


Androm till sky och skräck 
Den rättsliga behandlingen av trolldomsprocesserna 

i Älvdalen och Mora 1668-69 

Marie Lennersand 

Inledning 
Det var i mitten av mars 1669 som rådet först blev uppmärksamt på de märk
liga oroligheter som försiggick i Dalarna. Till Svea hovrätt hade det inkom
mit ett större antal trolldomsfall, och lokalt hade mängder av dödsdomar 
dömts ut. I Älvdalens socken i Österdalarna hade ett trettiotal personer stått 
inför rätta under sommaren och hösten 1668. De var anklagade för att ha 
ingått en pakt med djävulen och fört med sig barn till häxsabbaten i Blå
kulla.60 

Arton personer hade dömts till döden av häradsrätten och tolv dödsdomar 
fastställts av Svea hovrätt.61 I maj 1669 skedde de första avrättningarna. 
Under tiden hade häxanklagelserna spritt sig, först till grannsocknen Lillhärdal 
i Härjedalen och sedan till Mora, som kom att bli centrum för processerna i 
Dalarna. Där blev situationen ohållbar när flera hundra personer pekades ut 
som häxor. I förtvivlan bad folket i Österdalarna överheten om hjälp. Rådet 
tillsatte i det läget en kommission för att utreda händelserna, och under några 
hektiska dagar i augusti 1669 ställdes drygt 60 personer inför rätta. 

Nere på kontinenten hade trolldomsprocesser rasat i nära två sekel och i 
stort sett ebbat ut vid 1600-talets mitt. I Sverige hade visserligen folk både 
ställts inför rätta och dömts som häxor under flera århundraden, men ankla
gelserna hade aldrig tidigare nått en sådan stor omfattning. Staten och rätts
systemet stod inför en helt ny och alldeles fasansfull situation, ett totalt kaos 
som riskerade att slita sönder samhället. 

60 Uppgifterna om händelserna i Älvdalen och Mora är sammanställda ur Österdalarnas dom
bok 1668, Svenskt Historiskt Magazin, 1849, och Kröningssvärd. Källmaterialet som används 

i artikeln kommer fr.a. från C.G. Kröningssvärds tryckta samling med handlingar från trolldoms

processerna i Dalarna 1668-73. För den allmänna bakgrunden se Ankarloo, 1987, och Lager-

löf-Genetay, 1990. 
61 Fem av dessa dödsdomar var "villkorliga" Ankarloo, 1984, s. 118. Mer om detta nedan. 
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Denna form av stora trolldomsprocesser hade inte förekommit tidigare, 
och blev heller aldrig rutin för 1600-talets rättsliga myndigheter. Det var 
alltså inte självklart varken för de lokala domstolarna, för Svea hovrätt eller 
för rådet hur man skulle ställa sig till anklagelserna och vilka rättsliga åtgär
der som skulle vidtagas. Skillnader kan därför ha funnits mellan den lokala 
och den centrala nivån, vilket bör ha påverkat den fortsatta händelseutveck
lingen och de straff som dömdes ut. 

I föreliggande artikel skall de lokala och centrala myndigheternas age
rande i samband med trolldomsprocesserna i Älvdalen och Mora 1668-69 
sättas i fokus. Såväl de åsikter som fanns om hur anklagelserna skulle bemötas, 
som förfarandet vid rättegångarna, de domar som fälldes och det sätt på vil
ket straffen verkställdes är av intresse. Myndigheternas agerande är värt att 
uppmärksamma av den anledningen att det var de som i slutändan formade 
både anklagelserna och givetvis också rannsakningarna. Det som finns i pro
tokollen är bara de anklagelser som rätten valde att ta upp. När myndighe
terna inte längre ville fortsätta att driva processerna tog de slut, trots att det, 
vilket kommer att diskuteras vidare nedan, fanns hundratals anklagelser kvar 
att utreda. 

Förhållandet mellan den centrala och den lokala nivån i detta samman
hang skall också placeras in i den större samhällsutveckling där staten för
sökte öka kontrollen över lagar och myndighetsutövning, och därigenom 
stärka sitt grepp om det lokala samhället. Som den franske historikern Ro
bert Muchembled skriver: "Är inte häxförföljelserna trots sina uppseende
väckande aspekter helt enkelt en episod bland andra i lagens och ordningens 
erövring av den västerländska landsbygden?"62 

Under 1600-talet försökte staten utsträcka sitt inflytande även över folket 
på landsbygden. Man försökte disciplinera och uppfostra invånarna till ly
diga och arbetsamma undersåtar; kraven på kontroll visade sig på alla nivåer 
i samhället.63 Kopplingen mellan statens ambitioner att kontrollera lokal
samhället och trolldomsprocesser har betonats av Muchembled. Han ser detta 
som en del i överhetens strävan att omvandla den folkliga kulturen i Frank
rike. Med hjälp av kyrkan och mer välbärgade grupper i samhället skulle 
folket uppfostras och disciplineras till både kropp och själ. Den discipline-
ring Muchembled talar om har hämtat väsentliga drag från Michel Foucaults 
teorier.64 

Foucault framhåller att under den så kallade tidigmoderna tiden var hårda 
straff en beprövad metod för de styrande att visa sin makt och sätta skräck 
även i dem som inte begått brottet. Det var mer eller mindre grymma, offent-

62 Muchembled, 1987, s. 127. 
63 Se t.ex. Oestreich, 1969, s. 187, Schulze, 1987, s. 290, Lindström, 1993, s. 21. 
64 Muchembled, 1985, s. 183ff och kap. 5 passim. 
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liga kroppsstraff som staten använde sig av, och syftet med dem var att statu
era exempel. Åskådarna skulle fyllas med känslan av att minsta brott kunde 
bestraffas hårt. Ändå fanns det i denna maktutövning ett visst godtycke. 
Kopplingen mellan brott och straff var inte stark nog eftersom rättskipningen 
inte var tillräckligt effektiv för att man skulle kunna vara säker på att alla 
brott beivrades.65 

Det rättshistoriska sammanhanget 
Rättsutvecklingen i Europa från medeltiden till 1800-talet har beskrivits som 
en process där en lokalt baserad rättskipning långsamt byttes ut mot en som 
var statligt styrd och delvis grundad på andra värderingar. Detta brukar 
benämnas den judiciella revolutionen, även om det inte alls var fråga om 
någon revolution, utan tvärtom en mycket långdragen process.66 

Den så kallade judiciella revolutionen speglar en övergång mellan två 
sorters kontroll. Den ena utövades horisontellt i lokalsamhället, där den in
formella kontrollen över grannar, släktingar med flera var viktig för att sam
hället gemensamt skulle kunna fortsätta fungera. Det primära för lokal
samhällets rättssystem var att återställa den balans som störts i och med brottet. 
Offren och samhället skulle kompenseras för den tillfogade skadan, medan 
brottslingarna skulle gottgöra och sedan åter integreras i gemenskapen. Vid 
allvarliga brott, som sågs som ett hot mot lokalsamhället, kunde man dock 
stöta ut brottslingen (genom avrättning, förvisning eller liknande) och däri
genom återställa balansen. Det viktiga är dock att alla problem löstes på det 
sätt som var för lokalsamhället mest fördelaktigt.67 

Den andra sortens kontroll, som med tiden allt mer tog över, var hierar
kisk och utövades via staten och dess representanter. Detta var en bestraffande 
rättvisa, som syftade till att vedergälla brott. Rättvisan var inte längre strikt 
interpersonell och beroende av att det fanns en anklagande part. Det viktiga 
var att statens behov tillgodosågs, och det kunde uppstå konflikter om det 
bästa för lokalsamhället inte överensstämde med statens krav.68 

Att denna övergång skedde även i Sverige anses belagt av forskningen, 
samt att avgörande steg i denna riktning togs under 1600-talet. Hovrätternas 
inrättande framstår här som viktigast. Rudolf Thunander betonar dock att 
man inte kan se något avgörande brott i utvecklingen genom att hovrätterna 
inrättades, även om de formellt var mycket betydelsefulla.69 Jan Sundin menar 
att det skedde en gradvis infiltration från staten och kyrkan, och att denna 
hade stöd lokalt. Det senare skulle bero på att lokalsamhället från och med 

