


Inledning 

Linda Oja 

Har det inte skrivits tillräckligt om de svenska häxprocesserna? Är inte käl
lorna genomtröskade, perspektiven uttömda och alla de intressanta frågorna 
redan besvarade? Finns det verkligen något ytterligare att tillägga om dessa 
fantasier kring flygande käringar, bortrövade ungar och dansande djävlar? 
Vore det inte bättre att i stället rikta intresset mot mindre bisarra och aparta 
aspekter av 1600-talets historia? 

I själva verket är forskningen om de svenska häxprocesserna inte alls sär
skilt omfattande. Det användbara källmaterialet är däremot enormt och de 
tänkbara infallsvinklarna många. Mycket återstår att utreda. Dessutom kan 
studier av häxprocesserna kasta ljus över viktiga förhållanden i det tidig
moderna samhället, vilket detta nummer av Opuscula Historica Upsaliensia 
förhoppningsvis kommer att visa. 

I tre artiklar presenteras här nya perspektiv på de stora svenska 
häxprocesserna på 1660- och 1670-talet. Marie Lennersand gör en analys av 
myndigheternas agerande, Kristina Tegler söker efter schamanistiska drag i 
häxors och vittnens berättelser och Maria Bondesson jämför häxprocesserna 
med de extatiska väckelser som uppstod i samma områden hundra år senare. 

Nya är dessa perspektiv i så måtto att de inte konsekvent applicerats på de 
svenska processerna av tidigare forskning. De största insatserna inom områ
det har hittills varit inriktade på att klarlägga huvuddragen i händelseförlop
pet och förklara processerna som helhet. Här har författarna i stället renodlat 
varsitt mindre perspektiv och systematiskt utforskat det, något som natur
ligtvis hade varit omöjligt utan den översikt som den tidigare forskningen 
givit. 

Innan de tre undersökningarna tar vid, och som en gemensam inledning 
till dem, ska jag presentera en översiktlig bild av de svenska processerna och 
forskningen kring dem. Jag ska även kortfattat sätta in artiklarna i ett både 
lokalt och internationellt forskningssammanhang. 
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Häxprocesser i det svenska riket 
På 1660- och 1670-talet försiggick stora trolldomsprocesser på olika håll i 
det dåvarande svenska riket.1 Det skedde på Åland och i Bohuslän, liksom i 
många delar av Svealand, Norrland och Finland. Nästan 300 personer, främst 
kvinnor, avrättades som häxor. 

Häxprocesserna var förstås inte något unikt svenskt fenomen. På många 
håll i Europa, liksom i europeiska kolonier i Nordamerika, försiggick 
häxprocesser. I Europa pågick de av och till från senmedeltiden fram till 
mitten på 1700-talet.2 

Rättsprocesser om trolldom hade förekommit i Sverige redan under med
eltiden. Vanligtvis handlade anklagelserna om magisk skadegörelse på hälsa 
och egendom. I slutet av 1500-talet började också enstaka berättelser om 
häxors nattliga resor till djävulen i Blåkulla dyka upp inför svenska domsto
lar.3 I början av 1660-talet tillkom på vissa håll ett avgörande motiv i berät
telserna: barnaförandet. Det var nu inte längre enbart vuxna som gav sig av 
till Blåkulla, utan man tvingade också med sig små barn.4 

Just resorna till Blåkulla och förandet av barn kom att utgöra kärnan i 
anklagelserna under de stora trolldomsprocesserna i Norrland och Svealand.5 

På andra håll hade Blåkullatemat mindre betydelse och anklagelserna hand
lade i stället om att folk genom förbund med djävulen lärt sig olika troll
konster. Så var fallet i de åländska häxprocesserna som inleddes år 1666 och 
resulterade i sju dödsdomar, och i de bohuslänska som pågick 1669-72 och 
medförde 29 avrättningar.6 

I Österbotten, där trolldomsprocesserna kulminerade under andra hälften 
av 1670-talet och fortsatte in på 1680-talet, handlade anklagelserna huvud
sakligen om magisk skadegörelse. Det fanns dock vissa orter där beskyll
ningar om barnaförande till Blåkulla dominerade. Sammanlagt dömdes tjugo 
personer till döden mellan 1665 och 1684.7 

1 Också i de svenska provinserna förekom häxprocesser under 1600-talet. Se t.ex. Madar, 1987, 
om processer i Estland. 
2 För en översikt över de europeiska häxprocesserna se t.ex. Levack, 1995. Om nordamerikan

ska processer se t.ex. Boyer & Nissenbaum, 1974, Demos, 1982 och Karlsen, 1987. 
3 Ankarloo, 1987, s. 250ff. 
4 Ankarloo, 1984, s. 226f. Se även Fahlgren, 1966, s. 101 om Västerbotten, dit föreställningarna 
om barnaförandet verkar ha kommit först på 1670-talet. 
5 Ankarloo, 1984, s. 224. 
6 Åland: Jansson, 1970, Heikkinen-Kervinen, 1987, s. 282ff. Bohuslän: Linderholm, 1918, s. 

