minnet kan ses som en värdemätare på hur man har hanterat kriser 
lokalt och hur man har bearbetat händelserna. Det kan också ge en 
fingervisning om hur enskilda aktörer behandlades i sitt lokalsamhälle. 
Därför är minnet en viktig faktor att ta med i beräkningen när man 
frågar efter följderna av en stor kris i lokalsamhället. Syftet med denna 
artikel är att försöka komma åt de lokala efterräkningarna av dalupp
roret 1743 genom dess eftermäle. 

Minnet och historien 

Direkt efter att upproret slagits ned, faktiskt samma eftermiddag som 
slaget på Norrmalmstorg den 22 juni 1743, började kampen om hur his
torien om dalupproret skulle skrivas. Den bild som kom att dominera 
var inte överraskande den segrande centralmaktens. Den hade som 
syfte att återskapa den samhälleliga ordningen, att se till att alla i riket 
höll sig på sin plats i den sociala hierarkin och inte försökte förhäva sig. 
Samtidigt ville man från regeringens sida se till att de som deltagit i 
upproret betraktades som ensamma i sina strävanden. Det skulle verka 
som att det varit en liten grupp personer som uppviglat många andra 
att delta i upproret och att dalallmogen egentligen hade varit välvilligt 
inställd till Kungl. Maj:t hela tiden. Dalallmogen hade inte gjort upp
ror om det inte varit för uppviglarna. Regeringen, å sin sida, framställ
des som att den gjort allt som varit möjligt för att ge dalallmogen vad 
den ville ha, den hade använt nåd som främsta strategi. Men de ill
villiga dalkarlarna ville inte låta sig bevekas och gjorde uppror ändå, 
fastän de inte hade någon anledning. Regeringen försökte på alla sätt 
sprida denna beskrivning av upproret till Dalarna, men också till 
resten av landet, så snart som möjligt.5 

5 För en utförligare beskrivning av denna historieskrivning, se Karin Sennefelt, Den 
politiska sjukan. Dalupproret 1743 ochfrihetstidapolitisk kultur (Hedemora 2001), kap. 7. 
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Folket i Dalarna hade många prövningar kvar, och sedan central
maktens representanters intensiva intresse för dalallmogens sinnelag 
lugnats något, florerade en annan bild av vad upproret varit i Dalarna. 
Det är denna historieskrivning, om än inte alltid nedtecknad, som jag 
vill kalla minne. Det är den ickelegitimerade versionen av upproret, de 
underordnades uppfattning av vad som hänt.6 Att tala om minne av 
dalupproret 1743 signalerar att det är en alternativ historieskrivning det 
handlar om. Men minnen är inte bara ett sätt att skapa en alternativ 
version av vad som hänt i kontrast till bilden som prånglas ut av rege
ringar och makthavare. De är komplicerade produkter som skapas av 
skilda berättelser och de är fulla av luckor, tystnader, sammanfogning-
ar och sammanblandningar. Det som, trots deras komplicerade struk
tur, gör dem intressanta att avtäcka är att de ändå spelar en viktig roll i 
levande livet, för människor i deras samtid.7 

Minne kan avse många saker. Jag vill se minnet som ett socialt feno
men. Minnen är svårfångade eftersom de både är kumulativa och 
kontinuerliga, men samtidigt förändringsbara och provisoriska.8 Den 
franske sociologen Maurice Halbwachs menar att minnen är sociala 

Upproret var dock inte något det ständigt påmindes om bland de övre skikten. I sin 
Dagbok öfver en resa igenom de, under Stora Kopparbergs höfdingedöme lydande lähn och 
Dalarne år 7757 nämner Abraham Hiilphers inte dalallmogens uppror 14 år tidigare. 
Däremot skildras dalallmogens delaktighet i allehanda äldre strider. Se Gösta Karlsson, 
"Beronius, Dufmark och andra upprorsmän. Stora daldansen sett ur husbyperspektiv", 
opublicerad uppsats, Dalasamlingen, Falu stadsbibliotek (1991), s. 35. 

6 Susannah Radstone, "Working with Memory: an Introduction", i Susannah Rad-
stone (red.), Memory and Methodology (Oxford 8c New York 2000), s. 3; Maria G. 
Cattell 8c Jacob J. Climo, "Introduction: Meaning in Social Memory and History: 
Anthropological Perspectives", i Jacob J. Climo 8c Maria G. Cattell (red.), Social 
Memory and History. Anthropological Perspectives (Walnut Creek, Lanham, New York 8c 
Oxford 2002), s. 1-2. En liknande tankegång finns hos James C. Scott som talar om 
folkkulturens "hidden transcripts", i förhållande till makthavarnas "public transcript". 
Scott avser emellertid inte minne i sig utan de maktlösas motståndskulturer som utveck
las undangömda från makthavares kontroll. Se James C. Scott, Domination and theArts 
ofResistance. Hidden Transcripts (New Haven 1990). För en elaborering av dessa begrepp 
i förhållande till minnesforskningen, se Stephan Feuchtwang, "Reinscriptions: Com-
memoration, Restoration and the Interpersonal Transmission of Histories and Memo-
ries under Modern States in Asia and Europé", i Susannah Radstone (red.), Memory and 
Methodology (Oxford 8c New York 2000), s. 73-74. 

7 Radstone (2000), s. 11. 
8 Cattell 8c Climo (2002), s. 4-5,12, 23, 25. 
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realiteter. De överförs och upprätthålls genom medvetna insatser av 
institutioner eller grupper. 

Var finns då minnena? Visst, de sitter i hjärnorna hos oss män
niskor, men de kommer till uttryck på många sätt som samtidigt ger 
stöd åt minnet: i språket, sånger, ceremonier, i kroppen, platser och 
ting. I en huvudsakligen muntlig kultur, där man inte nedtecknar och 
sparar sina hågkomster blir andra sätt att ge stöd åt minnet än vik
tigare. Halbwachs gör en rudimentär uppdelning mellan olika typer 
av minnen, beroende på vem det är som omfattar dem. Han talar om 
det kollektiva minnet som är det aktiva förflutna som påverkar vår 
identitet, det historiska minnet som är det "döda" förflutna som står 
att återfinna i historiska källor, och slutligen det personliga minnet, 
som avser individers erfarenheter.11 Det är det personliga och det 
kollektiva minnet av dalupproret jag är intresserad av här. 

Minnet av en händelse är inte något som passivt vilar hos alla och 
envar som var med, utan det produceras aktivt och traderas vidare, 
antingen genom att man erinrar sig själv, pratar med andra som var 
med eller berättar för dem som inte upplevt händelsen. Detta innebär 
också att kollektiva minnen inte på något vis måste omfattas av alla i 
ett samhälle eller en grupp. Minnen är så konstruerade att de inte kan 
sägas innehålla en sanning, utan de konstrueras i kommunikationen 
mellan människor. Det är inte i minnesstudier man ska söka efter san
ningen om hur det "egentligen" var, utan det man letar efter är sam
manhang och betydelse.13 

Kollektiva minnen kan skapa gemenskaper eller splittra dem. Min
nena omhuldas ofta av särskilda grupper och ligger till grund för iden-

9 Cattell 8c Climo (2002), s. 3-4. 
10 Cattell & Climo (2002), s. 17-18. 
11 Cattell & Climo (2002), s. 4. Halbwachs använder begreppen självbiografiskt/ 

kollektivt minne. Begreppsförvirringen är dock stor inom området. Cattell & Climo 
räknar upp 13 olika begrepp som i forskningen används mer eller mindre synonymt, se 
Cattell & Climo (2002), s. 4. Definitionerna liknar varandra och jag använder de be
grepp jag finner fungerar bäst på svenska, dvs. kollektivt minne, historiskt minne och 
personligt minne. 

12 Radstone (2000), s. 7,10; Annette Kuhn, "A Journey through Memory", i Susan-
nah Radstone (red.), Memory andMethodology (Oxford & New York 2000), s. 189. 

13 Cattell & Climo (2002), s. 16. 
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titetsbyggen. Därför är kollektiva minnen ofta tvisteämnen och grund 
för konflikt. Motstånd mot en officiell version av historien kan mycket 
väl manifestera sig i tystnad eller glömska, kanske för att man fruktar 
repressalier om man uttrycker något annat. Individer kan välja att vara 
tysta, medan det framstår som glömska för oss. Men likaväl som min
nen kan splittra kan de ha en försonande effekt om man lyckas kon
struera en berättelse som tar hänsyn till olika grupper och deras 
varierande minnen. Kollektiva minnen, väl konstruerade, kan vara 
svåra att ändra - de hålls vid liv av gruppen. De är motståndskraftiga 
mot modifieringsförsök. 

Källmaterialet kring dalupprorets oskrivna och inofficiella historia 
är inte särskilt rikt. Det material som använts här kommer från en 
mängd olika källor — det är också nödvändigt med tanke på de många 
olika manifestationer som minnen kan ta sig. De källor som finns är i 
den absoluta majoriteten av fallen skapade för centralmaktens behov. 
Domstolsprotokoll, länsmäns, landshövdingens och justitiekanslerns 
rapporter till Kungl. Maj:t står till buds för den som vill veta vad som 
hände i Dalarna efter upproret. Prästerna har ibland nedtecknat en del 
om hur sockenborna upplevde händelserna, men prästerna tolkade 
själva det de hörde och mindes och är därför inte att lita på i de korta 
berättelser som återfinns. 

De vars minnen jag är ute efter, männen och kvinnorna som levde i 
Dalarna under tiden upproret skedde, som var med själva eller hade en 
anhörig som var med, som drabbades av sjukdomarna som spreds i 
efterhand eller av de politiska efterräkningarna, deras minnen av upp
roret är inte nedtecknade, annat än i undantagsfall. Ett fåtal direkta 
källor till allmogens synsätt finns dock bevarade. Det gäller framför 
allt några föremål, ett par visor och några brev. Få var så pass skrivkun-
niga att de kunde nedteckna vad som hänt, och kunde de det har det 
sällan överlevt till eftervärlden. Man ska heller inte underskatta faran 
av att nedteckna en bild av dalupproret som inte stämde med den 
officiella. 

Som forskare är man alltså hänvisad till det material som finns, sär
skilt det som skapats av centralmaktens representanter. Det gäller att 

14 Kuhn (2000), s. 194; Cattell & Climo (2002), s. 4-5, 23, 28-31,34-35. 
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skala bort lagren av propaganda, fördomar och tjänstemännens nitisk
het att uppfylla uppdragsgivarens vilja och i stället se till det som ligger 
under. 

Påminnelser 

De lokala representanterna för centralmakten bemötte allmogen på ett 
motsägelsefullt sätt efter upproret. Tjänstemännens strävan var att all
mogen skulle glömma upproret och därmed sin olydnad mot över
heten så att olydnaden inte skulle upprepas. Men ständiga påminnel
ser om upprorets vederstygglighet talade ett annat språk. Efterräk
ningarna av upproret fortsatte på många olika sätt långt efter upproret. 
Påminnelserna var av tre slag, det var de fortsatta rättegångarna, det 
var återbetalandet av de skulder allmogen ådragit sig i samband med 
upproret och det var den ideologiska kontroll som utövades av central
maktens representanter. 