65 Foucault, 1987, passim. 
66 Lenman & Parker, 1980, s. 23. 
67 Lenman & Parker, 1980, s. 27f. 
68 Lenman & Parker, 1980, s. 1 lff, 29. 
69 Thunander, 1994, s. 248f. 
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1600-talet ställdes inför en rad nya problem, vilka man hade svårt att hantera 
utan stöd från centralmakten,70 

Ett problem var att det inte fanns något ordentligt fungerande system av 
vare sig lagar eller domstolar. Rättssystemet utreddes och reformerades un
der 1600-talet och en allt mer fast organisation tog form. De gamla landslaga
rna framstod som föråldrade, och behoven av en ny landslag blev allt mer 
trängande. Den nya lagen dröjde dock, trots lagkommissionernas idoga ar
bete under 1600-talet.71 I brist på en ny landslag blev bibelns ord (framför 
allt Moseböckerna) särskilt viktiga för bedömningen av grövre brottmål. Straff 
som böter, fängelse och även dödsstraff dömdes ut allt oftare. Det var dock 
standard att straffen mildrades i högre instans, varför avrättningar var gan
ska sällsynta.72 

En organisation av domstolar började byggas ut under 1600-talets början. 
En ny instansordning tillkom, och hovrätterna inrättades för att fungera som 
högre instans. De hade bland annat till uppgift att kontrollera häradsrätternas 
verksamhet och att ta upp vissa grövre brottmål, så kallade liv- och högmåls-
saker, till vilka trolldomsmål räknades. Den högsta instansen var justitie-
revisionen, som bestod av kungen och rådet. 

Reformerna på det rättsliga området innebar att staten ökade sin kontroll 
över folket genom att representanter för staten placerades ut över hela landet 
i form av bland annat befallningsmän, landshövdingar, domare och fogdar. 
När konflikter uppstod, var det dessa lokala makthavare som stod folket 
närmast, eftersom de själva var delar av lokalsamhället. Samtidigt som de 
var statens representanter, kände de trycket från allmogen och de krav denna 
ställde på staten och rättskipningen.73 

Tidigare trolldomsmål och annan brottslighet i Dalarna 
Ovanstående är alltså den rättshistoriska bakgrunden till processerna i Älv
dalen och Mora. För att händelserna 1668-69 bättre skall kunna sättas in i ett 
sammanhang skall en jämförelse göras med hur såväl tidigare trolldomsmål 
som annan brottslighet i Dalarna hanterats rättsligt. Trolldomsanklagelser 
var inte någon ny företeelse, varken i Dalarna eller någon annanstans, även 
om processerna aldrig tidigare nått en sådan omfattning. Förekomsten av 
tidigare trolldomsanklagelser visar sig dock svår att komma åt i material 
från Svea hovrätt. 

70 Sundin, 1992, s. 452. 
71 Inger, 1980, s. 73ff, 112ff, Jägerskiöld, 1984, s. 218, 225. 
72 Inger, 1980, s. 117ff, Thunander, 1994, s. 196ff. Se även Österberg-Lindström, 1988, s. 61 f. 
73 Inger, 1980, s. 112ff, Taussi-Sjöberg, 1990, passim. 
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Tabell 1 visar de fall som gått vidare till Svea hoviätt under åren 1634-
73.74 Där framgår hur man i Dalarna använde sig av de rättsinstanser som 
skulle ta upp grövre brottslighet. I tabellen finns en klar övervikt för vålds-
och sexualbrott, men samtidigt ser vi att inte någon kategori var särskilt van
ligt förekommande varken i Älvdalen eller Mora. 

Tabell 1: Hovrättsutslag för Dalarna 1634-7375 

Trolldom, Tidelag Mord, dråp, Stöld, Hor, Överfall, 

svordom vådadråp, bedrägeri o lönskaläge, slagsmål, 

försmädelse fosterdråp dyl. blodskam rån, 

mot Gud, misshandel 

sabbatsbrott 

1634-47: 
Dalarna: 3 4 55 32 83 10 

Mora: - - 1 1 15 2 

Älvdalen: - - 1 - - -

1648-73: 
Dalarna: 55 6 58 30 50 16 

Mora: - - 1 - 4 -

Älvdalen 42 - - - - -

Källa: Register till länsstyrelsernas inkomna hovrättsbrev 1634-1756, ULA 

Under rubriken "trolldom, svordom, försmädelse mot Gud och sabbats
brott" finns från 1634 och fram till 1669 (då fallen från Älvdalen tas upp) 
bara fem fall, väl utspridda både geografiskt och över tid.76 Inte något av 
dem är från Mora eller Älvdalen. Efter att de stora processerna dragit fram 
blir antalet brott i denna kategori något vanligare, men när det väl lugnat sig, 

74 Tabellen bygger på Registret till länsstyrelsernas inkomna hovrättsbrev, ULA. Registret byg
ger på brev med domar från Svea hovrätt till länsstyrelserna i bl.a. Kopparbergs län. Det bör 

dock observeras att trolldomsmål kan ha tagits upp av hovrätten, trots att de inte finns med i 
registret. T.ex. finns det vissa luckor i brevserierna. Någon större lucka finns det dock inte i 

breven till Kopparbergs län under den aktuella tidsperioden. 
75 De något ojämna tidsramarna härrör från registret. Där finns också ytterligare ett par brotts

kategorier som jag har valt att utelämna, då de är av mindre intresse och brott inom dessa 

kategorier inte var särskilt vanligt förekommande. De är: "smädelse, missfirmelse och hotelse", 

"rymning" och "diverse". Det stora antalet trolldomsfall från Älvdalen under 1648-73 är natur

ligtvis de från 1669 som uppsatsen handlartom. Att målen från Mora inte finns med beror på att 

de togs upp av kommissionen direkt, och aldrig nådde hovrätten. 
76 Observera att det inte nödvändigtvis behöver röra sig om trolldomsmål. Eftersom tendensen 

är så pass klar, har jag dock inte undersökt dessa fall närmare. 
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rör det sig om knappt ett fall om året. Från 1674-1708 finns 16 fall upp
tagna.77 

Kan man då av detta material anta att trolldomsanklagelser knappast fanns 
i Dalarna och att grövre brottslighet inte alls fanns i Älvdalen? Säkerligen 
vore det felaktigt att dra slutsatser utifrån frånvaron av fall i ett så pass osä
kert material som detta. Det uppgifterna däremot säger oss är att hur man än 
handskades med konfliktsituationer, som till exempel trolldomsanklagelser, 
så var det inte via Svea hovrätt. Att även andra brottskategorier knappt finns 
representerade förstärker detta intryck. Konflikter och brott har säkert före
kommit, men dessa har då lösts på lokal nivå även om detta inte var överens
stämmande med de förordningar som gällde. När trolldomsanklagelserna 
tog fart i Älvdalen 1668, stod man dock inför en alltför allvarlig situation för 
att kunna klara det hela lokalt. 

Anklagelser om trolldom var dock inte någon nyhet i Älvdalen 1668, även 
om de inte tidigare hanterats av hovrätten. Religionshistorikern Birgitta La-
gerlöf-Genetay har gått igenom samtliga befintliga domböcker för Öster-
dalarna samt Västerås domkapitels protokoll från 1630-67. Av hennes un
dersökningar kan man se att anklagelser hade förekommit tidigare, och att 
dessa hade lösts på lokal nivå. Från Älvdalen har hon funnit två trolldoms
anklagelser, och från Mora finns fyra fall av lövjeri, tre av skadegörelse på 
människa eller djur och tre mer oklara trolldomsanklagelser.78 

Det finns dessutom ett fall som skiljer sig från de övriga. På tinget som 
hölls gemensamt för Mora, Venjan och Älvdalens socknar i december 1664 
stod en gammal kvinna inför rätta. Hon frikändes, men värt att observera i 
denna rättegång är anklagelserna: Blåkullaresa och barnaförande. De ankla
gelser som ett par år senare skulle få stora omfattningar fanns alltså fullt 
utbildade redan då.79 

Den slutsats som går att dra av ovanstående är att visst fanns det en ut
bredd tro på trolldom i övre Dalarna långt före processernas början, men 
omfattningen är svår att avgöra. Man var emellertid mycket sparsam med att 
anmäla trolldomsfall till högre instans, liksom andra typer av brott. Lager-
löf-Genetay uppmärksammar att man inte heller gärna anmälde trolldoms
fall till domkapitlet.80 Man föredrog att lösa sina konflikter inom lokal
samhället och utan inblandning utifrån. Med andra ord fanns det en vilande 
konflikt mellan centralmakten och det lokala samhället, som resulterade i att 
statens grepp om den lokala rättskipningen var svagt. 