84f, 270. De bohuslänska processerna skildras även i Svenungsson, 1970, som till stora delar är 
en källutgåva. 
7 Heikkinen-Kervinen, 1987, s. 286ff. 
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De svea- och norrländska processerna började i Dalarna 1668 och slutade 
i Stockholm 1676. De första rannsakningarna hölls i Älvdalen 1668, efter att 
myndigheterna uppmärksammat att några barn där hade mycket att berätta 
om hur de och andra reste till Blåkulla och träffade djävulen. Samma år hölls 
omfattande rannsakningar också i Lillhärdal i Härjedalen. Aret därefter rann
sakades det även i Mora, denna gång inte av tingsrätten utan av en special
domstol (kommission) tillsatt i ärendet. En annan kommission rannsakade 
1671 i Rättvik, Orsa, Leksand och Mora. Sammanlagt avrättades omkring 
45 personer, de flesta från Mora och Älvdalen.8 

Processerna spred sig 1671 vidare till Hälsingland där både tingsrätter 
och kungliga kommissioner rannsakade i flera års tid.9 Under de kommande 
åren skedde omfattande rannsakningar också i Gästrikland, Medelpad, Ång
ermanland, Jämtland, Härjedalen och Västerbotten.10 Från Hälsingland spred 
sig Blåkullaberättelserna också över Östersjön, till de svenska garnisonerna 
i Ingermanland och Estland.11 1675 nådde "oväsendet" Uppland, Västman
land och Stockholm. Året därpå avslöjades emellertid i Stockholm att många 
av de vittnande barnen ljugit, varefter processerna fick ett snabbt slut.12 Då 
hade sammanlagt omkring 240 människor avrättats i Norrland och Svea
land.13 

Härmed var emellertid ingalunda trolldomsprocesserna slut i riket. I Öst
erbotten höll, som nämnts, processerna som bäst på att komma igång på 
riktigt och 1687 bedrevs omfattande trolldomsrannsakningar i Lappmarken. 
De senare gällde dock inte Blåkullafärder utan samernas religionsutövning. 
Behandlingen av de anklagade samerna blev förhållandevis mild; de bestraffa
des inte utan tillsades endast att sluta upp med sin "vidskepliga" verksamhet 
och lämna in sina "trolltrummor".14 

Också under 1700-talet förekom trolldomsprocesser. Ett tiotal kvinnor 
från Värmlandsnäs anklagades 1720 för Blåkullaresor och magiska konster. 
Två av dem dömdes till sist, 1724, till landsförvisning medan de andra fick 
lindrigare straff eller frikändes.15 Drygt trettio år senare var det dags igen, 

8 Ankarloo, 1984, s. 113-132. 
9Ankarloo, 1984, s. 132-153. 
10 Ankarloo, 1984, s. 153-188. Om rannsakningarna i Västerbotten (som vid den här tiden också 

innefattade det vi i dag kallar Norrbotten) se Fahlgren, 1966. 
11 Ankarloo, 1984, s. 309f, Ericson, 1989. 
12 Ankarloo, 1984, s. 188-214. 
13 Ankarloo, 1984, s. 228. Detta inkluderar de avrättade i Dalarna. 
14 Melén, 1996, s. 19ff, 24. 
15 Wikman, 1992, kapitlet Häxorna på Näset. Wikmans framställning saknar källhänvisningar 

i egentlig mening, men han har av allt att döma använt sig av originalhandlingarna i fallet. Hans 

uppsats är den enda genomgång av händelseförloppet som veterligen presenterats. Korta referat 

finns emellertid i Gadelius, 1913, s. 278ff och Ankarloo, 1977. 
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denna gång i Dalarna. År 1757 beskylldes ett tiotal kvinnor från Ål för att 
vara trollkonor och fara till Blåkulla. Också denna gång drog förhandling
arna ut på tiden och avslutades först 1763 genom att de anklagade frikändes 
och några av de inblandade ämbetsmännen bestraffades för olovlig tortyr 
och andra oegentligheter.16 

