


Till Blåkulla med kropp och själ 
Schamanistiska föreställningar i svenska trolldomsprocesser 

Kristina Tegler 

Inledning 
Den 15 oktober 1669 ställs finskan Elin Pålsdotter, sjuttio år gammal, inför 

tinget i Folkare i Dalarna. Hon står anklagad för att ha brukat verbal magi 
och utfört magiska handlingar. Elin nekar till anklagelserna, men tillstår att 
hon kan bota värk och att många människor uppsökt henne i detta ärende. 

Bland dem som nyttjat hennes kunskap nämner hon ortens präst. 

När rätten har fått höra detta ber man henne tala om vad hon läst över 

prästen. Elin går motvilligt och efter viss påtryckning med på att berätta om 

de "vidskepligheter" hon brukat. "Vidskepligheterna" har hon lärt sig då 

hon varit sjuk och, enligt egen utsago, sprungit omkring i skogen som ett 
oskäligt djur. Under sjukdomen har Elin pinat sig i eld och vatten. Gran
narna, som även de hörs under rättegången, bekräftar att Elin varit "ansatt" 

under ett års tid.165 

Tingsrätten fördömer Elins bruk av magi och att hon förlett en präst att tro 

på "vidskepligheterna". Men eftersom man inte har någon uttrycklig lag att 

följa och dessutom betvivlar att hon är vid sitt fulla förstånd skickar man 
ärendet vidare till högre instans. Hovrätten dömer Elin den 15 juni 1670 att 

slita ris vid tingsstugudörren och förvisar henne sedan ifrån socknen.166 

Under rättegången berättar Elin Pålsdotter att hon varit svårt sjuk under 

ett års tid. Under sjukdomen har hon betett sig på ett sätt som kanske vanligt

vis inte förknippas med ohälsa. Hon har plågat sig själv i skogen där hon 

vistats under ett år. Det är under denna åkomma eller ansatthet som Elin lärt 

sig att bota. Elin påpekar själv sambandet mellan sjukdomstillståndet och 
sin nya roll som botare.167 

I schamanistiska föreställningar finns uppfattningen att schamanen ge

nomgår svåra prövningar då han kallas till schamanyrket. Ofta tillbringar 

165 Folkare häradsrättsprotokoll 15/10 1669, KLHA, ULA. 
166 Brev från Svea Hovrätt till Kopparbergs läns landshövding 15/6 1670, Kopparbergs länssty

relse, ULA. 
167 Folkare häradsrättsprotokoll 15/10 1669, KLHA, ULA. 
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han en tid i avskildhet ute i naturen i samband med att han tillträder sin nya 
yrkesroll. Schamanen är en gränsöverskridare. Han överskrider gränsen 
mellan det vilda och det kultiverade under sin initiation. I sin roll som scha-
man överskrider han dessutom gränsen mellan människovärlden och ande
världen. Det är (hjälp)andar som kallar schamanen till hans yrke och dessa 
plågar honom ofta svårt innan han accepterar dem och sin nya yrkesidentitet. 
Det finns alltså ett klart samband mellan avskildheten, plågorna och den nya 
yrkesrollen i schamanistiska trosföreställningar. Även Elin Pålsdotter ver
kar se ett samband mellan dessa komponenter. 

I den här artikeln ska kopplingar mellan schamanistiska föreställningar 
och trolldomstro studeras. Jag kommer att göra en systematisk undersök
ning av schamanistiska föreställningar i Blåkullaberättelsen under de stora 
trolldomsprocesserna i Dalarna under 1600-talet. Min avsikt är att söka det 
schamanistiska i det magiska. 

Schamanistiska föreställningar i folkkulturen 
Ett stort antal forskare har påvisat schamanistiska föreställningar i den euro
peiska folkkulturen. En av dessa forskare är Erika Taube, som har funnit 
schamanistisk påverkan i populära folklegender i Sibirien.168 Liknande un
dersökningar har gjorts av norrmannen Ronald Grambo, som studerat hur 
schamanistiska föreställningar traderats genom norska folksagor.169 Rent 
allmänt brukar man tala om ett nordeuroasiatiskt bälte där man kan finna 
schamanistiska föreställningar. Detta bälte täcker i stort sett in hela det norra 
halvklotet. I Sverige kan man finna schamanistiska föreställningar hos same-
rna, och det förekom även schamanistiska drag i den gamla asatron. Jag 
kommer dock i föreliggande artikel att argumentera för att de schamanisti
ska föreställningarna var betydligt mer allmänt förekommande än så. 