77 Register till länsstyrelsernas inkomna hovrättsbrev 1634—1756, ULA. 
78 Lagerlöf-Genetay, 1990, tabell 15, se även s. 157f. Lövjeri är att i botande eller skyddande 
syfte använda magiska ramsor eller hjälpmedel. 
79 Lagerlöf-Genetay, 1990, s. 142. 
80 Lagelöf-Genetay, 1990, s. 158. Lagerlöf-Genetay tar inte upp frågan om varför inte fallen går 
vidare till Svea hovrätt. 
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I detta material kan man alltså se att statens inflytande över Älvdalen och 
Mora inte var särskilt stort, åtminstone inte via hovrätten. Men skulle statens 
och lokalsamhällets förhållande komma att ändras när trolldomsanklagelserna, 
och med dem den kaotiska situationen, började sprida sig 1668-69? 

Den rättsliga behandlingen av trolldomsanklagelserna 
på lokal och central nivå 

Häxhysterin får fäste 
På hösten 1667 började konstiga rykten cirkulera i Älvdalen. Detta ledde så 
småningom till att kyrkoherden blandades in och att fogden höll förhör på 
fjärdingstinget i juni 1668 med tjugotvå personer, varav ungefär hälften var 
barn.81 Redan nu fanns alla ingredienser som skulle bli så karakteristiska för 
de stora trolldomsprocesserna: Blåkullafärder, förbindelser med djävulen, 
bortförda barn och anklagelser mot fler och fler vuxna. 

Händelserna i Älvdalen och Mora kan enklast beskrivas med det som av 
den danske folkloristen Gustav Henningsen har betecknats som häxhysteri. 
En häxhysteri drabbar en stor del av det samhälle där den uppstår, och ankla
gelserna kan slå mot vem som helst. Ett karakteristiskt drag är att de ankla
gade avslöjar sina "medbrottslingar", vilket leder till att processen växer för 
varje rättegång. Anklagelserna bildar ett avancerat mytologiskt komplex som 
huvudsakligen består av tron på Blåkullafärderna, med dess djävulspakt och 
ingående beskrivningar av själva sabbaten.82 En häxhysteri kan börja som 
en sorts säkerhetsventil för social aggression, men den sliter samhället i 
stycken om man försöker bekämpa trolldomsanklagelserna med våld.83 

De trolldomsmål som tidigare hade förekommit både i Österdalarna och i 
resten av riket, var mindre komplicerade och inte alls av samma omfattning. 
I de fallen kunde man lösa det problem som uppstått genom att rätten 
bestraffade antingen häxan eller vittnet. I en häxhysteri drivs processen framåt 
av just bestraffningarna, som ökar spänningen och därmed utvidgar ankla
gelserna. 

I Österdalarna spred sig hysterin snart över alla bräddar, från Älvdalen 
och vidare till omkringliggande områden. Vid de första förhören angavs en 
person i grannsocknen Lillhärdal, vilket gjorde att en process inleddes där 
redan under hösten 1668. När det ordinarie tinget hölls i december 1668 var 
det, som vanligt var, gemensamt för Mora och Älvdalen. Tinget hölls i Mora, 
och de anklagade från Älvdalen fördes dit för förhör. Rykten hade vid det 

81 Svenskt Historiskt Magazin 1849, passim., Kröningssvärd I, s. 7f, fogden Johan Arvidsson 
till landshövding Duvall, 27/9 1668. 
82 Om innehållet i berättelserna om Blåkulla, se Kristina Teglers uppsats nedan. 
83 Henningsen, 1987a, s. 340ff. 
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laget börjat cirkulera även i Mora, och under 1669 växte antalet anklagelser 
även där. Dessutom hade en av de första anklagade i Mora arbetat i Lillhärdal 
och sade sig ha lärt trollkonster där.84 Efter rannsakningarna och avrättning
arna i Mora i augusti spred sig trolldomsanklagelserna vidare till andra delar 
av Dalarna.85 

Sättet som anklagelserna spred sig på, visar att bakgrunden till dem i detta 
fall inte var sociala spänningar av olika slag. Osämja, tidigare trolldoms
rykten och liknande hade kanske förekommit, men det var bara i Älvdalen 
de spontant utlöste trolldomsanklagelser, inte till exempel i Mora.86 Den 
faktor, som dock framstår som allra viktigast för att anklagelserna skulle 
komma att få så stor omfattning som de fick, är emellertid att myndigheterna 
tog dem på stort allvar och inledde de omfattande rättsliga processerna. När 
man från myndighetshåll rycktes med i hysterin och dömde ut hårda straff, 
lade man bara mer bränsle på elden. Myndigheterna visade på vilket allvar 
Blåkullaryktena skulle tas, vilket ökade ryktesspridningen. 

De lokala kraven: Rädda oss! 
Från lokalt håll höjdes snart röster för att skynda på rannsakningarna. Man 
ville ha hjälp utifrån och förespråkade att en kommission skulle tillsättas. På 
fjärdingstinget i juni 1669 klagade en mängd förtvivlade föräldrar över att 
deras barn blev bortförda av häxor. Via fogden bad de överheten (i detta fall 
landshövding Duwall) om hjälp.87 Detta var varken första eller sista gången 
som allmogen desperat krävde åtgärder. Det är uppenbart att trycket underi
från på de myndighetspersoner och präster som stod dem närmast var hårt. 
Det var också från folket som de största kraven på avrättningar kom. Den 
hjälp man bad om var alltså inte hjälp med att besluta vad man skulle göra 
utan tillåtelse att snabbt verkställa.88 

Det är emellertid svårt att avgöra hur stor del av lokalsamhället som stod 
bakom kraven på avrättningar och fortsatta rannsakningar. I källmaterialet 
framstår det som om en samlad grupp fanns där alla var av samma åsikt: för 
att rädda folket, och framför allt barnen, måste trolldomen utrotas.89 Vilka 
som verkligen låg bakom detta är dock osäkert. Eftersom det framför allt var 

84 Kröningssvärd I, s. 13f, landshövding Duvall till Svea hovrätt, 27/3 1669. 
85 Ankarloo, 1987, s. 258. 
86 Se vidare Ankarloo, 1984, s. 300ff. 
87 Kröningssvärd I, s. 33ff, fogden Johan Arvidsson till landshövding Duvall, 3/7 1669. 
88 Landshövdingens i Kopparbergs län skrivelser till Kungl. Maj:t, 1645-69, vol. 1, RA, Gustaf 

Duwall till Kungl. Maj:t, 15/5 1669. 
89 Kröningssvärd I, s. 33f, fogden Johan Arvidsson till landshövding Duvall, 3/7 1669. 
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barnens välfärd som betonades, är det emellertid troligt att deras föräldrar 
var de mest pådrivande.90 

Diskussionerna i rådet 
När andra rättsinstanser inte visste hur ett mål skulle hanteras, vände man 
sig till en högre instans med en förfrågan, eller också lämnade man över hela 
målet. Häradsrätten vidarebefordrade därför trolldomsmålen till Svea hov
rätt, som i sin tur vände sig till rådet, som fungerade som en högsta dom
stol.91 Den högsta domsmakten utövades under större delar av 1600-talet av 
det som kallades för justitierevisionen, vilken bestod av kungen och rådet.92 

1669 styrdes landet av Karl XI:s förmyndarregering, och därför var det un
der denna tid rådet ensamt som beslutade i justitieärenden.93 Rådet ansva
rade alltså för att de lagar och förordningar, som inte tidigare hade använts i 
några liknande sammanhang, tolkades på rätt sätt. 

I mars 1669 informerade Svea hovrätt rådet om det stora antalet anklagel
ser i Älvdalen. Rådet begärde en rapport från landshövding Duwall, som 
mycket oroad förklarade att anklagelserna spred sig okontrollerat. Han ville 
att det så fort som möjligt skulle rannsakas och dömas i målen.94 För rådet 
var det emellertid inte lika enkelt som för landshövdingen att veta hur man 
skulle förhålla sig till trolldomsanklagelserna. Snabba rättegångar och av
rättningar framstod inte som det enda självklara alternativet. 