Hundra år efter processerna i Ål uppstod åter liknande oroligheter i Da
larna. Barn från Mockfjärd berättade 1858 om nattliga resor till mystiska 
platser. Blåkulla kallades denna gång för Josefsdal och djävulen för Nås-
gubben, men i övrigt känns berättelserna igen. Anklagelserna ledde emeller
tid inte till några myndighetsingripanden, utom mot den präst som ansågs ha 
underblåst oväsendet.17 

Dessutom försiggick processer av mindre omfattning åtminstone in på 
1780-talet. Även här kunde anklagelserna ibland gälla Blåkullaresor, men 
oftare handlade de om magisk verksamhet med ett bestämt praktiskt syfte, 
exempelvis skadegörelse, sjukdomsbot eller avslöjande av tjuvar.18 

Tidigare forskning 
Artiklarna i denna antologi handlar alla om de norr- och svealändska 
häxprocesserna på 1660- och 1670-talet. Hur har man då tolkat dessa pro
cesser i tidigare forskning?19 

I en artikel från 1887 framför Albert Ulrik Bååth åsikten att Blåkulla-
fantasierna hade sin orsak i de hårda villkor som allmogen levde under. Man 
föreställde sig gästabud med glädje och överflöd för att glömma sin fattiga, 
förtryckta tillvaro och prästerskapets skräckpredikningar. Djävulen framstod 
för dessa människor inte som någon ond figur, utan var den som tröstade 
"när lidandets mått tycktes rågad t".20 

16 Ål-processerna har senast studerats av Marianne Särman. Särman, 1996.1 ett pågående pro
jekt om tortyr från medeltiden och framåt behandlas de också av Umeåhistorikern Björn Åstrand. 
17 Wall, 1987. Händelserna i Mockfjärd utgör också utgångspunkten för Kristina Teglers pågå
ende avhandlingsarbete om magiska föreställningar under 1800-talet. 
18 Omfattande studier av dessa mindre processer har gjorts av Marko Nenonen och Per Sörlin. 

Nenonen, 1992 och Sörlin, 1993. Se även Ankarloo, 1988, Wall, 1989 och Nildin-Wall & Wall, 

1996 hos vilka det finns djupgående analyser av enskilda mål. Vidare studerar jag själv i mitt 

pågående avhandlingsarbete, som handlar om olika sociala gruppers syn på magi i Sverige 
1600-1800, ett större antal sådana processer, och i Umeå arbetar Soili-Maria Eklund med 
avhandlingsprojektet "Kyrklig kontroll i Härnösands- och Åbo stift under slutet av 1600- och 
början av 1700-talet. Studier kring hädelse, kätteri och trolldomsprocesser". 
19 Den internationella forskningen om häxprocesser är enorm och kan inte refereras här. Till
gången på forskningsöversikter är dock god. Set.ex. Monter, 1972, Johansen, 1981-82, Ankarloo, 

1984, s. 11-22, 356-361, Behringer, 1989, Levack, 1995, s. 261-269, Whitney, 1995. 
20 Bååth, 1887, citatet på s. 203. Bååths förklaring går i stora drag igen i Sture Wikmans tolk
ning av bakgrunden till 1720-talets värmländska processer. Wikman, 1992, s. 33-45. 
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Den förklaring till processerna som psykiatern Bror Gadelius presente
rade på 1910-talet ligger i linje med Bååths resonemang. I tvåbandsverket 
Tro och öfvertro i gångna tider håller Gadelius med om att hungern och 
nöden var en viktig del i bakgrunden till berättelserna om Blåkulla.21 Som 
grundläggande orsak till häxprocesserna, inte bara i Sverige utan allmänt i 
Europa, ser han dock kyrkans agerande. Den av teologerna skapade djävuls
doktrinen "lade tidigt en oerhörd tyngd på folkets själslif och ingöt i det
samma djupa anlag för melankoli och skuldkänsla". Folktron diabolisera-
des, bland annat genom de blodiga kättarförföljelserna. Denna inre tidsbomb 
i kombination med den yttre nöden framkallade småningom en "epidemisk 
besatthet" hos folket där häxfantasier och verklighet flöt samman. Ytterst 
var sabbatsberättelserna alltså framsuggererade av kyrkans män.22 Ett ty
piskt drag i de svenska processerna var, menar Gadelius, att det handlade om 
"epidemisk barnhysteri". De ständigt återberättade Blåkullasägnerna satte 
igång barnens skräckfantasier, vilka genom de vuxnas krävande utfrågningar 
och vakstugor blev till verkliga anklagelser.23 