Religionshistorikern Eva Pöcs har undersökt schamanistiska influenser i 
tron på älvor i Centraleuropa. Hon menar att det finns ett starkt samband 
mellan tron på schamanistiska skyddsandar och älvtro. Folkkulturen inne
fattade, enligt Pöcs, inte bara föreställningar om älvornas extatiska fester, 
utan även schamanistiska föreställningar om magiska utomkroppsliga resor. 
Dessa föreställningar omtolkades under de stora trolldomsprocesserna till 
häxsabbaten. De tidigare ambivalenta föreställningarna diaboliserades och 
de negativa dragen kom att bli helt överskuggande.170 

Gåbor Klaniczay har undersökt trolldomsprocesser i Ungern och funnit 
starka schamanistiska drag. Den ungerske historikern Mihaly Hoppål disku-

168 Taube, 1984, s. 344ff. 
169 Grambo, 1984, s. 391-401. 
170 Pöcs, 1989, s. 61ff. Angående schamanistiska drag i trolldomsprocesser se även Heikkinen 
& Kervinen, 1987, s. 183 not 9, Henningsen, 1987, s. 170-191, Hastrup, 1987, s. 334. 
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terar inte bara schamanistiska föreställningar i trolldomsprocesser, utan ar
gumenterar även för att dessa föreställningar skulle vara levande än i dag i 
vissa samhällsskikt på den ungersktalande landsbygden.171 

Historikern Bengt Ankarloo, som gjort en grundlig genomgång av de stora 
svenska trolldomsprocesserna, nämner att det i början av häxhysterin går att 
finna en mängd aparta drag i Blåkullaberättelsen.172 Dessa drag skulle kan
ske kunna sättas i samband med schamanistiska trosföreställningar. Religions
historikern Birgitta Lagerlöf-Génetay påpekar i sin doktorsavhandling lik
heten mellan den schamanistiska resan och Blåkullaresan.173 Men eftersom 
denna koppling på intet sätt är systematiskt prövad anser jag en djupare un
dersökning vara nödvändig för att kunna dra några mer vittgående slutsatser. 

Vad innebär det då att man kan misstänka att det finns schamanistiska 
influenser i folkkulturen och mer specifikt i Blåkullaberättelsen? Och vad är 
egentligen schamanism? Man kan tala om två i grunden skilda synsätt när 
det gäller relationen mellan folkkultur och schamanistiska föreställningar. 
Det ena synsättet är till sitt väsen evolutionistiskt. De forskare som är an
hängare av denna tradition ser schamanism som ett slags urreligion, som 
sedermera på de flesta ställen ersatts av skriftliga religioner. De schaman
istiska dragen blir då kvarlevor i folkkulturen och forskarens uppgift blir att 
finna den rena och ursprungliga schamanismen som den såg ut innan den 
blev besudlad av andra trossystern. 

Synen på folkkultur och folkliga föreställningar blir därmed ganska sta
tisk. Socialantropologen Eva Kärfve uttrycker förhållandet på följande sätt 
när hon talar om avsaknaden av en strikt dualism i den europeiska häxtron: 

Denna folkliga tolerans [...] är naturligtvis en kvarleva från hednisk tid, och 
bara det faktum att den efter 1500 år av kristen propaganda ännu inte låtit 
sig helt besegras, visar att den snarare ska ses som ett grunddrag i den 
europeiska kulturen än som ett fenomen bundet till ett visst religiöst sys
tem.174 

De grundläggande dragen i folkkulturen är alltså, enligt Kärfve, tämligen 
immuna mot den påverkan som kristendomen utgjorde. Till denna evolu-
tionistiska forskningstradition kan vi även räkna Taube.175 Också Grambo 
har en i grunden evolutionistisk syn även om han lämnar ett större utrymme 
än de andra två för förändring. De schamanistiska dragen kan förändra sin 
betydelse när de hamnar i en ny kontext.176 