Rådet var, i egenskap av högsta domstol, tvunget att verkligen ta ställning 
till trolldomsanklagelserna, både gällande deras innehåll och det sätt som 
processerna skulle drivas på. Det senare var lättast att komma överens om, 
och rådet valde att koppla bort Svea hovrätt. Den bästa lösningen ansågs i 
stället vara att rådet tillsatte en kommission. På detta sätt kunde rådet få 
kontroll över händelseutvecklingen och se till att dess åsikter drevs igenom. 

Inom rådet fanns det emellertid delade meningar om vilket förhållnings
sätt kommissionen skulle ha till anklagelserna. Dessutom kunde kommis
sioner utformas på olika sätt, och utrustas med en varierande mängd befo
genheter. Problemen bestod dels i hur man skulle döma anklagelserna; om 
man skulle fortsätta med de hårda straffen eller gå mer varsamt fram. Dels 
var man inte överens om hur stort inflytande rådet skulle ha över kommis
sionen. Den kunde bestå av ett par assessorer som bara skötte rannsakning-

90 Jfr Ankarloo, 1984, s. 311 och Sundborg, 1954-55, s. 250f. 
91 Herlitz, 1936, s. 119f. 
92 Riksarkivets beståndsöversikt, del 1, bd 1, kap. 4.2. 
931 praktiken hade rådet initiativet i justitieärendena under nästan hela 1600-talet, även under 

perioder då det fanns en myndig kung. Herlitz, 1936, s. 119f. 
94 Landshövdingens i Kopparbergs län skrivelser till Kungl. Maj:t, 1645-69, vol. 1, RA, Gustaf 

Duwall till Kungl. Maj:t, 15/5 1669. 

31 



arna och sedan överlämnade sina protokoll till rådet som fällde domarna. 
Man kunde också låta ett riksråd leda kommissionen, som då fick sköta både 

rannsakningar och domar på egen hand. Kommissionens utformning kunde 
alltså ge konsekvenser för rådets inflytande över målens fortsatta hantering. 

Riksdrotsen Per Brahe stod från början i spetsen för dem inom rådet som 
hade en öppet kritisk attityd till behandlingen av trolldomsanklagelserna. 
Han refererade till händelser längre tillbaka i tiden och menade att om man 
grep in allt för skarpt, skulle trolldomen bara sprida sig mer.95 När anklagel
serna visade sig ha spritt sig även till Mora, såg han detta som en bekräftelse 
på att man borde gå varsamt fram med de anklagade.96 Brahe motsatte sig att 
kommissionen skulle få rätt att utfärda domar och hålla avrättningar utan att 
rådet hade godkänt detta.97 

Stora delar av rådet ansåg dock att man borde ta tag i saken ordentligt, 
särskilt efter att man fått vetskap om anklagelserna i Mora. När rikskanslern 
Magnus Gabriel De la Gardie förespråkade att man snarast skulle tillsätta en 
kommission, skilde sig hans syfte från Brahes — han ville slå till hårt. De la 
Gardie ansåg att kommissionen nog skulle klara av att döma och straffa själv, 
det viktiga var att man inte gick för långsamt fram.98 Det förefaller som om 
det viktiga var att snabbt få ordning på folket och visa var makten fanns, inte 
specifikt att rädda landet från häxor. 

Även om det fanns olika åsikter i rådet om vilka åtgärder som skulle sät
tas in, var utgångspunkterna för de flesta de samma: man kunde inte förut
sättningslöst acceptera trolldomsanklagelserna. Per Brahe gav uttryck för en 
mycket kritisk inställning till sanningshalten i berättelserna om Blåkulla-
färder. "De inbillar sig mycket som inte är reellt" sade han om folket i Da
larna.99 Ett förslag från Gustav Soop var att en "medicus" skulle följa med 
kommissionen för att undersöka om anklagelserna orsakades av melankoli 
eller något liknande tillstånd.100 Även efter att kommissionen rannsakat höj
des det kritiska röster inom rådet. Då kommissionens resultat presenterades 
kallades bekännelserna för "intet annat än illusioner".101 

Att rådsherrarna hade en kritisk inställning till anklagelserna och vägrade 
tro att Dalarna var fullt med häxor, behöver emellertid inte alls betyda att de 
var sekulariserade; en sådan tolkning vore en efterhandskonstruktion. I stäl
let kan deras åsikter hänföras till diskussionerna i samtiden om illusiones 

95 Kröningssvärd III, s. 38, rådsprotokoll, 18/5 1669. 
96 Kröningssvärd III, s. 39, rådsprotokoll, 3/8 1669. 
97 Kröningssvärd III, s. 37, rådsprotokoll, 28/4 1669. 
98 Kröningssvärd III, s. 40, rådsprotokoll, 3/8 1669. 
99 Kröningssvärd III, s. 38, rådsprotokoll, 18/5 1669, s. 39, rådsprotokoll, 3/8 1669, s. 45, råds
protokoll, 25/9 1669. Det fanns dock vissa som ansåg att anklagelserna var riktiga, Krönings
svärd III, s. 39, rådsprotokoll, 3/8 1669. 
100 Lagerlöf-Genetay, 1990, s. 149. 
101 Kröningssvärd III, s. 42f, rådsprotokoll, 20/9 1669. 
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diaboli och reales, alltså om djävulens verksamhet resulterade i verkliga 
upplevelser eller i att folk inbillade sig Blåkullafärder (eller liknande sa
ker).102 

Flera i rådet verkar ha sett ursprunget till anklagelserna i något slags all
mänt omfattad sysslolöshet och okunnighet. Att dessa oroligheter överhu
vudtaget hade uppstått kunde bero på att folket i Dalarna helt enkelt var 
obildat. Det föreslogs att en skola skulle inrättas för att bota folk ifrån dylika 
dumheter.103 Det talas även på många ställen om att prästerna skulle för
mana folket att hålla sig lugnt. En åtgärd som flera gånger beordrades av 
rådet var att allvarsamma predikningar skulle hållas, i vilka man förmanade 
åhörarna att hålla sig till den rätta läran.104 

Den första trolldomskommissionen 
Rådet beslutade så småningom att kommissionen skulle ha egen domsrätt 
och att den skulle ledas av ett riksråd.105 Valet föll på Lorentz Creutz, som 
ansågs lämplig bland annat därför att han tidigare varit landshövding i Kop
parbergs län. Tanken med att ett riksråd skulle leda kommissionen var att 
han, som en betydelsefull representant för centralmakten, på plats skulle kunna 
förmana folket att upphöra med galenskaperna.106 Kommissionens arbete 
inleddes därför med en bönedag, och senare höll Creutz ett strängt förma
ningstal till den församlade allmogen. Creutz visade sig dock ta berättel
serna om Blåkullafärder på fullt allvar. När han väl var hemma igen kunde 
han för rådet berätta om både häxor och annat ont han träffat på i Mora.107 

Kommissionen bestod i övrigt av två hovrättsassessorer med fiskaler, 
borgmästaren från Falun, landsdomaren, fogden, åtta präster från trakten samt 
tolv nämndemän ur Mora tingslag.108 Förutom Creutz och assessorerna, be
stod kommissionen alltså till stor del av präster och andra personer ur lokal
samhället som hade varit i nära kontakt med anklagelserna under en längre 
tid och som dessutom var de som spred läran om de onda makterna. Detta 
gör att det hos en stor del av kommissionen fanns en grundmurad tro på att 
anklagelserna var riktiga. Dessa personer var också de som stod den uppre
tade allmogen närmast och därför var känsligast för dess påtryckningar. 

De lokala prästerna fick ett stort inflytande genom att de ingick i kommis-

102 Lagerlöf-Genetay, 1990, s. 148ff. 
103 Linderholm, 1913, s. 174. 
104 Se t.ex. Kröningssvärd I, s. 29, Kungl. Maj:t till landshövding Duvall, 17/5 1669, Krönings

svärd III, s. 38, rådsprotokoll, 18/5 1669 och s. 41, rådsprotokoll, 3/8 1669. 
105 Kröningssvärd III, s. 39f, rådsprotokoll, 3/8 1669 och s. 41, rådsprotokoll, 19/8 1669. 
106 Kröningssvärd III, s. 40, rådsprotokoll, 3/8 1669. 
107 Kröningssvärd III, s. 43, rådsprotokoll, 20/8 1669. 
108 Kröningssvärd I, s. 39f, kommissionens rannsakning 14/8 1669. 
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sionen och ansvarade för att samla in vittnesmål och anklagelser. Dessutom 
hjälpte de till i de fall någon anklagad behövde "extra övertalning" eller 
tortyr. Prästerna kunde dock inte bara påverka praktiskt utan också rent teo
logiskt. De spred kyrkans lära om det onda som försökte leda människorna 
in i fördärvet. 