Också kyrkohistorikern Emanuel Linderholm hade vid denna tid ambi
tionen att grundligt skildra och förklara de svenska trolldomsprocesserna. 
Han planerade ett sexbandsverk om processerna, men endast första delen, 
med en allmän inledning och en skildring av processerna i Bohuslän, blev 
utgiven.24 Dessutom skrev han två längre artiklar om oväsendets upplösning 
respektive de uppländska processerna.25 Som grund till häxprocesserna såg 
Linderholm den djävulstro och "vidskeplighet" som härskade hos männis
korna, och som på 1660-talet ledde till massuggestion och en smittsam "psy
kisk epidemi".26 Initiativet kom enligt honom underifrån och inte från stats
makt eller kyrka, som tvärtom överraskades av och stod handfallna inför de 
många anklagelser som plötsligt dök upp.27 Myndigheternas hårda behand
ling av de anklagade förvärrade dock läget och förstärkte allmänhetens tro 
på trolldomsväsendets verklighetsanknytning.28 Utifrån de första trolldoms
målen och deras behandling rullade sedan processerna på och fick allt större 
omfattning.29 Deras avstannande förklaras genom agerandet hos lärda män 
som till sist tagit sitt förnuft till fånga.30 

21 Gadelius, 1913, s. 164f. 
22 Gadelius, 1913, s. 139ff. 
23 Gadelius, 1913, s. 175ff, 205f. 
24 Linderholm, 1918. 
25 Linderholm, 1913, Linderholm, 1930. 
26 Linderholm, 1918, s. 55, 59ff. För Bohusläns del betonar Linderholm dock att det inte rörde 
sig om någon "psykisk folkepidemi". Ibid. s. 83. 
27 Linderholm, 1918, s. 56f. 
28 Linderholm, 1913, s. 169. Se även Linderholm, 1918, s. 58,60. 
29 Linderholm, 1918, s. 57f. 
30 Linderholm, 1913, s. 172. 
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Det finns, som framgått, likheter mellan förklaringarna hos Bååth, Gadelius 
och Linderholm. Alla såg de föreställningarna om Blåkulla och häxorna som 
förankrade hos den svenska allmogen. Processerna växte enligt författarna 
fram underifrån, även om både Bååth och Gadelius starkt betonar 
prästerskapets roll som förmedlare av kyrkans djävulstro. Protestmotivet är 
mest uttalat hos Bååth, även om det också existerar hos de andra. I Gadelius 
och Linderholms tolkningar ses häxväsendet i stället som uttryck för en kol
lektiv psykisk sjukdom. 

I en artikel från 1942 lade teologen Emilia Fogelklou Norlind fram en ny 
tolkning av de svenska häxprocesserna. I den engelska forskaren Margaret 
Murrays efterföljd ville Fogelklou se åtminstone en del av Blåkulla-
berättelserna som grundade i faktiskt förekommande hedniska 
fruktbarhetsriter. Inbillning och djävulstro räcker, enligt henne, inte som för
klaring till häxprocesserna. I stället bör man se en del av anklagelserna inför 
rätta som referat av riter, där människor utklädda agerat i olika roller, bland 
annat "djävulens". Fogelklou anlägger också ett könsperspektiv på frågan 
genom att se kvinnorna som mer dragna till den gamla kulten än männen. 
Detta förhållande hade sin grund i kvinnornas utanförskap i samhället.31 

Både Murrays allmänna tes om häxsabbatens verklighetsbakgrund och 
Fogelklous försök att verifiera den med hjälp av svenskt källmaterial har 
utsatts för hård kritik. I bägge fallen har andra forskare visat att tesen inte 
bara är orimlig utan också obevisad, då den bygger på en selektiv läsning av 
källorna.32 

Apotekaren Lauritz Gentz anlade 1954 i en artikel medicinska aspekter 
på häxtron och häxprocesserna. Det var bruket av bolmört i läkemedel, spridda 
av kringresande "kvacksalvare", som gav upphov till hallucinationer om flyg
färder och erotiska äventyr i Blåkulla. Av kyrkans män tolkades sedan be
rättelserna om dessa hallucinationer som Satans verk.33 Också denna teori 
har tillbakavisats av de flesta forskare, då den saknar stöd i källmaterialet. 
Även de som anser att droger i vissa fall kan ha varit inblandade avvisar 
tanken att de skulle haft någon större betydelse i sammanhanget.34 

