


Konflikterna som uteblev 
Situationen i Gagnef efter 
häxanklagelserna 1858 

Kristina Tegler Jerselius 

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

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

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

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

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

Splittringen som kom av sig 

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

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

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

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

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

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

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

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

6 Tegler Jerselius (2003), s. 69-77, r52 ff 
7 Tegler Jerselius (2003), s. 142 ff. 
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ett konfliktperspektiv.8 Mot bakgrund av detta framstår bristen på 
menings skiljaktigheter i Gagnef som förvånande. Om nu trolldom 
hörde så intimt samman med schismer - varför ser man inga motsätt
ningar i häxanklagelsernas kölvatten? 

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

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

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

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

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

En sammansvetsande motsättning 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Häxan i skymundan 

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

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

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

till Västerås domkapitel 21/9 1858, nr 625, bilaga 3 samt brev från Gabriel Hwasser till 
VDK, nr 381, EIIL102, VDA. 
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var det oviktigt vilka de var. Jag menar att detta tjänade till att över
brygga de konflikter häxanklagelserna gett upphov till. 

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

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

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

Men trots ointresset av att utreda beskyllningarna fanns det inom 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Väckelse och självrannsakan 

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

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

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

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

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

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

Jag menar att Blumenbergs tolkning (att häxanklagelserna var ett 

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

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

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

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

En enande konflikt 

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

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

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

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

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

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

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