Kyrkoherde Lars Elvius i Älvdalen, som var en av prästerna i kommissio
nen, framstår som särskilt fanatisk. Han hade varit med från processernas 
allra första början, då han tog fasta på de trolldomsrykten som cirkulerade 
och höll förhör under hösten 1667. Även vid förhören på tinget i juni 1668 
var han närvarande.109 Elvius är ett tydligt exempel på det samarbete som 
förekom mellan prästerna och de lokala myndigheterna, även om trolldoms
anklagelser skulle tas upp av världsliga domstolar. Men det var prästerna 
som lättast fick kunskap om och såg som sin naturliga uppgift att kontrollera 
magisk verksamhet. Förmodligen hade särskilt Lars Elvius en viktig roll i 
bakgrunden till processerna i Älvdalen, något som man kan ana i de första 
protokollen. Hans och andra prästers omsorg och kraftfulla agerande för att 
avskräcka folket från det onda måste ha slagit över och i stället resulterat i 
att man började anklaga varandra.110 

Det finns en tydlig skillnad mellan dem som vistats i Älvdalen och Mora 
och de övriga. För de flesta i rådet gick det att föra en distanserad diskussion 
om problemet, där både de som trodde och de som inte trodde på bekännelse
rna om Blåkullafärder blev ense om att något måste göras av staten själv. Av 
de goda föresatser man hade i rådet om att gå lugnt tillväga med det enfal
diga folket blev dock intet. Kommissionen kom att följa den linje som dra
gits upp av häradsrätten: trolldomen skulle utrotas en gång för alla, och det 
var bråttom att göra det. 

Rättegångsförfarandet 
Eftersom denna typ av stora trolldomsprocesser inte hade förekommit tidi
gare, var det svårt för domstolarna, såväl de lokala som kommissionen, att 
veta hur rättegångarna skulle hanteras. En sak som rådet inte hade tagit ställ
ning till var att de vanliga reglerna om bevisföring, vittnesmål och erkän
nanden var svåra att tillämpa vid dessa rättegångar. Problemet låg i att kon
sekvenserna av kommissionens sammansättning, med en stark lokal förank
ring, och målsättningen att snabba och effektiva åtgärder krävdes, ledde till 
att kommissionen, liksom häradsrätten före den, kom att gå långt för att tvinga 
fram erkännanden. Även reglerna för vem som kunde tillåtas vittna tänjde 
domstolarna på ganska mycket. 

109 Svenskt Historiskt Magazin, 1849, s. 20f, Wall, 1989, s. 24f. 
110 Wall, 1989, s. 25. 
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Förhören 
De första förhören i Älvdalen, som hölls under tre dagar i september 1668, 

var de mest utförliga som skulle komma att hållas under processerna i Öster

dalarna. När häradsrätten höll sina förhör var det med en skräckblandad fas

cination, mitt i den upphetsade stämning som rådde. Betecknande är den 

okonventionella överskriften till protokollet, som lyder "Adsis O Jesu", Je
sus, rädda oss. Under rannsakningarna försökte häradsrätten reda ut alla de
taljer kring trolldomen. I protokollet finns både ett släktträd över vissa av de 

anklagade och en trollformel som en gammal kvinna sade sig ha använt.111 

När kommissionen rannsakade, var förhören betydligt mer kortfattade och 

slentrianmässiga än de varit vid häradstinget. Tidspressen var enorm och 

man var inte ute efter några uppseendeväckande avslöjanden utan bara den 

information som behövdes för att kunna straffa de skyldiga och avskräcka 

de övriga. Kommissionen kom till Mora den tolfte augusti 1669. Från den 
fjortonde till den nittonde augusti hölls de omfattande förhören, och efter 
överläggningar föll domarna den 23 augusti. Sextio utpekade häxor och flera 

hundra barn hade då förhörts på sex dagar. Ett antal korta förhör hölls även i 
Älvdalen under en dag.112 

De kortfattade protokollen visar att rannsakningarna hela tiden följde 
samma mönster: den anklagade fördes in till kommissionen i tingsstugan 

tillsammans med de barn som gråtande utpekade henne. Den anklagade ne

kade till en början nästan alltid. Barnen hördes för att deras berättelser skulle 

kontrolleras. Efter ytterligare "övertalning" fortsatte förhören, och så små

ningom erkände en del av de anklagade.113 Av dessa bekännelser kan man se 

att kommissionen ställt ett antal ledande frågor, och att den framför allt 
strävade efter att få huvudanklagelserna uppfyllda.114 Frågorna verkar ha 
varit rakt på sak: när de lärt trollkonster och av vem, om de lovat att tjäna 

djävulen, om de fått några saker i Blåkulla (till exempel bäror,115 kläder eller 

böcker). Förmodligen gjorde den stora tidspressen att det inte fanns tid att 
försöka lirka ur de anklagade några mer personliga berättelser. I stället prio
riterades erkännanden av dem som verkade mest skyldiga. 

111 Österdalarnas dombok, Älvdalen sept. 1668. 
112 Kröningssvärd I, s. 66. Några protokoll från Älvdalen finns inte bevarade. 
113 Kröningssvärd III, s. 52f. Om övertalningen se nedan under rubriken Tortyr. 
114 Se även Ankarloo, 1984, s. 249ff. 
115 Bäror var i folktron ett slags levande väsen som sändes ut av häxorna för att stjäla bl.a. mjölk 

och smör i granngårdarna. Se af Klintberg, 1972, s. 39f. Många av dem som kommissionen 

förhörde i Älvdalen/Mora sade sig ha fått bäror. Kröningssvärd I, s. 39ff, kommissionens rann

sakning 14/8 1669. 
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Vittnena — barn och medanklagade 

Bruket av vittnen som var minderåriga eller medanklagade var omfattande 
redan under de första förhören. Det var knappast vanligt eller ens tillåtet 

enligt svensk rättegångspraxis att använda sig av dessa två vittneskategorier. 

Utan dem skulle emellertid anklagelserna ha fallit helt, eftersom i princip 

alla vittnen var barn eller medanklagade."6 

Vittnesmål från andra anklagade, så kallade complices, var alltså vanliga. 
Det rörde sig då om dem som bekänt Blåkullafärder och som angav någon 
som de sade sig ha sett i Blåkulla eller den de lärt sig trollkonster av. Det 

karakteristiska för dessa processer var emellertid de vittnande barnen. Pro

cesserna följde en viss rytm — det började med barn som trädde fram och 

anklagade vuxna, som ställdes inför rätta, dömdes och i sin tur pekade ut 

andra. Det bör påpekas att det inte på något vis var riskfritt att anklaga någon 

för trolldom. Resultatet kunde bli att vittnet fälldes för förtal. De många barn 

som vittnade under processerna dömdes ofta själva till spöstraff eller diverse 

kyrkostraff. De hade ju bland annat medgivit delaktighet i häxsabbater.117 

Exakt hur många de vittnande barnen var är svårt att fastställa, men till 

exempel nämns i samband med kommissionens rannsakningar i Mora talet 
tre hundra stycken."8 De anklagade utpekades i allmänhet av en grupp på 

omkring tre till åtta barn, framför allt flickor. Under dessa rannsakningar 

pekade de flesta barnen bara ut "sin" häxa och eventuellt någon till som de 

sade sig ha sett i Blåkulla. Under senare trolldomsprocesser i andra delar av 

landet, kom pojkarnas antal att överväga. De fick efter hand karaktären av 

professionella kringresande häxavslöjare, så kallade visgossar.119 

Av de mer utförliga vittnesmålen kan man skönja hur man lokalt såg på 

anklagelserna och hur vittnena såg på sig själva. De vuxna sägs där vara 
förlorade, men barnen som ännu inte var fullt upplärda kunde räddas. "De 

