


Det levande förflutna 

Minnen och lystnader kring 1600-talets 

Linda Oja 

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

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

I denna artikel ska sådana hänvisningar till 1600-talets häxprocesser 

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

2 Laga ting i Orsa 4/12 1734 § 29, Kopparbergs läns häradsrättsarkiv XI AI 131, Upp
sala landsarkiv (ULA). Sid-/folienummer saknas dessvärre i dessa protokoll. 

59 



analyseras och diskuteras. Avsikten är att studera några av de berättel
ser, minnen och uppgifter som existerade på orter i Dalarna där häx
processer tidigare hållits. Tyngdpunkten ligger på frågan i vilka sam
manhang och i vilka syften de fördes fram eller undveks att föras fram. 
Härigenom vill jag belysa en aspekt av häxprocessernas lokala följder, 
nämligen det arv av historier och hågkomster som de gav upphov till, 
och vilken betydelse dessa hade för senare generationer. Jag är intres
serad av alla slags utsagor och referenser, oavsett om de stämmer med 
den historiska verkligen eller ej, eftersom även uppgifter som inte kan 
verifieras utgör en del av den bild av häxprocesserna som förmedlades 
av senare tiders människor. 

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

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

Minnen inför rätta 

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

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

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

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

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

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

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

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

Varifrån Näsman fått dessa uppgifter är oklart. Någon egen erfarenhet 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

13 Oja (1999), s. 81 f., 240 och där anförd litteratur. 
14 Se t.ex. Ankarloo (1984), s. 136-145; Lennersand &Oja (2001), s. 55, 69. 
15 Marja Taussi Sjöberg, Rätten och kvinnorna. Från släktmakt till statsmakt i Sverige 
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Nämndemännen hade en särställning när det gällde att tillhanda
hålla sådan information. Maria Ågren har, beträffande ägandeför
hållanden, beskrivit det som att "lokalsamhällets och framför allt 
nämndemännens minnen fungerade som ett slags inskrivningsmyn
dighet". Det finns all anledning att förutsätta att systemet såg lika
dant ut för andra typer av information, som också ansågs kunna vara 
till nytta för den lokala rättskipningen. Genom att berätta för Katt 
Anders Larsson vad hon menade sig ha varit med om i sin barndom 
överlämnade hustru Anna information i den lokala kunskapsbank som 
nämndemannens minne utgjorde, att användas vid behov. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sedelärande historier 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Häxprocesserna som underhållning 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

I den situationen framstod det troligen som onödigt att lyfta fram 

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

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

sala. Han meddelade senare Hulphers uppgifter om resan med Linné. Se Hansson & 
Herzog (1990), s. 692 ff.; Hulphers (1957), s. 169 f. not c. 
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iéoo-talets häxprocesser vilka, som framgick ovan, på intet sätt var 
överspelade i Älvdalen. Själv tillhörde Näsman ju dem som betonade 
kopplingarna mellan händelserna omkring 1670 och sin egen samtid. 
Även om hans åsikt verkar ha varit att trolldom var en realitet, och 
något som skulle bestraffas, kan han mycket väl ha känt till de mer 
skeptiska och distanserade attityderna hos personer som Linné. Kan
ske ville Näsman helt enkelt inte skylta med sina åsikter, eller med det 
faktum att trolldom var något som verkade utövas i den socken som 
han hade det religiösa ansvaret för. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dåtid och samtid 

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

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

62 Götlind (1999), s. 47. 

77 



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

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

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

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

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

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

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

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

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