Trots att upprorets ledare hade avrättats och huvudprocessen i Svea 
hovätt avslutats skulle skulden till upproret fortfarande fördelas. Nya 
rättegångar sattes igång i Kopparbergs, Södermanlands, Upplands och 
Västmanlands län under 1744 och snart började också riksdagen 
undersöka de lokala tjänstemännens roll i upproret genom en ständer-
kommission. Ständerkommissionen avstannade sitt arbete först 1749.1 
Kopparbergs län innebar detta att personer kallades till rannsakningar 
för att vittna eller ställas till svars. Flera personer hade dock avvikit och 
begett sig på nya herrarbeten på våren 1744 och måste eftersökas. 
Många måste involveras för att finna dem.15 

När de olika socknarna hade samlats för att tåga ned till Stock
holm hade man på de allra flesta håll tagit med sig pengar ur socken
kyrkan för att använda som drickspenningar på vägen. Pengarna 
betraktades visserligen som socknarnas när de tog dem, men efter 

15 Se t.ex. Hans Larsson till Wennerstedt 20/2 1744, skrivelser från övriga myndig
heter, yngre serien, Kopparbergs länsstyrelse, landskansliet (KLKA), Uppsala lands
arkiv (ULA). Se även undersökningsrätten i Arboga till Wennerstedt 12/3 1744, Schvan 
till Wennerstedt 28/3 1744, förteckning över inkallade till rätten i Falun april 1744, ibid.; 
Bjarne Beckman, Dalupproret 1743 och andra samtida rörelser inom allmogen och bonde
ståndet (Göteborg 1930), s. 426. 
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upprorets slut började kyrkoherdarna och myndigheterna kräva till
baka dessa pengar av allmogen. De pengar som hade tagits i kyrkan i 
Husby socken tog lång tid att återbetala. När generalvisitationen 
skedde 1770 avskrevs den summa som återstod, men då hade återbe
talningen belastat socknens ekonomi i 27 år. Också vapen som hade 
tagits i kyrkorna förtecknades och måste ersättas. 

Enskilda upprorsmän hade också dragit på sig skulder som skulle 
återbetalas. Skinnar Per Andersson hade avrättats i Stockholm den 30 
januari 1744 som en av ledarna av upproret. Tydligen var han skyldig 
landshövdingen pengar, och kronobefallningsmannen i Ovansiljans 
fögderi, Anders Lindborg, sändes i mars till hans hustru på Sollerön 
för att höra efter om pengarna gick att kräva ut. Ankan och hennes 
små barn var mycket fattiga, berättade Lindborg, så skulle man ha ut 
pengarna var det genom att försöka få ut de riksdagspengar som 
många fögderier inte betalt Skinnar Per. Inget annat fanns att ta hos 
änkan "vars bo är så uselt och armt, att här icke annat finnes än jord
egendomen var till man knappast kunde få någon köpare". Landshöv
dingens hopp att få igen sina pengar stod i att eftersöka de som stod i 
skuld till Skinnar Per.18 

En grupp herrarbetare från Färnäs by i Mora socken hade också 
lämnat skulder efter sig. Grannas Mats Andersson, Lassis Mats Joens-
son och Böl Sven Svensson hade begett sig iväg till Stockholm på 
arbete under våren 1743 och hade tagit emot 240 daler kopparmynt av 
majoren Wilhelm Mauritz Pauli som de skulle avbetala med arbete på 

16 Johan Carlsson, Husby socken i Dalarna förr och nu (Hedemora 1899), s. 28; Beck
man (1930), s. 429 not; Karlsson (1991), s. 31. Om By sockens återbetalning, se Carl Lars
son i By, "Dalupproret 1743 från By sockens horisont", i Från By sockengille XVI (1943), 
s. 20. 

17 Bihlfelt till Wennerstedt 1/3 1744, skrivelser från övriga myndigheter, yngre serien, 
KLKA. Se även Limabornas ansökning om att få tillbaka deras egna vapen som hade 
beslagtagits under upproret som de nu menade sig behöva till jakten och gränsvakten 
mot Norge. Wennerstedt till KM:t 23/1 1744, Landshövdingarnas skrivelser till KM:t, 
Kopparbergs län, Riksarkivet (RA). 

18 Lindborg till Wennerstedt 20/2, 4/3 1744, skrivelser från övriga myndigheter, 
yngre serien, KLKA. Se även Lindborg till Wennerstedt 15/2 1744, ibid.; Margareta 
Hedblom, "Leksand: 'Med then oroliga hopenom'", i Maths Isacson & Gunnar Tern-
hag (red.), Femtusen man från dalorten sprang. Lokalhistoriska perspektiv på 1J43 års 
daluppror (Falun 1993), s. 55-56. 
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majorens gods i Småland. De tre herrarbetarna hade slagit sig ihop 

med de upproriska när de kom till Stockholm och hade deltagit i stri
den på Norrmalmstorg. Böl Sven Svensson hade sårats i striden och 
avlidit av sina skador. De andra två dog båda på vägen hem från Stock
holm. Grannas Mats efterlämnade sin hustru och deras fem små barn 
medan Lassis Mats hustru redan hade dött och deras fyra barn blev 
både fader- och moderlösa. Skulden skulle möjligen kunna återbetalas 
till major Pauli av de anhöriga till Grannas Mats och Böl Sven, men 
Lassis Mats fyra barn hade inget att ta av sedan deras far hade för
skingrat deras arv.19 

Den ideologiska kontrollen fortsatte långt efter att upproret var 
över. Det kom årliga påminnelser om upprorets vederstygglighet 
genom den tacksägelsedag som hölls varje år vid midsommartid. I kyr
kan tackade man Gud för den nåd och barmhärtighet han visat genom 
att stilla dalkarlarnas uppror. 

Bevakningen av allmogens sinnelag fortsatte också och rapporter 
som antydde att missnöje var spritt eller sympatier för de upproriska 
togs på stort allvar av myndigheterna.21 Lokala myndigheter i Dalarna 
sände villigt in uppgifter om hur allmogen förhöll sig efter att upproret 
slagits ned. Deras bild är färgad av en önskan att framstå som lojala 
och nitiska tjänstemän. De berättade i brev om hur allmogen i sock
narna kring Falun höll sig lugn och stilla. Allmogen ångrade vad som 
hade skett, sade tjänstemännen, och till och med hatade och önskade 
ont över dem som orsakat uttåget till Stockholm. Särskilt de som hade 
varit med vid slaget på Norrmalmstorg och kommit undan sade att de 
inte vågade ge sig på något liknande företag igen. De tackade bara 
innerligen Gud att han hjälpt dem undan faran.22 

När landshövding Wennerstedt reste genom länet i januari 1744 

19 Lindborg till Wennerstedt 15/2 1744, skrivelser från övriga myndigheter, yngre 
serien, KLKA. 

20 Sennefelt (2001), s. 283. 
21 Se t.ex. JK till KM:t 20/1 1749, Allmänna verks, direktioners m.fl. skrivelser till 

KM:t, III KM:ts kansli, Justitiekanslern, 1748-56, RA (JK till KM:t). 
22 Halldin & Gahn till KM:t 5/7 1743, Halldin till KM:t 11/7 1743, Halldin & Gahn 

till KM:t 21/71743, Justitierevisionen, Besvärs och ansökningsmål, utslagsakt 24/12 1743, 
125 vol. II (JR II); Malmer till KM:t 5/12 1743, Wennerstedt till KM:t 5/11744, Justitie
revisionen, Besvärs och ansökningsmål, utslagsakt 24/12 1743,125 vol. V, RA. 
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uttryckte allmogen sin ånger för honom. I socknarna i Västerdalarna 
utbrast allmogen i tårar över sina förbrytelser, enligt Wennerstedt, och 
ångrade dem bittert. I Österdalarna var allt stilla och tyst och man var 
glad åt den nåd man fått. Folket hade av upprorets utgång förstått att 
det borde ha lyssnat på landshövdingens varningsord. Wennerstedt 
fann att allmogen hade lagt upproret bakom sig (detta alltså innan 
avrättningarna ännu skett!) och "de på sin sida ställt det framfarne uti 
en evig Glömska och förgätenhet". Det var en bekväm förklaring för 
en centralmaktens representant som gärna ville betrakta allmogen som 
i grunden lydig och enfaldig. En delförklaring till det lugn Wenner
stedt märkt av kan bero på den nöd han mött var han kommit, all
mogen hade bara "ett ganska ovanligt och eländigt bröd" att tillgå.24 

När justitiekansler Johan Gerdeschiöld reste genom landet fick 
Kopparbergs län särskild uppmärksamhet. Medan en resa våren 1750 
gick igenom åtta sydliga län, ägnades Kopparbergs län tidigt 1751 en 
egen resa där justitiekanslern noggrant besökte varje socken och varje 
stad i länet, förutom Mora socken som var omöjlig att nå på grund av 
det dåliga väglaget och den svaga isen på Siljan.25 

Överallt hade justitiekanslern mött mängder av människor på 
tingsmöten och i sockenstämmor och där hade han konstaterat att 
allmogen var lugn. Allmogen berömdes genomgående av prästerska
pet och tjänstemännen för att den "för Höga överheten och hela det 
Kungl. huset visa all underdånig lydnad och trohet, samt att de vil
ligt fullgöra och utgöra vad å Överhetens vägnar av Landshövdingen 
uti orten bjudes och befalles." Justitiekanslern undlät heller inte att 

23 Wennerstedt till KM:t 23/1 1744. Ang. ånger, se även Carl Gustaf Wennerstedt, 
Kort Berättelse Om Hivad mig Carl Gustaf Wennerstedt Såsom Lands-Höfdinge i Stora 
Kopparbergs Höfdingedöme, Enskyldt håndt, Jämwälfor någon dehl uti thet Allmänna sig 
tildragit, Under thet af Dahlallmogen Ar 1J43 anstälte Uproret (Örebro 1766), s. 44. 

24 Wennerstedt till KM:t 23/1 1744. Ett par år efter upproret är det mer vardagliga 
bekymmer som präglar landshövdingens brev: soldatrekrytering, pålagor och missväxt. 
Se t.ex. Wennerstedt till KM:t 10/6,7/9 1747,18/71751, bilaga Böneskrift från allmogen i 
Västrdalarna till KM:t, odat, 17/5, 31/10 1753, bilaga Böneskrift från allmogen i Väster
dalarna till KM:t odat., Gripenhielm till KM:t 3/4, 8/6 1749, Halldin & Edman till 
KM:t 29/6 1749, Halldin 8c Edman till KM:t 11/8 1750; JK:s memorial ang. resor i södra 
Sverige 12/111750, JK:s memorial ang. resa i Kopparbergs län 31/5 1751, JK till KM:t. 