gamla [...] står på helvetets brädd, men de unga står ännu på vägen" sägs det 

i det första protokollet från Älvdalen.120 Det är tydligt att de bortförda bar

nen såg det som sin plikt att avslöja allt det onda som pågick, och på detta 

sätt kunde de även rädda sig själva. Samtidigt var de säkerligen mycket hårt 

pådrivna av sina föräldrar. Detta sägs det dock ingenting om i protokollen.121 

116 Ankarloo, 1984, s. 249ff. 
117 Kröningssvärd I, s. 68, kommissionens resolution. 
118 Kröningssvärd III, s. 51, kyrkoherde Elof Skragges relation, odat. 
119 Ankarloo, 1984, s. 307f. 
120 Svenskt Historiskt Magazin, 1849, s. 25. 
121 Svenskt Historiskt Magazin, 1849, s. 25. Se även Ankarloo, 1984, s. 311. 
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Tortyr 
Användningen av tortyr i Sverige blev vanligare under 1500- och 1600-ta-

let, från att under medeltiden knappt ha förekommit alls. Detta hade bland 

annat att göra med den förändrade rättskipningen, där den egna bekännelsen 

blev allt viktigare. Tortyr användes dock sparsamt och i de fall den tillgreps 

skulle det enbart vara efter tillåtelse från kungen eller hovrätten.122 Man såg 

det som en viktig princip att en oskyldig aldrig skulle bli pinad.123 Tortyr 

förekom emellertid i samband med trolldomsprocesser, till exempel vid de 

rättegångar som hölls i Bohuslän 1669.1 dessa relativt nyerövrade områden 

tillämpades fortfarande dansk rätt, i vilken tortyren var lagfäst.124 

Vid processerna i Älvdalen och Mora förekom tortyr förmodligen redan 

vid de allra första förhören. Naturligtvis hade häradsrätten inte någon befo

genhet att besluta om detta, men det skedde i alla fall vid tingen i september 
och december 1668.125 I häradsrättens protokoll nämns användning av över
talning och handbojor vid ett flertal tillfällen. Dessutom använde man sig av 
träjungfrur, en sorts tumskruvsliknande föremål som spändes över händerna. 

Eventuellt kunde den anklagade dessutom hängas upp på väggen. Med jung

frun på den anklagade försökte prästerna förmana till bekännelse, ofta med 

de bortförda barnen gråtande runt omkring. Även dödsdomar utfärdades ef

ter att bekännelser tvingats fram med tortyr. 

Förhörsmetoderna föranledde emellertid inte några åtgärder eller ens kom
mentarer från Svea hovrätts sida när domarna fastställdes.126 Det verkar som 

om hovrätten var nöjd med att trolldomsproblemet fick en lösning och ville 

inte närmare undersöka hur. I stället förespråkade Svea hovrätt en annan 

form av tortyr för dem som mot sitt nekande "villkorligt" dömts till döden. 

För att tvinga dem att bekänna skulle de föras ut på rättarplatsen i tron att de 
skulle dö. Där skulle de nekas att få en sista nattvard eftersom de vägrade att 

bekänna sina synder. Av rädsla och dödsångest var det sedan meningen att 

de skulle erkänna och därefter få nattvard och avrättas. Den som fortfarande 

nekade skulle föras tillbaka till fängelset för ytterligare förhör.127 Det bör 

122 Munktell 1939, passim. 
123 Munktell 1940, s. 144. 
124 Munktell, 1939, s. 128f. Observera dock att varken Linderholm (1913, s. 171) eller Munktell 

har hittat några tortyrfall i de stora svenska processerna. Ankarloo (1984, s. 257) har emellertid 

sett ett antal exempel på detta i protokollen. 
125 Österdalarnas dombok, 1668, ULA, se t.ex. Älvdalen sept fol 28 och Kråkeberg, dec. se t.ex. 

fol. 77ff. Se vidare Ankarloo, 1984, s. 113ff. 
126 Kröningssvärd I, s. 16ff, Svea hovrätts resolutioner. Det bör dock påpekas att hovrätten inte 

alls alltid såg genom fingarna med att underrätterna använt tortyr för att tvinga fram bekännel

ser i trolldomsmål. Nildin-Wall & Wall 1996, s. 195ff, 209f. Möjligen blev hovrätten hårdare på 

denna punkt, eftersom tortyren ju var en klart bidragande faktor till att trolldomsanklagelserna 

i Dalarna blev så omfattande. 
127 Kröningssvärd I, s. 19f, Svea hovrätts resolutioner. 
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dock sägas att denna metod inte verkar ha fungerat, då det snabbt genomskå
dades att det bästa sättet att slippa avrättning var att vägra erkänna.1-* 

Det lanns mer spektakulära metoder att känna igen häxor, även om det 

inte nödvändigtvis ledde till nägon bekännelse. Ett sådant sätt var vatten

provet, där häxan bunden doppades ner i vatten. Om hon flöt var hon en 

häxa, gjorde hon det inte gick hon fri. Denna metod användes aldrig under 

dessa processer, men i rädet föreslog Johan Stenbock att man skulle pröva. 

Resten av rädet var dock av en annan mening.121 '  

Inte heller rådet lade sig i de hårda metoder som användes. Det fanns, 

som vi sett, ett principiellt motstånd mot härda tag hos vissa, men varken 

kommissionens eller häradsrättens metoder föranledde några åtgärder eller 

klagomål. När Creutz presenterade kommissionens resultat i rädet, ansågs 

det att han gjort ett bra arbete.110  

Androm till sky och skräck 
De som av rätten befanns vara skyldiga dömdes enligt den mosaiska lagen, 2 

Mos. 22:18, "En trollkvinna skall du icke låta leva." Avrättningsmetoden var 

halshuggning och därefter bränning pä bal. De kriterier som Svea hovrätt 

och trolldomskommissionen använde för att döma någon till döden var enkla 

och relativt restriktiva: hon skulle ha erkänt brottet och inte vara minderårig. 

Den åldersgräns man höll sig till var sjutton är. Detta verkar framför allt ha 

gällt dem som avrättades i den första omgången. En del av dem som nekade 

och fördes tillbaka till fängelset kan ha blivit frisläppta till slut, men åtmins

tone en anklagad avrättades ett par år senare utan att ha erkänt.111  

Häradsrätten i Älvdalen dömde sammanlagt arton personer till döden. Svea 

hovrätt fastställde sju av dessa för omedelbart verkställande. Villkorliga döds

domar fälldes över ytterligare fem, som alltså skulle prövas på rättarplatsen. 

Vidare dömdes femton personer till hudstrykning, att tre söndagar i rad stå 

vid kyrkdörren med ris i händerna samt att i ett helt är stå på en särskild plats 

i kyrkan under alla predikodagar.112  De dödsdömda i den första gruppen 

avrättades i maj 1669. Ytterligare en kvinna som dömts till döden av härads

rätten hade redan dött i fängelset innan Svea hovrätts domar fallit.111  

Efter sina rannsakningar i augusti dömde kommissionen tjugotre perso

ner till döden. Av dessa hade sexton erkänt och kunde därför avrättas genast. 

En av avrättningarna sköts dock upp, eftersom den dömda var gravid.114  

,M Ankarloo. 1984. s. 130f. 
i:" Kröningssvärd 111. s. 451', rådsprotokoll, 25/9 1669. 
1.0 Kröningsvärd III. s. 43, rådsprotokoll, 20/9 1669. 

Lagerlöf-Genetay, 1990, s. 50. Vid samma tillfälle avrättades även en 16-årig flicka. 

Kröningssvärd 1, s. 16tY. Svea hovrätts resolutioner. 
1.1 Kröningssvärd I, s. 12t", landshövding Duvall till Svea hovrätt, 29/1 1669. 
1W Kröningssvärd I, s. 65f, kommissionens resolution. 
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Den 25 augusti 1669 anordnades i Mora den första stora massavrättningen, 

dä femton personer halshöggs och brändes. Ytterligare sex avrättades ett par 

dagar senare i Älvdalen. 

Rådet säg naturligtvis ogillande pä orostendenser hos folket och ville gärna 

hälla det under sträng uppsyn. Samtidigt verkar man olustig inför tanken pä 

alltför många avrättningar.1" Under 1600-talet värdet mycket vanligt att 

dödsstraff inte verkställdes, utan att straffet omvandlades till något mildare. 

