


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, 

18 



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 

Enquiry into the Salem Witch Trials (New York 1989 [1949]), s. 262 £; Reis (1997), s. 8 f. 
78 Hoffer (1996), s. 188; George Lincoln Burr, Narratives of the New England Witch-

craft Cases (New York 2002 [1914]), s. 196 ff. Phips uppgifter om att han befunnit sig vid 
fronten hela sommaren och därför inte kunnat ta del av händelseutvecklingen i Salem 
var dock inte överensstämmande med verkligheten. I själva verket var han bara borta 
under sammanlagt ett par veckor av den fyramånadersperiod som the Court of Oyer and 
Terminer var aktiv. Baker 8c Reid (1998), s. 155. 
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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. 
82 Starkey (1989), s. 268. 
83 Weisman (1984), s. 173; Starkey (1989), s. 250 ff.; Hoffer (1996), s. 195 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 

84 Reis (1997), s. xii £ 
85 Weisman (1984), s. 125; Godbeer (1992), s. 182 ff.; Karlsen (1987), s. 226 ff. 
86 Weisman (1984), s. 174 f.; David S. Lovejoy, "Between Hell and Plum Island: 
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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 
Mass. & New York 2000), s. 108; Robinson (1991), s. 248 f.; Norton (2003), s. 310 f. 
Observera att det i kolonialtidens Amerika saknades en statskyrka som alla tillhörde, 
och att inte alla puritaner var medlemmar i en kyrka. De var dock ändå döpta och gick i 
kyrkan regelbundet - detta var ett strängt religiöst samhälle där man knappast kunde stå 
utanför den kristna gemenskapen. Av dem som ville bli medlemmar krävdes mer än av 
de vanliga kyrkobesökarna ifråga om religiös medvetenhet och ansträngningar att leva 
ett syndfritt liv. De var också i likhet med Anne Putnam tvungna att avge en "conversion 
narrative". David D. Hall, WorldsofWonder, Daysofjudgement. Populär Religions Belief 
in Early New England (Cambridge Mass. 1989), s. 123 ff.; Reis (1997), s- 35 &• 
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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 

89 Richard Middleton, Colonial America. A History, 1565-1776 (Oxford 2002, tredje 
uppl.), s. 190. 

90 Weisman (1984), s. 175. 
91 Weisman (1984), s. 175. 
92 Weisman (1984), s. 176; Starkey (1989), s. 267 f. 
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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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