25 JK:s memorial ang. resor i södra Sverige 12/11 1750, JK:s memorial ang. resa i 
Kopparbergs län 31/5 1751, JK till KM:t. 
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var han kom uppmuntra allmogen för detta.26 

Han meddelade också att allmogen i alla de socknar han hade 
besökt var mycket tacksam för den nåd man fått av överheten "oaktat 
de, genom deras förhållande för några år sedan icke gjort sig därav vär
diga". Enligt justitiekanslern gladde man sig i länet för att man inte 
hade lidit några konsekvenser av upproret utan hade behandlats på 
samma sätt som allmogen i resten av landet som alltid hade skött sig. 
Med tanke på detta kände allmogen att den var förpliktigad att visa 
överheten dubbel trohet och lydnad, intill döden. Nu ville man, enligt 
Gerdeschiöld, tävla med invånarna i resten av landet i att vara trogna 
undersåtar.27 

Justitiekanslern vädrade dock ett orosmoment gällande barnupp
fostran i länet. Han tyckte att man på flera håll visade en alldeles för 
stor flathet i uppfostran och inte var så nogräknad om barnen var 
uppstudsiga. Detta kunde ha konsekvenser för huruvida barnen lärde 
sig den rätta undersåtliga lydnaden. Justitiekanslern påtalade därför 
för alla hur angeläget det var att i låg ålder inplanta lydnad i barnen 
"varpå troheten emot Överheten sig även grundade". 

Lugnet rådde i Kopparbergs län enligt landshövdingen och justitie
kanslern. Allmogen hade till och med glömt upproret. Ser man till 
andra källor blir bilden en annan. 

Minnet av marschen till Stockholm 

När 1743 års händelser sammanfattades av prästen i Lima var upproret 
årets allt överskuggande händelse: "vid slutet av maj månad begyntes 
uppror uti Dalarna och i begynnelsen av juni månad skulle hela dalall
mogen marschera till Falun och sedan till Stockholm".29 Upproret 
samlades bland minnesvärda händelser från andra år, som då åskan 
slagit ned på hösten eller frosten kommit redan i juli. 

26 JK:s memorial ang. resor i södra Sverige 12/n 1750, JK:s memorial ang. resa i 
Kopparbergs län 31/5 1751, JK till KM:t. 

27 JK:s memorial ang. resa i Kopparbergs län 31/5 1751, JK till KM:t. 
28 JK:s memorial ang. resa i Kopparbergs län 31/5 1751, JK till KM:t. 
29 Anmärkningar om årets händelser, Husförhörslängd 1733-58 m.m., Lima kyrko

arkiv, ULA. 
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Minnet av dalupproret skapades inte minst av de som deltagit i det, 
och hos de arresterade dalkarlarna var stämningen inte den allra bästa 
direkt efter att upproret slagits ned. Den tidigare upproriska andan i 
länet försvann så snart nyheten om nederlaget kom och läget hemma-
vid präglades mest av väntan och oro. I By socken sökte upprorsmän
nens hustrur upp länsman och frågade gråtande vad de skulle ta sig till 
och i Älvdalen rådde stor ängslan inför en eventuell rannsakning i 
socknarna.30 Nyhetsförmedlingen mellan Dalarna och Stockholm tog 
tid och var osäker, något man hade erfarenhet av från tidigare år. 
Nyheterna från Stockholm om vad som hänt dalkarlarna byggde där
för till stor del på rapporter från folk som varit med och lyckats ta sig 
hem. Dagligen återvände folk till Dalarna och kunde berätta hur det 
stod till med anhöriga och sockenbor som satt fängslade. 

Oron i Dalarna var befogad, inte bara för vad som skulle hända med 
de arresterade i Stockholm, utan också för repressalierna lokalt. 
Anders Hansson från Oversätra i Skedvi skrev till sin far Hans 
Andersson som satt fängslad i Stockholm. Han beskrev läget i hem
orten som gott och hälsosamt, men bedrövligt och sorgfullt. Rannsak
ning hade skett i sockenstugan i Skedvi där ett par personer hade an-
getts och Anders Hansson förmodade att det skulle bli en svår rann
sakning även i de andra socknarna. 

Det påbjudna angiveriet ställde familjemedlemmar mot varandra. 
Soldaten Erik Eriksson Våghals hade avgett tro- och huldhetsed till 
Kungl. Maj:t och fått bege sig hemåt med de "mindre brottsliga", trots 
att han var angiven som huvudman. Hans far lovade dock att själv 
inlämna honom till arresten om så påfordrades.32 Tio äldre bönder 
från Rättvik besökte också landshövdingen i Falun och begärde att 
några av de som kommit hem från Stockholm skulle fängslas igen och 
ställas inför rätta. Dessa personer, menade de, hade sagt många otidig-

30 Frantz Gram 18/7 1743, fol. 31—32, SHP; Erik Näsman till sin son 12/7 1743, fol. 
1219a, Svea hovrätts arkiv, Huvudarkivet, handlingar rörande Dalupproret 1743, vol. d 
(SHHd), RA. 

31 Anders Hansson till Hans Andersson odat., ink. 5/8 1743, fol. 890, Svea hovrätts 
arkiv, handlingar rörande Dalupproret 1743, vol. c, RA; Hans Andersson 29, 30/7 1743, 

f°l- 359-363. 393-396> SHP. 
32 Rådsprotokoll i justitieärenden 15/8 1743, RA. 
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heter till prästerskapet och socknens äldste när inmarschen skedde 
c o i 33 
rran socknen. 

Tacksamhet för att ha klarat sig igenom en pärs besjälade upprors
männen när man väl fick komma hem från Stockholm. Deltagarna i 
upproret från Leksand tackade himmelska makter för att de tagit sig 
hem helskinnade. Upprorsmännen som ansetts "mindre brottsliga" 
skänkte den 7 augusti 1743 pengar till kyrkan och de fattiga i tacksam
het över att ha haft Guds beskydd. Bönderna gav 1 daler kopparmynt 
till kyrkan och 16 öre till de fattiga, drängarna 16 öre till kyrkan och 8 
till de fattiga.34 

De som avtjänade mångåriga fängelsestraff mindes också händel
serna i Stockholm och upprorets början. Pung Erik Ersson från Lek
sand skrev hem till sin hustru under de år han satt på Bohus fästning. I 
sina brev beklagade han att skulden för upproret föll på honom i så stor 
utsträckning. Han erinrade sig sin egen resa till Stockholm våren 1743: 
han hade rest som deputerad för allmogen i socknen. Synen på de 
deputerades resa till Stockholm var annorlunda ett par år efter upp
roret än vad den varit när resan skett, konstaterade han också. Då hade 
ingen förstått hur farlig resan skulle vara, men nu beklagade alla den 
"med heta tårar". Pung Erik redogjorde också för de straff han fått 
genomlida och tyckte att det kunde räcka: han ville inte bli skuldbe
lagd hemmavid också. Han plågades av att vara borta så länge från 
familj och vänner. Han mindes sina "gamla stockholmskamrater" och 
hemorten: "Så fort jag lägger mig i sängen om kvällarna och somnar, så 
drömmer jag att jag är hemma."35 

Det var inte bara bland allmogen i Dalarna som somliga mindes 
upproret med bitterhet. Carl Gustaf Wennerstedt, långvarig lands
hövding i Kopparbergs län, hade just tillträtt sin tjänst när upproret 

33 Rådsprotokoll i justitieärenden 15/8 1743. De hände även att folk ansåg sig ha blivit 
falskeligen anklagade. Se Malmer till KM:t 9/8 1743, Säters socken till Jakob Berg 2/8 
1743, fol. 1104-1107, SHHd; Rådsprotokoll i justitieärenden 15/8 1743. 

34 Malmer till KM:t 7/8 1743, JR II. Här finns en parallell med herrarbetarnas vana att 
ge föräringar till kyrkan vid hemkomsten från sina arbeten. Se Göran Rosander, Herr
arbete. Dalfolkets säsongsvisa arbetsvandringar i jämförande belysning (Uppsala 1967), 

s. 248-249. 
35 Hedblom (1993), s. 54-57, citat s. 55, 56, 57. 
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började. Hans agerande blev sedan grundligt undersökt av ständer-
kommissionen. Wennerstedt nedtecknade en berättelse om sina upp
levelser ganska snart efter upprorets slut men de publicerades först 1766 
när tryckfrihet infördes. Berättelsen är en lång redogörelse för de 
umbäranden han måste gå igenom i samband med upproret som åtföljs 
av olika bevis som han ansåg styrkte hans berättelse. Han var missnöjd 
med den bild av upproret som hade spridits, liksom med bilden av hans 
eget agerande, och ville berätta sanningen. Hans berättelse hade också 
ett pedagogiskt syfte, att bevara minnet av det förkastliga upproret.36 

Wennerstedt var mycket noggrann med att påtala alla åtgärder han 
vidtagit för att hindra allmogen från att göra uppror, framför allt alla 
hans försök att med bevekligt tal övertala allmogen. Denna återgiv
ning var förstås viktig för honom med tanke på att hans lojalitet till 
Kungl. Maj:t hade ifrågasatts så grundligt av ständerkommissionen. 
Allt han gjort hade varit verkningslöst, berättade Wennerstedt, efter
som allmogen hade varit i ett så upphissat tillstånd och lett av ondske
fulla rådgivare. 

Wennerstedt skildrar sin egen påtvingade delaktighet i marschen 
till Stockholm som mycket farlig och plågsam. Han är noga med att 
berätta om hot mot hans liv. På marschen tvingades han med i vagn 
längst bak i tåget fastän han var sjuk i gikt och hade mycket svåra 
smärtor. Han klandrar också rådet för att man inte låtit honom stanna 
i Stockholm som han ville när han varit där under våren 1743.1 stället 
måste han resa tillbaka Falun, bara för att falla i dalallmogens händer. 
Hela Falu stad kunde intyga att: 

min belägenhet, under den tiden, var den bedrövligaste och medömkan-
värdaste [...] Kort sagt: min eländiga fot, en svår Feber, och det som 
allravärst var, sinnens obeskrivliga oro, så väl över det förgångna, som i 
synnerhet över det tillkommande, gjorde alla ögonblick för mig de 
smärtfullaste och bedrövligaste.38 

Oro för sitt liv, smärtan i foten och förnedring gjorde Wennerstedts 

36 Wennerstedt (1766), s. 4. Berättelsen är undertecknad i mars 1745. 
37 Wennerstedt (1766), passim. 
38 Wennerstedt (1766), s. 37. 
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resa till Stockholm ytterst besvärlig. Han befriades först vid Norrtull 
när kungen kom för att möta allmogen och hjälpte till att befria den 
plågade landshövdingen.39 Också Wennerstedt tackade Gud när han 
återkom till Falun efter att ha varit med på resan till Stockholm och 
önskade av hela sitt hjärta att ingen någonsin skulle behöva gå igenom 
det han hade genomlidit. 

Minnet av upproret kom också till uttryck i de personalieböcker 
prästerna skrev. Dessa var dödböcker med en kort utläggning om varje 
avliden persons leverne. Som centralmaktens representanter på lokal 
nivå hade prästerna en skyldighet att förmedla den officiella versionen 
av dalupproret och kunde inte i allmänna handlingar framföra något 
som sade emot den bilden. Ibland framkommer en annan åsikt ändå. 