Detta gör att avrättningar faktiskt inte var särskilt vanliga.136 I beskrivningar 

av äldre tider möter ofta påståenden om att folk säg avrättningar annorlunda 

förr. Man var van och det var ett tillfälle när alla intresserade sig med sti

gande spänning. Detta kan kanske ha ägt giltighet för Paris eller andra euro

peiska storstäder men knappast för Sverige och, som vi sett ovan, inte för 

Älvdalen eller Mora. 

Vi såg i brottsstatistiken ovan att grövre brott som Svea hovrätt tog upp 

var ovanliga, och man kan nog anta att dödsstraff inte dömdes ut så ofta pä 

egen hand av häradsrätten. Även kyrkoherden i Mora, Elof Skragge, som 

deltog i kommissionens arbete, iakttog detta och påpekade att man inte var 

van vid sådana här avrättningar pä landsbygden. Av den anledningen blev 

effekten så mycket större, de spred mer skräck och kunde lända till bätt

ring.1" 

Uppenbarligen iscensattes avrättningarna i Älvdalen och Mora för att väcka 

stor uppståndelse. Framförallt gäller detta avrättningarna i september i Mora, 

som finns beskrivna ett par gånger i de efterlämnade källorna. I  W Pä en öp

pen udde utmed älven mittemot kyrkan restes bålen, och ett par tusen åskå

dare från alla intilliggande socknar bevittnade händelsen. Till och med väd

ret var fint den dagen. Efter att de dödsdömda bränts i tre omgångar risades 

ungefär 150 barn och en pojke löpte gatlopp. En åskådare kallade del hela 

för "ett gräsligt spektakel".139 Efteråt höll Creutz ett förman ingstal i präst

gården för de förfärade åskådarna.140 

Från myndighetshåll talades det många gånger om att avrättningarna skulle 

vara till skräck och avsky för de övriga.141 Genom dem kunde man tillfreds

ställa den uppretade allmogen och tillmötesgå dess krav, samtidigt som man 

kunde skrämma den stora massan till lugn genom att straffa några hårt. Av-

115 Se t.ex. Kröningssvärd I, s. 29, Kungl. Maj:t till landshövding Duvall, 17/5 1669. 

"6Thunander 1994, s. 196ff. I Thunanders undersökning av Göta hovrätt under 1600-talet visar 

han att av 1342 underställda dödsdomar upphävde hovrätten 982, och av 80 mål som var refe

rerade till Kungl. Maj:t upphävdes 66 stycken. Thunander, 1994, s. 197. 
117 Kröningssvärd III, s. 50, kyrkoherde Elof Skragges relation, odat. 
l1KT.ex. Kröningssvärd I, s.72f, J. Persson Morasus till Isak Svedbergh, 5/9 1669, och Krönings

svärd III, s. 51f, kyrkoherde Elof Skragges relation, odat. 
I W Kröningssvärd I, s. 72, J. Persson Moraeus till Isak Svedbergh, 5/9 1669. 
140 Kröningssvärd I, s. 67, kommissionens rannsakning. 
141 Se t.ex. Kröningssvärd I, s. 29, Kungl. Maj:t till landshövding Duvall, 17/5 1669. 
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rättningarna gjordes till stora föreställningar, i vilka centralmakten visade 
sin styrka. Detta påminner starkt om Foucaults beskrivningar av kvalfulla 
avrättningar som skådespel där fursten kunde visa sin makt och samtidigt 

angripa folkets allmänna laglöshet.142 

Det föreföll vara en enkel utväg att försöka skrämma folk till lydnad. En 

kombination av uppseendeväckande avrättningar och centralmaktens repre

sentant Creutz förmaningstal var säkert i rådets ögon en tilltalande utväg. 

Eftersom bara de som erkände själva skulle avrättas var det ju inte heller 

någon oskyldig som skulle bli lidande. Frågan är dock om det eftersträvade 

syftet med avrättningarna uppnåddes. Det viktiga verkar ha varit att man 

skulle skrämma de övriga tillbaka till den rätta vägen och få dem att sluta 

både med trollkonster och att anklaga varandra. Den skräck som redan fanns 

skulle bytas ut mot en annan, nämligen den att de själva och deras vänner 

och anhöriga riskerade att bli avrättade om de inte slutade med förföljelse

rna. Avrättningarna var alltså inte bara ett straff för dem som verkligen brän

des, utan även för dem som anklagade och spred rykten. 

Foucault beskriver konsten att bestraffa som konsten att behärska verk

ningarna. Även om de kvalfulla skådespelen kunde vara verkningsfulla, gällde 

det att se framåt, att inte döma ut strängare straff än vad som var nödvändigt 

för att förebygga att brottet upprepades. Det var inte bara brottslingen själv 

som berördes; straffet skulle ha ännu större inverkan på dem som ännu inte 

hade gjort något.143 I längden skulle det därför inte ha fungerat att fortsätta 

att driva trolldomsprocesserna på detta sätt. Effekten blev ju heller inte ome

delbart den väntade eftersom anklagelserna till en början spred sig ännu mer. 

Som framgått ovan fanns det två viktiga faktorer som spelade in för rå

dets beslut om hur man skulle förfara med trolldomsmålen. Det ena var den 

skepticism som fanns i rådet om anklagelserna. Man var inte helt säker på att 

de verkligen borde tas på allvar. Det andra var den upphetsade stämningen. 
Det visade sig emellertid att det förmodligen hade gått att fortsätta proces
serna tills hela lokalbefolkningen var utplånad. Nu hade man gått in och 
visat att centralmakten reagerade vid dylika orostendenser. Men när oron 

bara ökade, drog man sig tillbaka. Nästa kommission ägnade Mora och Älv
dalen ganska liten uppmärksamhet.144 I stället började andra oroshärdar ut

redas, först i Dalarna, sedan i Norrland.145 

På detta sätt uppstod ett mönster som kom att hålla i sig under en stor del 

av de kommissionsrannsakningar som hölls under de följande åren. Man 

utredde, höll omfattande förhör och verkställde ett lagom antal avrättningar. 

Sedan drunknade processen i byråkrati och sin egen stora omfattning. 

142 Foucault, 1987, s. 97ff. 
143 Foucault, 1987, s. 106ff. 
144 Ankarloo, 1984, s. 130ff. 
145 Ankarloo, 1987, s. 258ff. 
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Rannsakningarna avbröts tillfälligt för att sedan aldrig återupptas, och då 

dog anklagelserna så småningom ut. 

Slutet på processerna 
När kommissionsrannsakningarna var avslutade i augusti 1669, trodde man 
sig ha knäckt trolldomen i Dalarna. Inom ett par veckor började dock folk i 

Mora att beklaga sig. Deras barn hade blivit straffade, medan flera utpekade 

häxor gått fria. De hade återfallit till synden med en gång, sades det.146 I 

Mora sockenstuga hölls därför nya förhör i slutet av september 1669.147 I 

december blev det nya rannsakningar, och från den andra till den sjätte de

cember förhördes ytterligare en stor grupp anklagade.148 Denna gång blev 

domarna betydligt mildare, och några avrättningar verkställdes troligtvis ald-

rig-14! 
I Älvdalen och Mora avtog häxanklagelserna snart, åtminstone så mycket 

att de slutade vara ett problem. Visserligen ökade anklagelserna till en bör

jan, men luften hade gått ur både de lokala myndigheterna och de uppretade 

föräldrarna. Man lyckades inte få till lika många bekännelser eller överens
stämmande vittnesmål längre. Den främsta anledningen till detta verkar vara 
att myndigheterna inte var benägna att ta upp fler anklagelser. Vid rättegånga

rna i december hade dessutom varken Creutz eller några andra mer direkta 

representanter för centralmakten närvarat. Denna kommission hade inte hel

ler egen domsrätt, utan rannsakningarna skulle lämnas vidare till Svea hov

rätt.150 

Nya processer hade vid det laget börjat drivas i bland annat Rättvik och 

Orsa. 1671 sändes ytterligare en kommission till Dalarna. Den rannsakade 

framför allt i Rättvik, Leksand och Orsa, men tog också upp en del fall från 

Älvdalen och Mora.151 Detta var den sista stora rannsakningen i Dalarna. Att 
anklagelserna så småningom avtog var dock knappast beroende på att alla 
anklagade hade bestraffats. I stället bör det betonas att det forum som fanns 
för att sprida anklagelserna, det vill säga rätten, inte längre stod öppet. När 

exempel var statuerade var man inte längre benägen att ta upp fler mål. Men 

anklagelserna hade redan spritt sig över omkringliggande områden. Proces

ser skulle på detta vis fortsätta att rulla fram över landet under flera år framåt, 

och ett flertal kommissioner tillsattes för att sköta rannsakningarna. 