Hos Jonas J:son Hanzén, utgivare av källmaterial från de hälsingska 
häxprocesserna, fann Gentz dock visst stöd. Också Hanzén tillskriver droger 
en viktig roll i Blåkullaföreställningarnas tillkomst. Ännu viktigare var emel-

31 Fogelklou Norlind, 1942. Också Gadelius lyfter fram könsaspekter på häxtron. Han betonar 

hur starkt kvinnohatet är i teologernas häxtraktater och ser dess rötter i de katolska prästernas 

av celibatet framkallade sexuella frustration. Gadelius, 1913, s. lOOff. 
32 Se t.ex. Sandblad, 1967-68, s. 106, Ankarloo, 1984, s. 13f. 
33 Gentz, 1954, särskilt s. 33f. Också Bååth nämner "döfvande örter" som en yttre faktor till 

Blåkullasynerna, men intresserar sig i stället för "hwarför folkfantasien just nu tog sig detta 

uttryck". Bååth, 1887, s. 196. 
34 Gadelius, 1913, s. 137ff, 218ff, Sandblad, 1967-68, s. 106, Heikkinen, 1969, s. 376, Ankarloo, 

1984, s. 219f. 
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lertid, enligt Hanzén, människornas sexualitet, som särskilt då den antingen 
inte kunde få något utlopp eller stimulerades genom droger, tog sig uttryck i 
fantasier om sexuella orgier hos djävulen.35 

I två längre artiklar, publicerade i Lychnos 1954-55 och 1967-68, disku
teras enstaka aktörers betydelse för processernas upphörande. Bertil Sund
borg vill lyfta fram Gustaf Rosenhane som processernas avgörande kritiker 
medan Henrik Sandblad slår ett slag för Carolus Lundius insats. Bägge för
fattarna studerar också den idémässiga påverkan i respektive fall.36 Sund
borg framför därutöver åsikten att processernas orsaker står att finna i den 
propaganda som präster och andra myndighetspersoner förde ut till allmän
heten.37 

Mycket av A.U. Bååths resonemang från 1887 går igen i Karl Fahlgrens 
tolkningar av trolldomsväsendet i Västerbotten 1675-77. Blåkulla-
föreställningarna speglar, enligt Fahlgren, fattiga människors önskedröm
mar om befrielse från sjukdom, hunger och förtryck.38 Till Västerbotten kom 
oväsendet med rykten och tiggarbarn söderifrån, fann sin resonansbotten i 
existerande magiska föreställningar och bruk samt "onda önskningar och 
själviska beräkningar" och drevs på av fabulerande barn, hysteriker, skräck
slagna föräldrar och stridslystna präster. Anledningen till oväsendets 
"epidemiska" karaktär var, menar Fahlgren, barnens inblandning. Tanken 
att oskyldiga barn tvingades med till djävulen var särskilt fasansfull. Därför 
var temat tacksamt för tiggarbarnen att utnyttja.39 

Då Emanuel Linderholms planerade verk om Sveriges häxprocesser ald
rig blev slutfört saknades fortfarande en heltäckande skildring av oväsendet. 
En grundlig genomgång av processerna kom först 1971 med historikern Bengt 
Ankarloos avhandling. Ankarloos arbete utgör därför i första hand en kart
läggning av händelseförloppet 1668-77, föregången av en beskrivning av 
trolldomsbrottets historia fram till 1668. Arbetet innehåller dels en kronolo
giskt upplagd redogörelse av skeendet, dels en tematisk analys av proces
serna utifrån ett rätts- och socialhistoriskt perspektiv. Ankarloo analyserar 
anklagelsernas innehåll, rannsakningarnas form och den rättsliga bedöm
ningen, vilka som anklagades och vittnade, oväsendets spridning och den 
samtida opinionen.40 Ett av de mer överraskande resultaten var att de ankla
gade i gemen inte var de fattigaste utan oftare kom från "samhällets mitt".41 