171 Klaniczay, 1984, s. 404-419 samt Hoppål, 1984, s. 439. 
172 Ankarloo, 1984, s. 250. 
173 Lagerlöf-Génetay, 1990, s. 190ff. 
174 Kärfve, 1992, s. 91. 
175 Taube, 1984, s. 344. 
176 Grambo, 1984, s. 400. 
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Den andra forskningsinriktningen, som företräds av bland annat den brit
tiska socialantropologen Caroline Humphrey, ser istället schamanism som 
en diskurs. Den schamanistiska diskursen är i sig en förutsättning för att man 

ska kunna uttrycka vissa föreställningar eller idéer. Humphrey anser att 

shamanism was not a particular kind of object to be pushed around but a 
fluid set of attitudes and practices that had a part in forming many different 
contexts of social life.177 

Hon menar att man bör se schamanistiska föreställningar som anpassnings

bara och föränderliga. Liksom andra trossystern utnyttjas de schamanistiska 

föreställningarna olika av olika grupper under olika historiska skeenden. 

Humphreys ambition är att lägga ett historiskt perspektiv på schamanistiska 
trosföreställningar.178 

Men inte heller detta synsätt är helt utan problem. Religionshistorikern 

Catharina Raudvere vänder sig emot en allt för löst hållen definition av scha

manism. Det finns, enligt Raudvere, en risk för urvattning av begreppet scha

manism om man avlägsnar sig från den klassiska definitionen. Schamanism 

tenderar att bli ett tomt modeord om alla personer med gränsöverskridande 

egenskaper kallas schamaner. Det finns, påpekar Raudvere, en rad religiösa 

föreställningar som är alltför allmänna för att kunna kallas schamanistiska.179 

Jag menar att man måste ta hänsyn till Raudveres kritik. För att det ska 

vara fruktbart att tala om schamanistiska föreställningar så måste dessa också 

skilja sig från andra trosföreställningar. De specifikt schamanistiska grund-

karaktäristika kommer därför att utvecklas nedan utifrån religionshistorikerna 

Åke Hultkrantz och Louise Bäckmans definition. Men det finns också en 

fara i att se alltför statiskt på trosföreställningar i allmänhet. I själva defini

tionen av schamanism bör det finnas en förändringspotential, ett utrymme 
för de historiska aktörerna att använda sig av de schamanistiska föreställ

ningarna på olika sätt. Hur de folkliga föreställningarna i stort och de schaman

istiska föreställningarna mer specifikt ser ut är beroende av den historiska 

kontexten. 

Staten och folkkulturen 
De stora trolldomsprocesserna bör sättas i samband med den starka statens 
uppbyggnad.180 Den starka staten hade en ambition att kontrollera folket. 

Den ökade kontrollen kunde till exempel användas till att öka statens in

komster. I kontrollanspråken ingick en strävan efter att påverka den folkliga 

177 Humphrey, 1994, s. 195. 
178 Humphrey, 1994, s. 192ff. 
179 Raudvere, 1993, s. 88f. 
180 För en närmare diskussion härom hänvisas till Lennersands bidrag i antologin. 
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föreställningsvärlden. Detta hade flera orsaker, men inte minst viktig var 

den statliga legitimiteten. 

Hela samhällets väl och ve hängde på rätt gudsdyrkan och det var överhet

ens uppgift att se till att föreskriva och bibehålla denna för undersåtarna. Det 

var bland annat genom att upprätthålla denna funktion som staten kunde 

legitimera sin makt.181 Till det som skulle bekämpas som samhällsfarligt 

räknades kätteri och trolldom. Det var statens uppgift inte bara att föreskriva 

vad som var renlärigt utan också att tala om vad som inte var det. Stora delar 

av den folkliga kulturen hamnade utanför de råmärken staten satte upp. Ma

giska handlingar och föreställningar svartlistades.182 

Från kyrkans håll använde man sig av två strategier för att bekämpa de 

oönskade elementen i folkkulturen. Den ena var att beskriva och fördöma, 

den andra var att förtiga. Katekesen användes flitigt i kampen mot vantro 

och hedendom. Det var församlingsprästens uppgift att se till att ingen inom 
hans församling ägnade sig åt magi och vidskepelse. Men kyrkans fördö

mande gav också en legitimerande kraft åt de folkliga föreställningarna.183 

Det var inte bara trolldomstron som väckte anstöt hos överheten. Folkliga 
festligheter kring olika högtider, som till exempel bröllop, kringgärdades av 
en rad förbud och överflödsförordningar. Häxsabbaten var delvis en förvräng
ning av den folkliga festkultur som den starka staten försökte reformera. 