I personalierna skrev prästerna närmast efter upproret lakoniskt om 
dalkarlar som dött sedan hemkomsten från fängelset i Stockholm. Som 
dödsorsak angavs med anmärkningsvärd likhet i formuleringarna att 
den döde mannen varit sjuk i blodsot eller huvudsot sedan han kommit 
hem från Stockholm. Dessa personer, som deltagit i uppror mot sin 
överhet och brutit mot Guds ordning, får oftast inte en reprimand för 
sitt leverne av prästen. Deltagandet i upproret finns bara implicit i deras 
eftermälen genom hänvisningen till att de kommit hem från Stock
holm. De allra flesta meddelas ha levt ett stilla och anständigt liv.41 

I Leksand skrevs långa utläggningar om avlidna deltagare i upproret 
och det var mycket sällan någon sades själv ha varit till skuld för att ha 
varit med på marschen till Stockholm. Många omtalades bara ha levt 
kristliga liv, i god sämja med sina grannar och alltid ha varit frid
samma.42 Det var bara ibland som prästerna uttalat antecknade sina 
åsikter om vad som skett, och då är det genom att omtala marschen till 
Stockholm som den besvärliga, beklagliga eller fördärvliga Stock-

39 Wennerstedt (1766), s. 4,16, 36-37, 39-41, 43. 
40 Wennerstedt (1766), s. 46. 
41 Död- och begravningsbok 1741-43, Gagnefs kyrkoarkiv; Död- och personaliebok 

1741-52, Leksands kyrkoarkiv; Dödbok 1743-48, Mora kyrkoarkiv; Personaliebok 1739-
49, Stora Skedvi kyrkoarkiv, alla ULA. Se även Maria Wallenberg Bondesson, Religiösa 
konflikter i Norra HälsinglandI6JO-I8OO (Stockholm 2003), s. 223-226, som påtalar per
sonagernas stereotypa karaktär, även då det gäller religiöst oliktänkande. 

42 Död- och personaliebok 1741-52,14, 15,16, 17, 19, 21 e. tref. 1743, Leksands kyrko
arkiv. 
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holmsresan.43 Stockholmsresor var något dalallmogen var van vid. 
Många herrarbetare sökte sig årligen ned till Stockholm och Mälar
dalen för att försörja sig genom säsongsarbete. Denna gång, under 
upproret, hade emellertid resan varit besvärligare än vanligt. 

I något fall sades också vad som skett under upproret. Tunnlags-
karlen och uppsyningsmannen Anders Ersson från Tasbäck i Leksands 
socken hade alltid haft rättrådigheten för ögonen. Men han hade drab
bats av obetänksamhet och mänsklig svaghet enligt prosten, och "som 
många flera felat i plikterna mot överheten". Han fördes till Stockholm 
för förhör och återkom sjuklig från fängelset och dog strax därefter.45 

En man som fick ett mindre smickrande eftermäle i personalierna är 
Erik Eriksson i Strandmora, By socken. Erik Eriksson, eller Svart-
erker som han ibland kallades, hade haft en hel del konflikter med 
prosten i By under upproret. Han dömdes också till att avtjäna ett 
antal år på Marstrand för sin delaktighet. Erik Eriksson omtalades 
efter sin död som "en särskilt hård och oböjlig kristen". Mera spar-
smakat uttryckte sig prosten i Leksand om Lars Hansson i Fors som 
varit på rymmen i fyra år innan han fick nåd och överlämnade sig till 
ständerkommissionen. I personalierna från 1754 står att Lars Hansson 
visserligen hade nyttjat nattvarden och gått i gudstjänst när tillfälle 
givits, men för övrigt var hans omständigheter bekanta. Prosten hop
pades bara att han erkänt sina brott inför Gud. 

Flera upprorsmän som dog långt efter upproret fick ett eftermäle där 
upproret uteslöts helt, inte ens den implicita formuleringen om Stock
holmsresan förekommer. Trots sin olydnad mot överheten sägs i perso-
nalieboken om Buss Mats Persson från Sollerön att han varit "stilla och 

43 Död- och personaliebok 1741-52, 12 e. tref. 1743, Leksands kyrkoarkiv; Dödbok 
1743-48,16 e. tref. 1743, Mora kyrkoarkiv; Personaliebok 1739-49,10 e. tref. 1743, Stora 
Skedvi kyrkoarkiv. 

44 Rosander (1967), passim. 
45 Död- och personaliebok 1741-52,11, 20 (citat) e. tref. 1743, Leksands kyrkoarkiv. 
46 Sennefelt (2001), s. 89-90, 102, 109, 142, 187; Carl Larsson i By, "När Bysocken-

karlarna voro med i 'Stora Daldansen' 1743", Meddelanden från Dalarnas hembygdsför
bund (1917), s. 54. 

47 Hedblom (1993), s. 53. Se även Christer Bergin, "Rättvik: 'Uti lika nöd stadda ... 
kunna vi ej draga oss undan", i Maths Isacson & Gunnar Ternhag (red.), Femtusen man 
från dalorten sprang. Lokalhistoriska perspektiv på 1743 års daluppror (Falun 1993), s. 45. 
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saktmodig, levat väl och kristel, med grannar och kända" och att han gått 
flitigt i gudstjänsten. Inget sägs om hans delaktighet i upproret, hans 
rymning från arresten eller hans långa fängelsestraff.48 Samma sak gäller 
upprors deltagare från Husby socken som dog flera år efter upproret.49 

Enskilda individers kopplingar till upproret verkar i många fall ha 
varit kortlivad. I eftermälena blev ofta upprorsdeltagandet en väldigt 
liten del i förhållande till andra viktiga händelser i människors liv -
dop, giftermål, föräldraskap och dödsstunden. Möjligen kopplades 
upproret i minnet inte samman så mycket med individer som med kol
lektivets agerande, därför var det inte så viktigt att minnas enskildas 
deltagande och skuld. 

Artefakter och visor 

Att upproret kom att stanna i människors minne i termer av den 
besvärliga Stockholmsresan talar inte bara personalierna om. Också i 
föremål och visor var marschen viktig att minnas. 

I Dalarnas museums samlingar finns en spikklubba, närmare 2,5 
meter lång, bevarad från dalupproret. På skaftet står inskriften "1743 
den 21 juni voro till Stockholm".50 När inskriften har tillkommit är 
oklart, men intressant är den dubbla laddning som föremålet har tack 
vare att man på ett fasaväckande allmogevapen ger en ordfattig och 
tillbakahållen beskrivning av vad det använts till. 

Det var heller inte bara allmogen som sparade föremål. Landssekre
terare Neuman köpte en spikklubba av allmogen vid landstinget i Lek
sand i april 1743 och sålde den sedan vidare till landshövding Wenner-
stedt som souvenir för nio daler kopparmynt. Wennerstedt fäste en 
liten kopparplakett vid den som minnesmärke över vad han utstått 
under upproret: "Detta blive, med mera för mina Efterkommande ett 
minnesmärke, vad jag utstått vid dalupproret, och huru illa jag därföre 
är vorden belönt".51 Det står på plaketten att spikklubban stöttes i 

48 Helmer Nilsson, "Bus Mats Persson, en frihetskämpe från Sollerön", i Sol-Öen, 
utg. av Sollerö hembygdsförening & Sollerö församling (1992), s. 72-73. 

49 Karlsson (1991), s. 31. 
50 Torsten Lenk, "Stora daldansen och dess vapen", i Sigurd Erixon 8c Sigurd Wallin 

(red.), Svenska kulturbilder, del 1 (Stockholm 1929), s. 119. 
51 Lenk (1929), s. 118. 
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taket på ett hotfullt sätt när landshövdingen var på landstinget i Lek
sand 1743 i syfte att övertala allmogen att släppa ut sina soldater. Han 
tog med sig klubban från Dalarna och den förvarades länge i Svenne
vads kyrka där Wennerstedt är begraven.52 

I Älvdalen har man funnit en fyrsidig käpp med dalrunor som min
ner om vad som hänt under dalupproret. Skriften är signerad AAS 
(Anders Andersson) och daterad 1743. Käppen var uppenbarligen 
ämnad att fungera som minnessak över händelserna under sommaren, 
men den var gjord så att texten inte var enkel att uttyda och föremålet 
lätt att gömma. Texten lyder: 

Ifrån Aidalen den 6 junius så marscherade vi två veckor till Stockholm 
den 20 junius där vi v[-] så fick vi där vara i två dagar men sedan blev vi 
tagne som fångar 1743 och den 23 junius så att vi blev fångne så att vi kun
de få en dr[-] va[-] AAS där ventade vi en månad eller in till den 20 julius 
så marscherade med vakt allt tillbaka.53 

Med tanke på att Anders Andersson fått gå hem i juli 1743 så har han 
tillhört de som bedömts som "mindre brottsliga" av hovrätten. Åter
igen är det marschen som återges. Nederlaget i strid i Stockholm är 
undanskymd för den månadslånga vistelsen i fängelse och tåget hem 
igen. Att striden på Norrmalmstorg inte nämns kan vara ett sätt att 
legitimera allmogens handlande - det som återstår talar i stället om att 
allmogen bemötts på ett orättfärdigt sätt. 

Också en visa centreras kring vandringen till Stockholm. Det är en 
gammal dalpolska från Boda upptecknad av Fräs Erik Andersson. 

Femtusen man från dalorten sprang 
med spikbelagda skor och klubbor i hand 
till att försvara landom, landom 

52 Lenk (1929), s. 118-119; Sennefelt (2001), s. 160 not; Wennerstedt beskriver även i 
sina memoarer spikklubbans betydelse som minnesmärke: "till en tänkvärdig åminnelse 
för eftervärlden i behåld". Wennerstedt (1766), s. 26, 31, 35 (citat). I dag finns spikklub
ban på Örebro länsmuseum. 

53 Skamvakten. Elfdalens Hembygdsförenings midsommartidning nr 68 (1983), s. 32—33. 
Texten är här starkt normaliserad, den ursprungliga texten rymmer en del dialektala 
uttryck blandat med uppsvenska. Runskriften har uttytts av Stig Björklund 1971, se 
ULMA 28321. 
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å somliga gick, å somliga sprang 
somliga tröttna innan de hann fram 
och somliga tappa skorna, å skorna54 

Texten talar om de umbäranden deltagarna i marschen utsattes för, 
om trötta fötter. Visan säger också att allmogen agerat kraftfullt och i 
syfte att försvara landet, men den uppgivna tonen (de tappade skorna) 
antyder att ansträngningen varit förgäves och slutet tragiskt. 

Minnet som motståndshandling 

Allt medan allmogen i Dalarna enligt lokala tjänstemän bringats till 
lydnad finns det ändå tecken på att upprorets eftermäle, såsom det 
konstruerats av centralmakten, inte accepterades godvilligt. När miss
nöje grydde var upproret återigen något som man mindes - nu som 
stöd för motståndsandan. 

Vintern 1748 verkar ha varit en orolig tid och missnöje kan skönjas 
bland allmogen i Kopparbergs län. Måhända var det för att riksdagen 
precis hade avslutat sitt möte och det fanns saker att anmärka på i de 
beslut som fattats där. Rykten kom nämligen i svang om de nya skat
terna. Det sades att man inte bara skulle betala skatt på brännvin och 
tobak, utan också på oxar, kor, hästar, andra kreatur, spinnrockar och 
annat.551 stort sett gick taxeringarna bra, men i Hedemora socken ville 
några byalag inte betala fönsteravgiften och i Husby hade det sagts att 
man inte borde ta ut skatt på fönster. Trots de lokala tjänstemännens 
försök att stilla ryktesspridningen uppstod nya rykten snart och spreds 
bland folket i Leksand. Denna gång sade ryktet inte bara att skatt 
skulle betalas på katter och hundar: den som hade mer än en son skulle 
vara tvungen att låta de övriga snöpas. Ryktet sade vidare att tolv 
bondsöner i Skåne redan undergått denna behandling. 