35 Hanzén, 1951, s. 273ff. 
36 Sundborg, 1954-55, Sandblad, 1967-68. 
37 Sundborg, 1954-55, s. 251. Både Sundborg och Sandblad pekar också på viktiga källkritiska 
problem i forskning kring häxprocesserna. Sundborg, 1954-55, s. 249ff, Sandblad, 1967-68, s. 
121 ff. 
38 Fahlgren, 1966, s. 76ff, 82. 
39 Fahlgren, 1966, s. 92f. 
40 Ankarloo, 1984. 
41 Ankarloo, 1984, s. 285. 
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Nöden kunde dock på ett annat sätt kopplas till oväsendet. Dess spridning 

skedde nämligen till stor del genom rörligt fattigfolk som såg Blåkulla-
berättelserna som ett sätt att få mat för dagen.42 

Någon allmän förklaring till processerna presenterar Ankarloo inte i av
handlingen. Det krävdes enligt honom fler empiriska studier av processerna 
i olika länder, innan en mer ambitiös tolkning kunde göras.43 På samma sätt 
hade den finske historikern Antero Heikkinen resonerat två år tidigare i sin 
avhandling om processerna i den östra, finska rikshalvan. Heikkinen hade 
dessutom genom sina resultat pekat på svårigheterna med att söka efter en 
enda förklaring till alla häxprocesser. Han hade jämfört Ålands processer 
med dem i Österbotten och visat att medan de åländska processerna drevs på 
uppifrån, av en i häxdoktrinen beläst häradshövding, emanerade anklagel
serna i Österbotten underifrån.44 

Antropologen Anita Jacobson-Widding diskuterar däremot 
häxprocessernas orsaker i en uppsats från 1980. Hon pekar på att såväl de 
tidigmoderna processerna i Sverige och i Europa allmänt som de nutida pro
cesserna runtom i världen ofta förekommer i områden som genomlevt stora 
ekonomiska, sociala och mentala förändringar. Närmare bestämt uppstår miss
tankar om trolldom, menar Jacobson-Widding, när ett fastlåst socialt och 
ideologiskt system börjar övergå i ett mer flexibelt. Då uppfattar människor 
världen som kaotisk och försöker bekämpa detta kaos genom att upprätta 
tydligare gränser mellan "gott" och "ont". Det tvetydiga, motsägelsefulla 
och mystiska demoniseras.45 

På 1980-talet återvände Bengt Ankarloo till häxprocesserna i en artikel 
och tog upp flera faktorer som kan ha legat bakom dem. Han lyfter i artikeln 
fram den ökade strävan hos 1600-talets myndigheter att utrota det man upp
fattade som "oseder" och "vidskepelser". Denna strävan kan förklara sär
skilt de lokala myndigheternas stränga behandling av anklagade häxor. Den 
kan också, i kombination med exempelvis demografisk obalans, ha skapat 
oro och konflikter ute i byarna, som ledde till anklagelser inifrån bonde
samhället.46 

Ett liknande perspektiv anlägger religionshistorikern Birgitta Lagerlöf-
Génetay i sin avhandling från 1990. Hon djupstuderar där inledningsskedet 
till processerna i Dalarna och Härjedalen utifrån både social- och religions
historiska aspekter. Deras bakgrund ser hon i en krock mellan den folkliga 
kulturen och de statliga och kyrkliga myndigheternas ökade uppfostrings-

42 Ankarloo, 1984, s. 307ff. 
43 Ankarloo, 1984, s. 267. 
44 Referat av avhandlingen i Heikkinen-Kervinen, 1987. 
45 Jacobson-Widding, 1980, särskilt s. 219ff, 253ff. 
46 Ankarloo, 1987. 
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ambitioner, samt i religiösa oroligheter under 1660-talet. Hon analyserar också 
Blåkullasägnens innehåll och dess betydelse på både ett folkligt och ett lärt 
plan.47 

Per-Johan Ödman har i sitt arbete om svensk pedagogik- och mentalitets
historia ett avsnitt om trolldomsväsendet. Han betonar där att såväl Blåkulla-
berättelsen som själva processerna samtidigt kunde fylla olika behov hos 
olika grupper i samhället. Bilden av Blåkulla kunde till exempel fungera 
som en "pornografisk dröm" genom vilken både mäns och kvinnors sexuella 
fantasier och rädslor fick utlopp. Likaså kunde det rättsliga spelet med an
klagelser, motanklagelser, vittnesmål, bekännelser och så vidare fylla vik
tiga funktioner för inblandade, funktionärer och åskådare. Särskilt kunde 
anklagarrollen, menar Ödman, ge utlopp för aggressioner som bottnade i 
frustrationer, konflikter och konkurrens.48 