Ledamöterna i den stora Norrlandskommissionen 1674 blev förskräckta 

146 Kröningssvärd II, s. 3f, protokoll från Mora sockenstuga, 12/0 1669 och landshövding Duvall 

till Kungl. Maj:t 22/9 1669. 
147 Kröningssvärd II, s. 6ff, Mora sockenstugas protokoll, 30/9 1669. 
148 Kröningssvärd II, s. 22ff, kommissionens protokoll, 2/12 1669. 
149 Någon avrättning finns åtminstone inte dokumenterad under de närmast följande åren. Se 

vidare Lagerlöf-Genetay, 1990, s. 75ff. 
150 Ankarloo, 1984, s. 127f. 
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när de insåg att de inte kunde kontrollera processens omfattning. Kommis
sionen bestämde då att dödsdomarna bara skulle verkställas om de inte blev 

för många(!).152 Kommissionerna fortsatte med andra ord att statuera exem

pel och försöka uppnå kontroll över folket genom att skrämmas. Men ett 

verkligt slut fick inte trolldomsanklagelserna förrän de nådde Stockholm 

och blev en påtaglig verklighet även där. Där lyckas man till slut stoppa 

processerna genom att få vittnena att sluta anklaga.153 

Vägen till ett kontrollerat lokalsamhälle? 

Oro och ordning 
Begreppet ordning var mycket viktigt under denna tid och sågs som grunden 

till samhällets välmåga. Ordningen manifesterades genom ett upprätthållande 

av den rådande hierarkin i samhället.154 Folket skulle hålla sig lugnt på sin 

plats längst ner i hierarkin, och för att samhället skulle fungera ansågs det 

viktigt att ordningen inte rubbades.155 Det fanns också en väldig rädsla för 

uppror. Även om man ansåg att folket var i grunden gott, fanns alltid risken 
att någon skulle uppvigla det till oroligheter.156 

Även om inte trolldomsanklagelserna uttalat kopplades till uppror, finns 

det en tydlig indirekt koppling: den kaotiska situation som rådde kring dessa 

trolldomsprocesser förhindrade både insyn i vad som skedde och vidare 

möjligheter att kontrollera folket.157 Trolldomsanklagelserna blev också ett 

hot mot ordningen i samhället i stort. I allmänhet kan det sägas att det som 

ett led i en allmän strävan efter ökad kontroll låg i statens intresse att be

kämpa magi och trolldomstro. Detta bottnade i föreställningen om att Gud 

kunde hemsöka landet med svält och olyckor om man inte bestraffade dem 
som förbrutit sig mot hans lag.158 

Denna syn avspeglas mycket konkret i de mer utförliga vittnesmålen från 
de första förhören i Älvdalen. Där förklarar sig barnen utsedda att vara vitt
nen när häxorna avslöjas, och om ingen bättring skedde väntade hunger och 

svält över hela landet.159 Om detta synsätt togs på allvar spelade det inte 

någon roll vad de anklagade sade för att skydda sig - de var redan dömda. 

151 Ankarloo, 1984, s. I29ff. 
152 Ankarloo, 1984, s. 172. 
153 Ankarloo, 1984, s. 204ff. 
154 Englund, 1989, s. 40f. 
155 Englund, 1989, s. lOOff och kap. 2 passim. 
156 Ankarloo, 1984, s. 237f, Englund, 1989, s. 98f, 198f. 
157 Levack, 1995, s. 64ff, jfr s. 154ff. 
158 Malmstedt, 1994, s. 199f, Jägerschiöld 1984, s. 225f. Uttryck för detta finns i de första 
förhören i Älvdalen från 1668, Svenskt Historiskt Magazin, 1849, s. 25. 
159 Svenskt Historiskt Magazin, 1849, s. 25. 
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Detta speglar också den skräck folk kände, inte bara för Guds vrede utan 
också för mer praktiska saker. Om skörden slog fel eller djuren blev sjuka 
kunde detta betyda svält och nöd. Denna skräck kunde uttrycka sig som 
trolldomsanklagelser, vilket var en konkret lösning. Häxor kunde bestraffas, 
men naturens makter var inte lika lätta att påverka. 

Tanken att kommissionen sändes ut inte bara för att rädda folket undan 
synden och ondskan, utan också för att dämpa den oro som vällde upp, för
stärks av att man inte stannade kvar och utredde tills alla häxor verkligen var 
utrotade. Centralmakten hade redan statuerat sitt exempel. Det var här kom
missionens styrka i förhållande till de ordinarie instanserna visade sig. När 
en kommission tillsattes gick man förbi de instanser (häradsrätter och hov
rätter) som skulle handlagt ärendena. I vissa lägen var detta det mest effek
tiva sättet att lösa problem som inte passade in i det vanliga rättssystemet.160 

Kommissioner, som den som sändes till Mora 1669, var ett vanligt sätt för 
centralmakten att agera lokalt och kommunicera direkt med folket.161 Sam
tidigt behöll centralmakten, åtminstone i ganska hög grad, initiativet och 
kunde fortsätta att försöka påverka hur processerna drevs av kommande kom
missioner. 

Mellan centralmakt och lokalsamhälle 
Spänningen mellan den lokala och den centrala nivån har iakttagits även när 
det gäller trolldomsprocesser i resten av Europa. Brian Levack pekar på att 
initiativet till trolldomsprocesser ofta togs på det lokala planet, och att de 
centrala myndigheterna intog en distanserad hållning och i mycket högre 
grad betonade vikten av att rättsliga principer upprätthölls.162 I Älvdalen och 
Mora var man mycket mer angelägen om att hårda straff skulle dömas ut, än 
vad man var i rådet eller i hovrätten. Ett parallellt mönster syns i skotska 
trolldomsprocesser, där lokala kommissioner (alltså inte av samma slag som 
den i Mora) var mycket mer benägna att döma ut dödsstraff än instanser som 
inte var lokala och som i högre grad var bemannade med juridiskt skolade 
personer.163 

Ett problem var att centralmaktens ambitioner med rättstillämpningen 
kanske inte alla gånger slog så väl ut, när de skulle tillämpas av de lokala 
domstolarna. Denna gång stärktes centralmakten åtminstone tillfälligt av att 
man tillsatte kommissionen. Med kommissionens och hovrättens inbland
ning i processerna ökade insynen i det lokala rättsliga maskineriet. Möjlig
heten gavs att lägga sig i sådant som man i Österdalarna såg som lokala 

160 Lennersand, 1994, s. 97ff. 
161 Lennersand, 1994, s. 99, 140f. 
162 Levack, 1995, s. 93f. 
163 Levack, 1995, s. 96. 
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angelägenheter, men som staten absolut ville ha kontroll över, i detta fall 
behandlingen av trolldom. 

Samtidigt var detta ett tillfälle, som påminner om det Jan Sundin pekat 

på, när lokalsamhället ställdes inför ett problem man inte kunde klara av, 

och tvingades söka hjälp från centralmakten.164 Detta resulterade i att staten 

fick ett grepp om den lokala rättskipningen, i varje fall när det gällde de stora 

trolldomsprocesserna som under alla år sköttes av kommissioner. Detta grepp 

var man sedan inte villig att släppa. Ovan har framgått att antalet trolldoms

fall från Dalarna som togs upp av Svea hovrätt ökade efter processerna 1668— 

69, men det behöver naturligtvis inte vara enbart beroende på dem. Vägen 

till ett kontrollerat lokalsamhälle var mycket lång, och den varken började 

eller slutade med de händelser som skildrats i föreliggande artikel. Genom 

dem kan vi dock få en inblick i hur det rättsliga maskineriet på central och 

lokal nivå hanterade krissituationer som häxhysterin i Älvdalen och Mora. 

164 Sundin, 1992, s. 452. Se också ovan. 
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