Häxförföljelserna kan delvis ses som ett resultat av den religiösa och poli

tiska elitens försök att uppfostra folket.184 

Under de stora trolldomsprocesserna, som skakade Europa under 1400-

1600-talet, kom magi att i allt högre utsträckning sammankopplas med djä

vulen. Anklagelser om häxsabbat och djävulsumgänge genomsyrade pro
cesserna. Påvliga bullor utfärdades mot trollfolket och kyrkans män manade 

till hårdare tag i kampen mot detta djävulens anhang. Man skrev utförliga 

skrifter och handlingsmanualer för att få bukt med den, som man befarade, 

organiserade trolldomsrörelsen.185 

Föreställningar om kvinnor som på magiskt sätt färdas till Blåkulla för att 
delta i häxsabbaten och lova trohet åt djävulen kom att helt dominera 

trolldomsanklagelserna under de stora häxprocesserna i Sverige 1668-76. 

Under 1600-talets lopp började man också se allt strängare på den icke skad

liga magin.186 

Detta hade att göra med att de magiska handlingarna bara kunde lyckas 

med hjälp av en högre makt. Eftersom Gud inte kunde tänkas befrämja ma-

181 Göransson, 1965, s. 72f, 84. 
182 Delumeau, 1978, s.60f,414. 
183 Granberg, 1973, s. 224f, 232ff. 
184 Ankarloo, 1987b, s. 255, Muchembled, 1987, s. 136ff. 
185 Ankarloo, 1984, s. 102ff, Kärfve, 1992, s. 206f. 
186 Sörlin, 1993, s. 44. 
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gisk verksamhet blev denna makt med nödvändighet sammankopplad med 

djävulen. Oavsett vilket uppsåt den trollkunniga hade eller om hon lyckades 

i sina förehavanden förkastades de magiska bruken. Den trollkunnigas sam

röre med djävulen gjorde henne till en fara för samhället eftersom hon ge

nom sin verksamhet kunde väcka Guds vrede. Därigenom riskerade hon att 

ådraga både sig själv och sin omgivning Guds straff.187 

Trollkonan blev alltså samhällsfarlig. Trolldomsprocesserna speglar del

vis statens strävan att rensa ut farliga delar av folkkulturen som en följd av 

de ökade kontrollanspråken. Men det är viktigt att understryka att trolldoms

processerna aldrig hade kunnat nå sin stora omfattning utan den starka folk

liga förankring som föreställningarna om häxor hade. Folket spelade en 

mycket aktiv roll då det gällde att sprida trolldomsrykten. Det var allmogens 

trägna begäran som gjorde att den statliga trolldomskommissionen tillsattes 

i Dalarna 1669.188 

I Blåkullaberättelsen kan man finna såväl lärda som folkliga bidrag. Den 
franske historikern Robert Muchembled hör till dem som enbart velat se 

häxsabbaten som en lärd konstruktion. De stora trolldomsprocesserna var, 

enligt honom, ett medel och ett resultat av den starka statens ökade maktan
språk.189 

Mot detta synsätt kan man nämna den italienske historikern Carlo Ginzburg 

som istället lyfter fram folkliga föreställningar i sitt material från inkvisitio

nens trolldomsrättegångar i en by i norra Italien. Häxsabbaten bygger, enligt 

Ginzburg, på en kombination av folkligt berättelsestoff och lärda föreställ

ningar. Ginzburg visar hur schamanistiska föreställningar i hans region dia-

boliseras och hur de utomkroppsliga resorna under rättegångarna tolkas om 
till häxsabbaten.190 

Jag menar att Blåkullaberättelsen bygger på en sammanblandning av lärda 
och folkliga föreställningar. Det finns i Blåkullaberättelsen trosföreställningar 
som har sin grund i den folkliga kulturen och det var den framväxande starka 

staten och dess ökade behov av att kontrollera undersåtarna som ledde till att 
folkliga föreställningar hamnade i konflikt med den styrande elitens tänke

sätt. De folkliga föreställningarna tolkades om och förändrades i den nya 
kontexten - häxhysterin. 