Nyligen har historikern Per Sörlin i en artikel analyserat Blåkullaberättelsen 
och lyft fram sambandet mellan berättelsen och situationen i vilken den fram
fördes. Sörlin gör troligt att vissa inslag i barnens vittnesmål tillkom vid 
förhören, och detta utifrån två syften. För det första ville barnen göra histo
rien mer trovärdig och verifierbar utifrån den vardagliga verkligheten. För 
det andra hade de behov av att framställa sig själva som så oskyldiga och 
förledda Blåkullafarare som möjligt, för att tona ned det egna ansvaret.49 

Kommissioner, schamaner och väckta 
Artiklarna i denna antologi prövar några nya perspektiv på de stora 
häxprocesserna i Norr- och Svealand. Till grund för texterna ligger författar
nas C-uppsatser, som skrivits vid Historiska institutionen här i Uppsala. 
Naturligtvis har uppsatserna både förkortats och omarbetats betydligt. 

Överhuvudtaget har det under senare år skrivits ett flertal B-, C- och D-
uppsatser om häxprocesser vid institutionen. Också andra temata med an
knytning till magi och det övernaturliga har rönt ett betydande intresse bland 
studenterna. Detta intresse har vuxit fram underifrån, bland grundstudenterna, 
inte sällan med inspiration från granndiscipliner som etnologi och religions
historia. 

I ett större sammanhang hänger inriktningen på häxprocesser och folklig 
magi samman med det allmänna intresse för tidigmodern vardagshistoria 
och folklig kultur som på senare tid blomstrat bland historiker runtom i lan
det. I Uppsala har denna inriktning i stor utsträckning behandlat förhållandet 
mellan å ena sidan den folkliga kulturen och å andra sidan den tidigmoderna 

47 Lagerlöf-Génetay, 1990. 
48 Ödman, 1995, kap. 22 (s. 231-260). 
49 Sörlin, under utgivning. 
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statens maktutövning, en problematik som i varierande grad satt spår också 
i antologins tre uppsatser.50 

I Marie Lennersands artikel står det rättshistoriska perspektivet i centrum. 
Tidigare rättshistoriska undersökningar av häxprocesserna i Europa har van
ligtvis fokuserat på trolldomsbrottets juridiska tolkning eller processrätts
liga frågor.51 Lennersand koncentrerar sig i stället på processerna som en 
samhällelig kris, vilken man från statligt håll försökte lösa med extraordi
nära rättsliga åtgärder i form av kommissioner.52 Statens agerande sätts i 
samband med dess allmänna strävan efter större kontroll över såväl underså
tarna i allmänhet som den lokala förvaltningen ute i landet. 

I viss utsträckning ansluter sig Lennersand härigenom till den forsknings
inriktning som velat sammankoppla häxprocesserna med de framväxande 
starka staternas ökade maktanspråk och maktutövning. En av inriktningens 
främsta företrädare är den franske historikern Robert Muchembled. Han ser 
häxsabbaten som ett lärt påhitt och häxprocesserna som en effekt av elitens 
strävan att "ackulturera" landsbygdens folk, alltså utrota dess "oseder" och 
göra det lydigt gentemot Gud och kungamakten. Genom att avrätta utpekade 
häxor skrämde man folket till underkastelse och avskräckte från motstånd. 
Förföljelserna mot trollkunniga var, enligt Muchembled, endast en del av 
kampen mot den folkliga kulturen, en kamp som initierades av eliten, men 
kom att stödjas också av de välsituerade bönderna.53 

Medan Lennersand koncentrerar sig på myndigheternas agerande fokuse
rar Kristina Tegler i stället på den folkliga nivån utifrån ett religionshistoriskt 
perspektiv. Hon lyfter i sin undersökning fram de schamanistiska elementen 
i vittnesmål och bekännelser från häxprocesserna i Dalarna 1668-69, och 
diskuterar också myndigheternas omtolkning av sådana folkliga inslag i en
lighet med en mer lärd uppfattning om häxsabbaten. 

Teglers artikel är skriven inom en forskningstradition som utifrån häx
processer försökt komma åt bakomliggande folkliga föreställningar om det 
övernaturliga. Traditionen har också beröringspunkter med ackultura-
tionsperspektivet. Man ser nämligen förändringen av de folkliga föreställning
arna som huvudsakligen ett resultat av myndigheternas, framför allt dom
stolarnas, maktutövning. 

Inriktningens stora verk är den italienske historikern Carlo Ginzburgs ar
bete om norditaliensk folktro på 1500- och 1600-talet. Utifrån inkvisitio
nens protokoll från Friuli har Ginzburg kunnat rekonstruera föreställningar 
om nattliga strider mellan häxor och vissa utvalda bybor, kallade benandanti. 