54 Tryckt på motsv. s. 5 i Maths Isacson & Gunnar Ternhag (red.), Femtusen man 
från dalorten sprang. Lokalhistoriska perspektiv på 1743 års daluppror (Falun 1993). Ang. 
upptecknad tradition se Larsson i By (1943), s. 21. 

55 Wennerstedt till KM:t 27/2,10/3 1748, bilaga Utdrag ur Lindborg till Wennerstedt 
5/3 1748. 

56 Wennerstedt till KM:t 10/3 1748. 
57 Wennerstedt till KM:t 21/4 1748, bilaga Pomp till Wennerstedt 16/4 1748. 
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Under denna oroliga period, när ryktesspridningen var i full gång 
pratades det om dalupproret. En västmanlänning besökte 1748 Strands 
gästgivaregård i Vika socken och började knorra om de svåra tiderna 
och de höga skatterna. Särskilt klagade han över den nya skatten på 
röktobak och snus. Han tänkte inte betala den, utan sade att han hellre 
vågade det allra yttersta. Trots att en närvarande präst försökte dämpa 
honom fortsatte bonden och sade att han och hans landsmän "voro 
sinnade att [...] än en gång draga å stad till Stockholm, då det skulle 
bli långt värre, än den förra, samt så föranstalta att deras sak skulle fast 
bättre och lyckligare slå ut." Prästen sade hur ondsint ett sådant för
farande var och bondens kamrater tvingade honom med sig ut.58 

Också en bonde på genomresa i Borlänge by gjorde antydningar om 
uppror. Jan Mattsson från Hedemora socken kom i mars hem till bon
den Per Andersson i Borlänge och talade om att han ville byta till sig 
en black häst. Anledningen var, enligt Jan Mattsson, att kronprins 
Adolf Fredrik var på resa i länet och strax skulle genom denna trakt. 
Kronprinsen hade en black häst löpande i tåg efter släden och ville ha 
ytterligare en. Jan Mattsson berättade att kronprinsen hade lämnat 
Stockholm efter riksdagen och hade tagit östra vägen norrut för att 
höra efter hur det stod till i landet och att han själv hela tiden varit i 
kronprinsens följe. Han hade skilts från kronprinsen i Malungs sock
en. Man skulle känna igen Adolf Fredrik på att han sköt på hatten på 
ett visst sätt, som Jan Mattsson visade för de boende i stugan. Jan 
Mattsson drog också upp mössan och visade ett stort ärr i pannan. 
Han sade att han fått det i Stockholm vid dalupproret. Jan Mattsson 
kallades till förhör på Falu landskansli och sade till sitt försvar att det 
hade pratats bland allmogen om att kronprinsen reste förklädd i 
Dalarna för att samla allmogen och ta dem med sig tillbaka till Stock
holm.59 

När minnet av dalupproret plockades fram för att göra motstånd så 
gjorde man det genom att tala om att man skulle gå till Stockholm. På 
samma sätt hade man uttryckt sig före upproret. Man använde länge 

58 Wennerstedt till KM:t 27/2,10/3 1748, bilaga Georg Schottes memorial 7/3 1748. 
59 Protokoll hållet vid Falu landskansli 9/3 1748, bilagd Wennerstedt till KM:t 10/3 

1748. 
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en omskrivning för att tala om vad man ämnade göra.60 Det kan vara så 

att man tog till samma uttryckssätt några år senare. En annan för
klaring är att man helt enkelt hellre mindes upproret i termer av en 
marsch till Stockholm, för vem skulle vilja förlora ett slag inne i 
huvudstaden igen? 

Dalupproret i minne 

Hur såg det kollektiva minnet av dalupproret 1743 ut? De antydningar 
som finns visar att upproret kom att minnas på många olika sätt, 
genom fysiska företeelser som ärr på kroppen, inristningar i trä, tryck
ta skrifter, brev och personalier men också i samtal och visor. Minnet 
av dalupproret trängde fram överallt. Minnet var också flexibelt - det 
kunde vara ett uttryck för sorg, oro och bitterhet, men också stridslyst
nad och samhällskritik. 

Ser man till kollektivet verkar det som att minnet språkligt kon
struerades inte kring så mycket resningen mot överheten som kring 
marschen. Det var tåget ned till Stockholm och återtåget hem, den 
fysiska marschen man mindes och sjöng om i visor. Detta har bevarats 
när man talat om Stockholmsresan snarare än "upproret". Den an
strängning och fara som en vandring innebar fick bli en omskrivning 
för den ansträngning och fara de upproriska utsatt sig för. Att man 
uttryckte sig så här kan ha flera förklaringar. Det kan vara en strategi 
för att kunna beröra upproret men ändå undvika repressalier från cen
tralmakten. Definitionen "uppror" på händelserna våren och somma
ren 1743 var gjord av regeringen. Allmogen själv hade inte använt 
uttrycket när det begav sig. 

De eftermälen som prästerna förmedlade av upprorsmännen visar 
att de relativt lätt assimilerades in i lokalsamhället igen efter upproret 
om de inte hade skaffat sig fiender hemmavid under upproret. Präs
terna klandrade vanligtvis inte upprorsmännen för deras uppstudsig
het mot överheten. När ett helt liv skulle sammanfattas var tydligen 
inte upprors deltagande en så viktig del. Det var enstaka personer som 
hade haft en ledande roll i upproret och som hade kommit i konflikt 

60 Sennefelt (2001), s. 67-70,187-190. 
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med prästerna som också fick ett mindre smickrande eftermäle i perso-
nalierna. 

De artefakter som finns bevarade kring upproret visar även de att 
upproret var minnesvärt. Upproret betaktades som en exceptionell 
händelse, som något som kommande generationer skulle få sig be
rättat. Hur denna berättelse skulle se ut får vi mindre information om 
genom föremålen. Det man kan säga är att den stora marschen till och 
från Stockholm var en metafor för de umbärelser och den tragik som 
upproret fört med sig. 

De som ansåg sig drabbade av upproret eller dess efterräkningar 
talade med bitterhet om händelserna, det gäller Pung Erik Ersson som 
satt fängslad under många år på Bohus fästning och Carl Gustaf 
Wennerstedt som satt kvar som landshövding i Falun många år efer 
upproret. Den bild de förmedlar är att andras åsikter har varit som 
vindflöjlar och att de drabbats orätttvist i efterhand när majoritetens 
inställning har ändrats. Deras minne av upproret är annorlunda än 
kollektivets, om det så är den bild som förmedlades av centralmakten 
eller av allmogen i allmänhet. Pung Erik verkar ha stött sig på det min
ne som bevarades av allmogen hemmavid. Där mindes man bara med 
skam och undandrog sig ansvar. Den kraftfulla, legitima kollektiva 
resningen verkar det inte ha varit så många som var intresserade av att 
minnas i efterhand. 

När minnet av upproret som en legitim protest aktiverades skedde 
det under särskilda omständigheter. Det är tydligt att upproret inte var 
glömt, utan minnet av resningen mot överheten blev aktuellt när miss
nöje åter spreds i länet. När allmogen gjorde motstånd mot skatter och 
pålagor blev upproret 1743 ett argument för att försöka igen. Neder
laget var inte större än att man skulle kunna gå tillbaka till Stockholm 
och göra det bättre nästa gång. I ljuset av att minnet av upproret som 
en proteströrelse kunde frammanas blir det troligt att Stockholms
resan var en skyddande omskrivning för ett uppror man fortfarande 
gärna bevarade i minnet i Dalarna. 

Dalupproret har levt kvar i det kollektiva minnet också långt efter 
att alla inblandade slutade minnas. An idag aktualiseras dalupproret 
1743 när det är tid att mobilisera till protest. Och fortfarande handlar 
det om att man ska göra en Stockholmsresa. 
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Konflikterna som uteblev 
Situationen i Gagnef efter 
häxanklagelserna 1858 

Kristina Tegler Jerselius 

Det var Anna, nio år, som först började tala om Blåkullafärder i 
Gagnef.1 Hon berättade att hon sedan en tid tillbaka rövats bort under 
nätterna tillsammans med andra barn. I Blåkulla hade ondskefulla 
häxor svurit henne åt Djävulen som hon tvingats tillbe som en gud. 
Han hade ordnat stora festmåltider med mat och dryck i överflöd. 
Dessa hade följts av dans och lek. Men efter att Anna bekant sig fara 
till Blåkulla hade hennes upplevelser där förändrats. De positiva er
farenheterna hade ersatts av skrämmande bilder av lidande och kval. 

För att rädda Anna från Blåkullafärderna beslöt sig hennes morfar 
för att uppsöka prästen Robert Blumenberg. Strax efter påsk 1858, ett 
par månader efter att Anna först börjat tala om sina upplevelser, blev 
hon skickad till prästbostaden. Där fick hon tillbringa en vecka under 
bön och åkallan. Ansträngningarna gav resultat. När veckan var till 
ända hämtades Anna av sin mormor och hon kunde då stolt berätta 
att hon inte längre plågades av trollfolket. Blåkullaresorna hade upp
hört. 

Men Blumenbergs förhoppningar om att ha bekämpat trolldoms
ryktena kom på skam. Historien om den märkliga händelsen spred sig 
som en löpeld genom Gagnef. Trots - eller kanske snarare på grund av 
- den lyckosamma behandlingen spred sig häxanklagelserna. Snart 

1 Detta avsnitt bygger på min avhandling: Kristina Tegler Jerselius, Den stora håx-
dansen. Vidskepelse, väckelse och vetande i Gagnef1858 (Uppsala 2003), s. 37-54, m-122, 
169-180, 221-227. 
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klev också andra barn fram och berättade om nattliga magiska resor. 
Inom loppet av ett par månader hade Blumenberg behandlat över 130 
barn för djävulspakter och långt fler lyssnade till de märkvärdiga histo
rierna om häxor och Blåkullafärder. 

Det dröjde heller inte länge förrän händelserna i Gagnef kom 
ansvariga myndigheter till kännedom. Landshövdingen skickade ut en 
av sina kronofogdar för att informera sig om läget i socknen. Han 
oroade sig för att häxanklagelserna skulle leda till uppror och söndring. 
Domkapitlet tillsatte en kommission för att utreda vidskepelsen och 
Blumenbergs roll i ryktesspridningen. I början av september 1858 
fastslog kommissionen att Blumenberg understött barnens fantasier. 
Hans agerande hade lett till att vidskepelsen spridit sig och han ansågs 
på grund av detta inte vara lämpad att tjänstgöra i Gagnef. Ett par 
veckor senare tvingades han därför - trots sina egna och församlingens 
protester - att lämna socknen. 

Splittringen som kom av sig 

Annas berättelse liknar på många sätt andra barns fantasier om Blå
kullafärder. Liknande historier började dyka upp i Sverige vid mitten 
av 1600-talet och de spelade en avgörande roll under de stora häx
processerna (1668-76).2 Även på andra håll runt om i Europa och i 
Nordamerika har snarlika vittnesmål nedtecknats.3 Vad som förvånar 
en mer sentida läsare är därför inte innehållet i Annas fantasier utan 
den tidpunkt då hon berättade om dem. Anna var född 1849. När hon 
som nioåring började tala om Blåkullafärder hade nästan 200 år 
förflutit sedan de stora häxprocesserna. 

Tidigare forskning visar att beskyllningar om trolldom ofta ledde 
till segdragna motsättningar. Anklagelser om magiska bruk togs på 
stort allvar inom allmogen eftersom de innebar ett angrepp mot den 

2 Bengt Ankarloo, "Det stora oväsendet", i Bengt Ankarloo & Gustav Henningsen 
(red.), Häxornas Europa 1400—iyoo. Historiska och antropologiska studier (Lund 1987), 
s. 272 ff. 

3 Se exempelvis Eva Kärfve, Den stora ondskan i Valais. Den första häxförföljelsen i 
Europa (Stockholm 1992); Paul Boyer & Stephen Nissenbaum, Salem possessed. The 
Social Origins of Witchcraft (Cambridge, Mass. 1974). 
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beskylldas heder och ära.4 Under 1600- och 1700-talet hade an
klagelser om Blåkullafärder lett till stora rättegångar, tortyr och till 
och med avrättningar. Men häxanklagelserna i Gagnef föranledde 
aldrig någon rättslig prövning. Dödsstraffet för trolldom hade av
skaffats redan under Gustav III och brottet sågs av överheten inte 
längre som en förbrytelse mot samhällsordningen och Gud. Istället 
klassificerades trolldom som bedrägeri i lagstiftningen.5 Men trots 
överhetens förändrade inställning är det tänkbart att häxanklagel
serna i Gagnef ledde till konflikter. Det är därför viktigt att under
söka om det förekom motsättningar 1858 som följd av trolldoms
ryktena. 

Jag har på annat ställe kunnat visa att det finns få belägg för 
konflikter inom allmogen som följd av häxanklagelserna. Varken i 
rättegångsprotokoll, sockenstämmoprotokoll eller kyrkorådsprotokoll 
finns tecken på motsättningar mellan dem som stod bakom trolldoms
anklagelserna och dem som blev beskyllda för att vara häxor.6 Det ver
kar heller inte ha förekommit några schismer mellan dem som var 
inblandade i häxanklagelserna och dem som stod utanför. Enskilda 
motsättningar förekom säkert, men det går inte att säga att beskyll
ningarna om Blåkullafärder förorsakade någon allmän splittring i 
socknen. 

Hur ska man förklara detta? Varför ledde inte anklagelserna om 
Blåkullafärder till omfattande motsättningar inom allmogen i Gag
nef? I tidigare forskning har man ofta kopplat samman häxanklagelser 
med konflikter. Man har sett beskyllningar om trolldom som uttryck 
för meningsskiljaktigheter av olika slag. Häxanklagelserna har dess
utom i regel analyserats i en rättslig kontext - utifrån rättegångs mate
rial - och synen på sådana beskyllningar har varit starkt dominerad av 

4 John Putnam Demos, Entertaining Satan. Witchcraft and the Culture of New Eng
land (Oxford & New York 1983), s. 302 f.; Deborah Willis, Malevolent nurture. Witch-
hunting andMaternal Power in Early Modern England (Ithaca 1995), s. 40. 

5 Linda Oja, Varken Gud eller natur. Synen på magi i 1600- och 1700-talets Sverige 
(Stockholm/Stehag 1999), s. 70 ff., 102. 

6 Tegler Jerselius (2003), s. 69-77, r52 ff 
7 Tegler Jerselius (2003), s. 142 ff. 

123 



ett konfliktperspektiv.8 Mot bakgrund av detta framstår bristen på 
menings skiljaktigheter i Gagnef som förvånande. Om nu trolldom 
hörde så intimt samman med schismer - varför ser man inga motsätt
ningar i häxanklagelsernas kölvatten? 

Jag kommer i den här artikeln att diskutera fyra aspekter som jag 
menar spelade in: 
1. Först kommer jag att diskutera den splittring som uppstod inom det 

lokala prästerskapet som följd av trolldomsryktena. Jag kommer att 
visa hur denna motsättning svetsade samman allmogen. 

2. Därefter kommer jag att diskutera överhetens frapperande ointresse 
för dem som beskylldes för trolldom. Jag kommer att visa hur detta 
påverkade konfliktmönstret. 

3. Jag kommer också att analysera omvärldens hånfulla attityd gent
emot dem som stod bakom häxanklagelserna. Jag kommer att visa 
att förlöjligandet ledde till att Gagnefsborna enades. 

4. Slutligen kommer jag att säga något om den väckelse som blev följ
den av trolldomstroutbrottet.9 Jag kommer att argumentera för att 
Gagnefsborna med hjälp av väckelsen vände en yttre konflikt till en 
inre motsättning. Omvändelse och självrannsakan gjorde att Gag
nefsborna sökte svaren till barnens Blåkullaberättelser inom sig själ
va istället för att försöka finna yttre syndabockar. 

En sammansvetsande motsättning 

Trots att häxanklagelserna i Gagnef aldrig ledde till omfattande kon
flikter inom allmogen vore det fel att säga att de inte orsakade split. De 
förorsakade nämligen djupa motsättningar inom överheten. Genom 
trolldomsryktena blottlades stora och betydande meningsskiljaktig-
heter mellan prästerna i socknen. Konflikten mellan kyrkoherde Olof 

8 Se exempelvis Alan Macfarlane, Witchcraft in Tudor and Stuart England. A Regional 
and Comparative Study (London 1970); Boyer & Nissenbaum (1974); Owen Davies, 
Witchcraft, Magicand Culture, 1J36-1951 (Manchester & New York 1999); Roper (2000). 

9 Jag har valt att använda begreppet trolldomstroutbrott för att beteckna händelserna i 
Gagnef 1858. Detta begrepp anger tydligt vad det handlar om: ett utbrott av omfattande 
häxanklagelser. Till skillnad från mer vedertagna begrepp som häxhysteri och häxjakt är 
det inte heller behäftat med negativa konnotationer. För en mer utförlig diskussion se 
Tegler Jerselius (2003), s. 29 f. 
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Fredrik Wahlin och vicekomminister Robert Blumenberg bottnade i 
olika tolkningar av häxanklagelserna. I korthet kan man säga att 
Blumenberg såg berättelserna om Blåkullafärder som ett tecken på 
behovet av väckelse.10 Wahlin däremot tolkade dem som utslag av vid
skepelse. 

Medan Blumenberg ansåg att trolldomsryktena bäst botades med 
hjälp av bön och åkallan menade Wahlin att de skulle bemötas med 
tystnad. Om det inte gick att tiga ihjäl häxanklagelserna förordade 
Wahlin allvarliga förmaningar. Dessa menings skiljaktigheter cemen
terades i samband med den av domkapitlet tillsatta kommissions
utredningen. Under förhören som hölls i augusti och september 1858 
försökte både Wahlin och Blumenberg svära sig fria från beskyllning
arna om att ha understött häxanklagelserna.12 

Wahlin menade att Blumenberg bar skulden för trolldomstro-
utbrottet. Eftersom han uppmärksammat barnens berättelser var han 
orsaken till att häxanklagelserna spridit sig. Blumenberg erkände vil
ligt att han tagit sig an de hjälpsökande barnen och deras föräldrar. 
Men i motsats till Wahlin hävdade han att detta varit nödvändigt och 
att han därigenom enbart fullföljt sina ämbetsåligganden som präst. 
Gagnefsborna led av en andlig åkomma och i sin roll som själasörjare 
var det hans plikt att försöka hjälpa dem. 

Motsättningarna mellan Blumenberg och Wahlin ledde inte bara 
till splittring inom prästerskapet. Också allmogen drogs in i konflikten 
mellan de båda prästerna. I upprepade skrivelser till domkapitlet och 
Kungl. Maj:t framgår med önskvärd tydlighet att Gagnefsborna tog 
Blumenbergs parti i striden. Också i samband med kommissions
undersökningen var allmogen noga med att framföra sitt ställnings-

10 Brev från Robert Blumenberg till Olof Fredrik Wahlin 17/6 1858, inkom till 
Västerås domkapitel 21/9 1858, nr 625, bilaga 4, EIII:IO2, Västerås domkapitels arkiv 
(VD A). 

11 Brev från Olof Fredrik Wahlin till Gabriel Hwasser 17/6 1858, inkom till Västerås 
domkapitel 21/9 1858, nr 625, bilaga 3, EIII:IO2, VD A. 

12 § 2 protokoll från kommissionsundersökningen 31/81858, inkom till Västerås dom
kapitel 21/9 1858, nr 625. EIIL102, VDA. 

13 §2, 5 protokoll från kommissionsundersökningen 31/8 1858, inkom till Västerås 
domkapitel 21/9 1858, nr 625 samt brev från Robert Blumenberg till VD K, inkom till 
Västerås domkapitel 25/9 1858, nr 630, EIII:IO2, VDA. 
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tagande för Blumenberg. Och det var inte bara de som uppsökt 
honom med förhäxade barn som ställde sig bakom hans agerande, 
utan även andra sockenbor.14 

Men hur ska man kunna förklara den starka uppslutningen bakom 
Blumenberg? Jag menar att det i huvudsak fanns två orsaker till all
mogens stöd. Först och främst hängde Blumenbergs popularitet sam
man med hans villighet att lyssna på dem som sökte upp honom i sam
band med trolldomstroutbrottet. Även de som inte utnyttjade hans 
tjänster uppskattade hans engagemang i de Blåkullafarande barnen 
och ställde sig positiva till hans sätt att ta sig an dem och behandla 
dem.15 För det andra är det viktigt att framhålla Blumenbergs roll som 
väckelsepräst. Blumenberg fungerade som centralgestalt i den våg av 
ökad gudaktighet som spred sig i trolldomstroutbrottets spår.16 Väck
elsen inbegrep stora delar av allmogen och gjorde den mer benägen att 
sluta upp bakom honom också i konflikten med Wahlin. 

Jag menar att den starka uppslutningen bakom Blumenberg är en 
viktig del i förklaringen till varför allmogen i Gagnef inte splittrades av 
trolldomsryktena. Schismen mellan de två prästerna avledde intresset 
från andra konflikter som häxanklagelserna kan ha förorsakat och 
gjorde att övriga eventuella motsättningar hamnade i skymundan. 
Konflikten som delade prästerskapet enade därmed allmogen. 

Häxan i skymundan 

Förutom schismen mellan Blumenberg och Wahlin fanns det också 
andra faktorer som gjorde att trolldomstroutbrottet inte splittrade 
Gagnefsborna. En av dessa var den inblandade överhetens påfallande 
ointresse för dem som pekades ut som häxor. Detta ointresse hängde 
samman med en djup övertygelse om att häxor inte existerade. Efter
som brottet de utpekade häxorna beskylldes för inte kunde förekomma 

14 Tegler Jerselius (2003), s. 136-144,177. 
15 Brev från diverse Gagnefsbor till Kungl. Maj:t, inkom till Västerås domkapitel 8/4 

1859, nr 251, EIII:IO3, VD A. 
16 Tegler Jerselius (2003), s. 169 FF. 
17 Se exempelvis brev från Olof Fredrik Wahlin till Gabriel Hwasser 17/61858, inkom 

till Västerås domkapitel 21/9 1858, nr 625, bilaga 3 samt brev från Gabriel Hwasser till 
VDK, nr 381, EIIL102, VDA. 