50 Om denna forskningstradition, se Dahlgren, Floren & Karlsson, 1993, särskilt s. 14ff. 
51 Behringer, 1989, s. 635. 
52 Dömande kommissioner rörande ämbetsmän under 1600- och 1700-talet utgör ämnet för 
Marie Lennersands pågående avhandlingsarbete. Se vidare Lennersand, 1994. 
53 Muchembled, 1985, kap. 5 (s. 235-278), Muchembled, 1987. Se även Rowland, 1987. 
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Striderna gällde skörden; vann häxorna blev den mager, men om benandanti 
segrade blev den riklig. I inkvisitionens händer kom dock dessa folkliga 
föreställningar att förändras. Under förhören med personer som i början an
såg sig vara benandanti omtolkades deras identitet så att de till slut uppfatta
des som häxor. Deras verksamhet förvandlades från fromma strider för åker
lyckan till djävulsk häxsabbat.54 Andra forskare har upptäckt liknande mönster 
på annat håll, bland annat i Sverige.55 

Maria Bondesson närmar sig häxprocesserna utifrån en jämförelse med 
den extatiska väckelsen i 1770-talets Härjedalen. Perspektivet är både so
cial- och kulturhistoriskt. I häxprocesserna liksom i väckelsen söker hon 
efter uttryck för protest och vill härigenom visa hur vissa grupper använde 
kulturella motiv i en samhällelig konflikt. 

Också tidigare forskare har i föreställningar om häxor funnit uttryck för 
social protest.56 Exempelvis har den franske historikern Emmanuel Le Roy 
Ladurie i sin studie av bönderna i Languedoc lyft fram likheter mellan häx
sabbat och revolt. Tankegången var densamma när det gällde häxorna som 
när det gällde uppror och folkliga fester; man ville vända upp och ned på den 
gängse ordningen och därigenom protestera mot den.57 Bondessons jämfö
relse med väckelsen, liksom det medföljande långa tidsperspektivet, är däre
mot något nytt. Visst har flera forskare pekat på likheter mellan häxprocesser 
och vilda väckelser, men någon systematisk jämförelse har man hittills inte 
gjort.58 

Mycket återstår 
Även om de stora häxprocesserna alltså tilldragit sig många forskares in
tresse är ämnet på intet sätt uttömt. Exempelvis saknas ännu en systematisk 
studie utifrån ett genushistoriskt perspektiv.59 Likaså vore en detaljerad ana
lys av processernas upplösning önskvärd, gärna i ett internationellt jämfö
rande perspektiv. Hittills har skildringarna mest gått ut på att man, under 
ledning av några modiga och framsynta män, tagit sitt förnuft till fånga och 
gjort upp med den gamla "vidskepligheten". Vidare återstår att undersöka 
vilka effekter de stora häxprocesserna fick i de drabbade områdena. På vil-

54 Ginzburg, 1991. 
55 Se t.ex. Klaniczay, 1987, s. 214ff, Henningsen, 1987, Wall, 1989, Kärfve, 1992, kap. 5-6. 
56 Ett kritiserat exempel är Jeffrey Burton Russelis arbete om medeltidens trolldom. Se Johan-

sen, 1981-82, s. 405f. Andra som tolkat inslag i häxsabbaten i termer av protest eller hån är 

Ankarloo, 1987, s. 273f och Lagerlöf-Génetay, 1990, s. 168f. 
57 Ladurie, 1976, s. 207ff. 
58 Dessa likheter har för svensk del noterats av t.ex. Linderholm, 1918, s. 61 och Lagerlöf-

Génetay, 1990, s. 17Off. 
59 Frågan har berörts av såväl Ankarloo som Lagerlöf-Génetay, dock endast som en fråga bland 

många. Ankarloo, 1987, s. 274f, Lagerlöf-Génetay, 1990, s. 131 ff. 
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ket sätt påverkades till exempel de sociala banden inom byn eller socknen? 
Hur hämtade man sig från den katastrof som processernas anklagelser, vitt
nesmål och avrättningar innebar? 

Framtidens häxforskare har dessa och många andra frågor att utreda. Ar
tiklarna i föreliggande antologi belyser häxprocesserna ur några nya syn
vinklar. Det vore glädjande om de kunde inspirera till ytterligare insatser 
inom detta mångfacetterade forskningsområde! 
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