126 



var det oviktigt vilka de var. Jag menar att detta tjänade till att över
brygga de konflikter häxanklagelserna gett upphov till. 

Tidigare forskning visar att häxanklagelser som inte fick respons av 
ansvariga myndigheter ofta rann ut i sanden.18 Även situationen i 
Gagnef tyder på detta. Det hade förekommit trolldomsrykten innan 
Blumenbergs ankomst till socknen. Men det var först efter det att han 
började lyssna på dem och ta emot barn för behandling som beskyll
ningarna om Blåkullafärder började sprida sig.19 

I tidigare forskning av häxanklagelser har man i första hand använt 
sig av domstolshandlingar för att undersöka konfliktmönster. Detta 
gäller inte bara svensk forskning utan också internationell.20 Vår kun
skap om hur trolldomsanklagelser fungerade bygger med andra ord 
främst på källor som tillkommit i en rättslig situation. Jag menar att 
detta lett till en snedtolkning av vilka följder beskyllningarna om troll
dom fick på ett mer generellt plan. Konfliktperspektivet har överbe
tonats på bekostnad av andra aspekter. Detta hänger samman med att 
man under domstolsförhandlingarna var inriktad på att fördela skuld. 
Antingen ljög den som väckt anklagelserna eller också var den åtalade 
skyldig. Syftet med rättegången var att utreda vilket av dessa två alter
nativ som låg närmast sanningen. 

Häxanklagelserna i Gagnef 1858 ledde aldrig till rättsliga förhand
lingar. Myndigheterna var inte längre angelägna om att rannsaka och 
skuldbelägga. Det handlade inte om att döma någon för trolldom eller 
att bötfälla någon för förtal. Jag menar att myndigheternas handlägg
ning av häxanklagelserna tonade ned de konflikter som trolldomsryk
tena kan ha gett upphov till. 

Men trots ointresset av att utreda beskyllningarna fanns det inom 

18 Maria Wallenberg Bondesson, Religiösa konflikter i norra Hälsingland I6JO—I8OO 

(Stockholm 2003), s. 144 ff. 
19 § 2 protokoll från kommissionsundersökningen 31/8 1858, inkom till Västerås dom

kapitel 21/9 1858, nr 625, EIII:IO2, VDA. 
20 För svenska förhållanden se exempelvis Bengt Ankarloo, Trolldomsprocesserna i 

Sverige (Lund 1984); Birgitta Lagerlöf-Génetay, De svenska häxprocessernas utbrottsskede 
1668-ji. Bakgrund i Övre Dalarna. Social och ecklesiastik kontext (Stockholm 1990). När 
det gäller övriga Europa se exempelvis Carlo Ginzburg, Benandanti. "De goda häx-
mästarna" (Stehag 1991); Lyndal Roper, Oedipus and the Devil. Witchcraft, Sexuality and 
Religion in Early Modern Europé (London 1994). 
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överheten ett behov av att förklara dem. Sedan man konstaterat att 
brottet Blåkullafarande inte kunde förekomma skiftades därför fokus 
till dem som stod bakom beskyllningarna. Det blev viktigt att försöka 
begripliggöra deras berättelser och agerande. 

Ett sätt att förklara Gagnefsbornas beredvillighet att peka ut grann
kvinnor som häxor var att hävda att de i själva verket var sjuka. Deras 
berättelser om Blåkullafärder var ett symptom på en fysisk (eller möj
ligtvis psykisk) åkomma. Wahlin använde sig flitigt av denna för
klaringsmodell. Han tillstod att han rådfrågat inte bara andra präster 
utan också läkare om hur han skulle handskas med de, som han upp
fattade det, epidemiska trolldomsryktena. Liknelser av samma slag 
användes av kontraktsprost Gabriel Hwasser, som hävdade att många 
sockenbor var "smittade" av ryktesspridningen.23 Genom att använda 
liknande begrepp bidrog överheten till att förflytta intresset från de 
beskyllda till dem som stod bakom häxanklagelserna. De var sjuka och 
anklagelserna om Blåkullafärder var en följd av deras ohälsa. Jag menar 
att detta gjorde att konflikterna som beskyllningarna om Blåkullafär
der förorsakat hamnade i skymundan, vilket ledde till att de minskade 
i betydelse. 

Ytterligare en faktor bidrog till att överbrygga motsättningarna 
under trolldomstroutbrottet. Jag menar att sjukdomsmetaforerna för
ändrade synen på de inblandade. Det nya sättet att tala om både ankla-
gare och anklagade gjorde dem till offer snarare än förövare. De ankla
gade var beskyllda för brott de omöjligt kunde ha begått, vilket gjorde 
dem till offer. Men även anklagarna var offer i den bemärkelsen att de 
var drabbade av en sjukdom och inte kunde hållas ansvariga för sitt 
agerande. Sjukdomsmetaforerna tjänade därför till att tona ned mot
sättningarna som beskyllningarna om Blåkullafärder gett upphov till. 

21 Brev från Olof Fredrik Wahlin till Gabriel Hwasser 17/6 1858, inkom till Västerås 
domkapitel 21/9 1858, nr 625, bilaga 3, EIII:IO2, VDA. 

22 § 2 protokoll från kommissionsundersökningen 31/8 1858, inkom till Västerås 
domkapitel 21/9 1858, nr 625, EIII:io2, VDA. Se även Tabell för Nativitetens och Mor-
talitetens årliga antecknande både i städerna och på landsbygden, Statistiska Tabeller 
1827-58 i Gagnef, G:6, Uppsala landsarkiv (ULA). 

23 § 8 protokoll från kommissionsundersökningen 31/81858, inkom till Västerås dom
kapitel 21/9 1858, nr 625, EIII:IO2, VDA. 
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Omvärldens löje och hån 

Häxanklagelserna väckte stor uppmärksamhet också utanför Gagnef. 
De orsakade omfattande skriverier i pressen och ägnades ett eget kapi
tel i en reseskildring som gavs ut samma år. I pressen ansåg man att 
trolldomsryktena berodde på att Gagnefsborna var obildade och en
faldiga.2 Jag menar att den hånfulla och raljerande attityd som kom
mer till uttryck i tidningsartiklar och debattinlägg tjänade till att ena 
allmogen i Gagnef. 

I pressen beskylldes Gagnefsborna för att vara enfaldiga, löjliga och 
ömkliga. Det var i synnerhet de som stod bakom häxanklagelserna 
som pekades ut. Gagnefsborna var, enligt exempelvis Tidskriftför Falu 
Land och Stad, okunniga, fega, envisa, råa, vidskepliga och skrockfulla. 
I motsats till detta sattes den upplysta överheten. Ord som "foglighet 
och sans" användes för att beskriva kommissionen, som ansågs bestå 
av "erfarna och insiktsfulla män".26 De stereotypa bilderna som för
medlades med dagspressens hjälp bekräftade därmed etablerade san
ningar om den råa, obildade allmogen som okritiskt ställde sig bakom 
anklagelser om trolldom. 

Ytterligare ett sätt att ta avstånd från häxtron var att förlägga den till 
det förgångna, vilket man gjorde i exempelvis Aftonbladet.27 "Upplys
ningens och civilisationens" tid kontrasterades även i övriga dagspres
sen mot "okunnighetens och vantrons mörker". Förutom att påpeka 
att berättelserna om Blåkullafärder var otidsenliga gjordes också för
sök att framställa dem som barnsliga och naiva. Detta åstadkoms dels 
genom att beteckna dem som "dumma sagor", dels genom att mer 

24 Theodor Norlin, I Dalarne. Bilder från en resa sommaren 1858 (Uppsala 1858). 
25 Se exempelvis Västmanlands Läns Tidning 23/6 1858. Denna inställning kommer 

också till uttryck i flera av de skrivelser som skickades mellan världsliga och andliga 
myndigheter med anledning av trolldomstroutbrottet. Se exempelvis brev från Olof 
Fredrik Wahlin till Gabriel Hwasser 17/6 1858, inkom till Västerås domkapitel 21/9 1858, 
nr 625, bilaga 3 samt § 7 protokoll från kommissionsundersökningen 31/8 1858, inkom till 
Västerås domkapitel 21/9 1858, nr 625, EIII:IO2, VDA. Se även brev från kronofogde 
Graan till Landshövdingen 11/7 1858, nr 45, skrivelser från övriga myndigheter, 1858, 
Länsstyrelsen Kopparbergs län, Landskansliet, DIIIb:i43, ULA. 

26 Tidning för Falu Land och Stad 15/9 1858. 
27 Aftonbladet 28/6 1858. 
28 Tidning för Falu Land och Stad 15/9 1858. 
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konkret koppla traderandet av Blåkullamyten till barn.^ Berättelserna 
i pressen fungerade därmed både förlöjligande och avståndstagande. 

Tonen i tidningsartiklarna angav genast vilket förhållningssätt man 
som bildad och modern samhällsmedborgare borde ha till trolldoms
anklagelserna. Den värdeladdade terminologin användes för att skapa 
en sensationskänsla. Sättet att skriva om Blåkullaberättelserna marke
rade ett tydligt avståndstagande från den vidskepliga allmogen. Sna
rare än att försöka klarlägga vad som hänt under trolldomstroutbrottet 
eller varför, berättade man i pressen pikanta detaljer ur barnens vitt
nesmål och blandade dessa med mer generella åsikter om dumma bön
der. Genom att raljera över Gagnefsbornas häxtro kunde man både 
underhålla och driva gyckel med den dumma allmogen. Häxanklagel-
serna blev ett sätt för den bildade eliten att skapa motbilder till det nya, 
rationella och moderna samhälle som ansågs vara på väg att växa fram. 

Men löjet i pressen fyllde också en annan, ej avsedd, funktion. Jag 
menar att själva det offentliga utpekandet i pressen enade Gagnefs-
borna. Hånet gjorde att man inom allmogen slöt sig samman i opposi
tion mot omvärlden. Det starka avståndstagandet från den bildade eli
ten skapade en samhörighetskänsla bland Gagnefsborna. De hade 
gemensamt blivit utpekade och förlöjligade och denna erfarenhet ska
pade enighet i socknen. När man i pressen talade om den vidskepliga 
allmogen inbegrep man nämligen alla som trodde på Blåkullafärder -
oavsett var de befann sig i ryktesspridningen. Det skedde därigenom 
en hopslagning av två tidigare skilda grupper: anklagade och ankla-
gare. Det är här viktigt att understryka att flera av dem som beskylldes 
för trolldom själva trodde på häxor. De flesta förnekade visserligen att 
de själva skulle tillhöra detta förhatliga släkte, men oavsett om de 
ansåg sig skyldiga till anklagelserna eller ej var de övertygade om att 
Blåkullaresor kunde förekomma. Häxtron var heller inte begränsad till 
dem som var direkt inblandade i ryktesspridningen. Även bland dem 
som stod utanför beskyllningarna var tron på Blåkullafärder stark. Det 
var just denna vidskepliga inställning man inom pressen (som före
trädare för den bildade eliten) ville bekämpa. Jag menar att omvärlden 
genom att behandla alla som trodde på Blåkullafärder som en grupp 

29 Dahlpilen 18/9 1858, Norlin (1858), s. 19 ff. 
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medverkade till att överbrygga de motsättningar som häxanklagel-
serna gett upphov till. 

Om omständigheterna varit annorlunda, om inte andra faktorer 
hade bidragit till att ena Gagnefsborna hade skriverierna i pressen kun
nat få motsatt effekt. De hade kunnat vända dem som stod utanför häx-
anklagelserna mot dem som var inblandade i vrede över den skam som 
drogs över socknen. Men uppslutningen kring Blumenberg hade enat 
de båda grupperna. Den samhörighet som skapades under trolldoms-
troutbrottet förstärktes därför genom omvärldens hånfulla attityd. 

Väckelse och självrannsakan 

Jag har nu visat hur överhetens ointresse för dem som pekades ut som 
häxor och omvärldens hånfulla attityd gentemot dem som trodde på 
trolldomsanklagelserna bidrog till att tona ned motsättningar mellan 
anklagare och anklagade. Även konflikten mellan socknens präster har 
framhållits som förklaring till sammanhållningen inom allmogen, 
trots de allvarliga anklagelserna. Men det finns ytterligare en faktor 
som gjorde att Gagnefsborna inte splittrades av trolldomsryktena. Det 
var den väckelse som spreds i samband med trolldomstroutbrottet. Jag 
kommer avslutningsvis att visa hur man genom väckelsen vände en 
yttre konflikt till en inre. 

Till skillnad från andra inblandade överhetspersoner såg Blumen
berg häxanklagelserna varken som ett sjukdomssymptom eller som ett 
utslag av vidskepelse. Istället menade han att berättelserna om Blå-
kullafärder var illusioner från Djävulen. Orsaken till att barnen utsatts 
för dessa diaboliska attacker var att Gagnefsborna var ogudaktiga. 
Barnens syner av dans och dryckenskap i Blåkulla skulle uppmärk
samma föräldrarna på hur syndigt de levde. Genom att lyssna till bar
nens nöd skulle de omvändas. De skulle väckas till ett mer gudaktigt 
leverne. Det fanns med andra ord, enligt Blumenberg, en djupare 
mening med trolldomsryktena - nämligen väckelse.30 

Även i tidigare forskning har man uppmärksammat närheten mel
lan omfattande häxanklagelser och väckelse. De amerikanska histori
kerna Paul Boyer och Stephen Nissenbaum visar att trolldomsbeskyll-

30 Robert Blumenberg, Mockjjärdsbarnen år 1858 (Köping 1858), s 4 ff., 14 ff., 21 ff. 
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ningarna i Salem, Massachusetts, under 1690-talet genomgick en 
omfattande tolkningsprocess. Det tog lång tid innan de inblandade 
myndighetspersonerna och allmogen kunde enas om att barnen var 
förhäxade. Till en början var man öppen för andra tolkningsmöjlig
heter. Somliga ansåg exempelvis att barnen var gudomliga språkrör. 
Med ett annat fokus, menar därför Boyer och Nissenbaum, hade troll
domsryktena kunnat sluta i massomvändelse och väckelse. Även 
historikern Maria Wallenberg Bondesson påpekar att flera teman från 
trolldomsprocesserna gick igen i den senare väckelsen i området hon 
studerar. 

Också folklivsforskaren Jan-Inge Wall framhåller den nära kopp
lingen mellan berättelser om Blåkullaresor och väckelse. Han menar 
att det under de stora häxprocessernas inledningsskede fanns tydliga 
väckelselika drag, exempelvis sammankopplingen mellan världslighet 
och synd. Dessa resonemang utvecklas av historikerna Marie 
Lennersand och Linda Oja, som visar att flera av de vittnande barnen 
under 1600-talets stora häxprocesser framställde sig själva som 
gudomligt sanktionerade avslöjare. De hävdade att de hade fått i upp
gift att leda folk i sin omgivning till ett gudfruktigare liv. 

Tidigare häxforskning visar med andra ord att det fanns en väckel
sepotential i trolldomsanklagelserna. Den direkta betydelseförskjut
ningen och vad den medfört har dock inte undersökts tidigare. Jag 
skulle därför vilja fördjupa diskussionen om vad omtolkningen av bar
nens fantasier innebar. Vad var det som hände när Blåkullaberättel-
serna inte längre kunde skyllas på förmenta häxor? Vad innebar det att 
barnens historier om Djävulspakter tolkades som en direkt följd av 
föräldrarnas syndfullhet snarare än attacker från ondskefulla troll-
packor? 

Jag menar att Blumenbergs tolkning (att häxanklagelserna var ett 

31 Boyer & Nissenbaum (1974), s. 23 ff. 
32 Wallenberg Bondesson (2003), s. 237 ff. 
33 Jan-Inge Wall, Hon var en gäng tagen underjorden ... Visionsdiktning och sjukdoms

bot i gotländska trolldomsprocesser (Uppsala 1989), s. 23 ff. 
34 Marie Lennersand & Linda Oja, "Vittnande visionärer. Guds och Djävulens red

skap i Dalarnas häxprocesser", i Hanne Sanders (red.), Mellern Gud og Djcevelen. Reli
giöse og magiske verdensbilleder i Norden r$oo—r8oo (Köpenhamn 2001), s. 183-190,193 f. 
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tecken på allmogens behov av omvändelse och ökad gudaktighet) 
vände en yttre konflikt till en inre. Detta ledde till att Gagnefsborna -
som i mycket hög grad ställde sig bakom hans förklaring — började 
söka svaren till barnens berättelser hos sig själva.35 De förlorade där
med intresset för att rannsaka och skuldbelägga dem som barnen 
pekade ut som häxor. Det var inte längre viktigt att utse syndabockar. 
Lite tillspetsat kan man säga att häxan hade spelat ut sin roll. 

Ansvaret för barnens lidande låg istället, med den nya tolkningen av 
trolldomsanklagelserna, hos föräldrarna. Dessa kom att lägga ned allt 
större energi på en introvert granskning av egna fel och brister. Deras 
tvivel och samvetskval ledde till en ökad gudaktighet som i sin tur 
utmynnade i en stark väckelse. Så småningom fick också väckelsen 
fördömande och splittrande drag. Men i väckelsens inledningsfas var 
de nyomvända alltför upptagna med att försöka utplåna alla syndiga 
tankar hos sig själva för att ha tid att rannsaka andra. Väckelsen och 
den självkritik den innebar ledde därför till att konflikterna i häxankla-
gelsernas spår tonades ned. De yttre motsättningarna ersattes av inre 
konflikter. 

En enande konflikt 

Jag har i den här artikeln visat att trolldomstroutbrottet i Gagnef 1858 
ledde till ökad enighet inom allmogen. Skilda faktorer bidrog till att 
befrämja samhörighetskänslan mellan Gagnefsborna. Jag har valt att 
framhålla fyra aspekter som jag menar spelade in. För det första menar 
jag att konflikten inom prästerskapet skiftade fokus från de motsätt
ningar trolldomsanklagelserna gav upphov till. För det andra visar jag 
hur överhetens ointresse för att rannsaka och skuldbelägga tonade ned 
konflikterna i häxanklagelsernas spår. För det tredje menar jag att 
omvärldens hånfulla och förlöjligande attityd (som främst kommer till 
uttryck i dagspressens skriverier om trolldomstroutbrottet) fungerade 
sammansvetsande. För det ijärde visar jag att väckelsen i socknen 

35 Tegler Jerselius (2003), s. 169 ff. 
36 Tegler Jerselius (2003), s. 139 ff. 
37 Tegler Jerselius (2003), s. 90-98. 
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medförde att yttre konflikter byttes mot inre samvetskval. Även detta 
enade Gagnefsborna. 

Mina resultat skiljer sig därmed från tidigare forskning där man 
betonat kopplingen mellan trolldom och konflikter. Frågan blir natur
ligtvis hur man ska kunna förklara denna diskrepans? Jag vill här fram
hålla den mikrohistoriska metodens betydelse för mina resultat. Jag 
menar att jag genom att förändra skala och perspektiv på frågor som 
redan ansetts vara besvarade kunnat ge en ny bild av vad trolldoms
rykten kunnat få för konsekvenser. 

I tidigare undersökningar av häxanklagelser har man främst sysslat 
med stora övergripande studier av fenomenet i sig. Det har handlat om 
att finna generell kunskap utifrån många olika trolldomsmål från 
skilda platser och ofta över en lång tidsperiod. Till skillnad från detta 
angreppssätt har jag strävat efter att sätta in ett specifikt utbrott av 
trolldomsrykten i en lokal kontext. Jag har därmed både snävat in och 
breddat undersökningen. Jag har förkortat tidsperspektivet och för
minskat det geografiska området. Den stora fördelen med detta är att 
jag härigenom kunnat fördjupa analysen av omständigheterna kring 
trolldomstroutbrottet. Jag har kunnat utöka undersökningen till att 
gälla fenomen som vid en första anblick inte haft direkt betydelse för 
häxanklagelserna men som, har det visat sig, påverkat händelseutveck
lingen. 

Genom att vända och vrida på just anklagelserna i Gagnef har jag 
kunnat visa att häxanklagelser inte nödvändigtvis måste leda till 
omfattande konflikter. De faktorer jag framhållit som förklaring till 
varför Gagnefsborna enades av trolldomstroutbrottet är naturligtvis 
mycket specifika. De är knutna till platser och aktörer vars handlings-

38 För en utförligare diskussion om mikrohistoria se Teglerjerselius (2003), s. 20-27. 
39 Se exempelvis Anita Jacobson-Widding, "Häxvärldens kaos och logik", i Lars 

Widding, När häxbälen brann (Stockholm 1980); Robert Muchembled, "Spegelns bak
sida. Satansmyter och kulturella realiteter", i Bengt Ankarloo & Gustav Henningsen 
(red.), Häxornas Europa 1400-1700. Historiska och antropologiska studier (Lund 1987); 
Kärfve (1992); Bob Bushaway, "Tactic, unsuspected, but implicit faith: alternative belief 
in nineteenth-century rural England", i Tim Harris (red.), Populär Culture in England c. 
1500-1850 (Basingstoke 1995); Marion Gibson, "Understanding Witchcraft? Accusers' 
Stories in Print in Early Modern England", i Stuart Clark (red.), Languages of Witch
craft. Narrative, Ideology andMeaning in Early Modern Culture (London 2001). 
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sätt direkt påverkade utvecklingen. Det tids- och platsbundna i min 
undersökning innebär dock inte att mina resultat inte går att generali
sera. Den exakta kombination av faktorer som påverkade händelseut
vecklingen i Gagnef står knappast att finna någon annanstans. Men 
min undersökning visar på en öppenhet och föränderlighet i hur häx-
anklagelserna kunde fungera. Andra omständigheter på andra platser 
och vid andra tidpunkter kan ha haft liknande följder. Det är därför 
nödvändigt att modifiera de generaliserande tolkningar av häxankla-
gelser som ett konfliktspråk/><?r se som varit gängse i tidigare forskning. 
Trolldomsrykten kunde orsaka split och oenighet, detta är otvetydigt. 
Men - som min undersökning av trolldomsanklagelserna i Gagnef 
visar - häxanklagelser kunde också ena. 

r35 
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