Jag vill därmed inte sätta de folkliga föreställningarna i något slags 

motsatsförhållande till den kristna religionen, tvärtom bör dessa ha utgjort 

en sammanflätad enhet i den folkliga kulturen. En människa bör samtidigt 

kunna vara kristen och delta i folkkulturen. Belysande i detta sammanhang 

är Eva Kärfves resonemang om olika sorters medvetanden. Kärfve talar om 

187 Ankarloo, 1987b, s. 254, Kärfve, 1992, s. 176ff. 
188 Ankarloo, 1987b, s. 268. 
189 Muchembled, 1987, s. 141. 
190 Ginzburg, 1987, s. 120ff. 
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ett vardagsmedvetande och ett helgmedvetande. Tankegångarna bygger på 

att en människa kan ha en världsbild som brister i inre konsekvens. Detta 

innebär att en kristen kan ha magiska eller schamanistiska föreställningar 
om tillvarons beskaffenhet.191 

Att vara kristen utesluter med andra ord inte en schamanistisk tolkning av 

vissa delar av tillvaron. Jag vill i denna artikel hävda att schamanistiska fö

reställningar ingick som en del i den folkliga kulturen, som naturligtvis också 

rymde andra typer av föreställningar. För att knyta an till resonemanget ovan 

om den starka statens kontrollambitioner så är det när de folkliga föreställ

ningarna möter överhetens anspråk på tolkningsföreträde i religiösa spörs

mål som en konflikt uppstår. Denna konflikt speglas i de stora trolldoms

rättegångarna, som artikulerar och synliggör delar av den folkliga kulturen. 

De krissituationer som uppstår i samband med rättegångarna förväntas 

med andra ord synliggöra oreflekterade försanthållanden. Anders Florén och 
Mats Persson har i en artikel i Lychnos utvecklat och konkretiserat vad de 

kallar konfliktens metod. Denna metod har jag försökt tillämpa i undersök

ningen. Tanken är att människan när hon utsätts för extremt svåra och pres

sande förhållanden visar upp beteenden och artikulerar föreställningar som 

hon annars mer eller mindre medvetet döljer.192 I undersökningen är det för

stås schamanistiska föreställningar som åsyftas. 

Historik om processerna i Älvdalen och i Orsa 
Redan under hösten 1667 började det spridas märkliga rykten i byn Åsen i 

Älvdalen. I centrum för ryktena stod den 10-åriga Gertrud Svensdotter. 
Gertrud hade flyttat till Älvdalen från grannbyn Lillhärdal tre år tidigare när 

hennes mor dött i barnsäng. Fadern stod då i begrepp att gifta om sig med 
den 19-åriga grannflickan Marit Jonsdotter193 och Gertrud skickades till sin 

farfars systrar i Älvdalen för att hädanefter bo hos dem.194 

Händelsen, som utgjorde grunden för trolldomsryktena, utspelade sig i 

oktober 1667 då Gertrud befann sig vid fäbodarna tillsammans med den 9-

åriga Mats Nilsson. Av någon anledning blev barnen osams och började slåss. 
Väl hemkomna igen berättade Mats om händelsen. Mats berättelse nådde 
snart kyrkoherdens öron, och de märkliga omständigheterna kring historien 

gjorde att han kände sig tvingad att kalla barnen till sig för förhör. Kyrkoherden 

191 Kärfve, 1992, s. 19ff. 
192 Florén & Persson, 1985, s. 192ff, 198ff. 
193 Denna flicka kallas Märit Joensdotter av Ankarloo, 1984, och av Lagerlöf-Génetay, 1990.1 
Linderholms avskrifter är hon dock benämnd som Marit. 
194 Följande avsnitt bygger på ett sammandrag ur Lagerlöf-Génetay, 1990, s. 7-44, 51ff, 78ff. 

För närmare personuppgifter om de anklagade se framför allt tabell 18a, 18b, 20a, 23a, 23b i 

samma verk. 
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kom att hålla två förhör med Gertrud och Mats för att utreda vad som egent
ligen hade hänt. Under dessa förhör framkom det att Gertrud vid tillfället i 
fråga hade gått på vattnet. Omständigheterna kring förhören är dock höljda i 

dunkel eftersom inga protokoll fördes.195 

Det är möjligt och kanske till och med troligt att allt hade stannat därvid 

om inte en 15-årig pojke vid namn Erik Eriksson trätt fram ett par månader 

senare och anklagat Gertrud för att ha fört hans 9-åriga syster Anna och en 

rad andra barn till Blåkulla. Dessa anklagelser krävde ett klargörande och 

ledde till en omfattande brevväxling mellan lokala och centrala myndighe

ter. Från lokalt håll anhöll man om att få till stånd ett extra ordinarie ting för 

att snarast möjligt kunna utreda händelserna. 

Det var dock inte förrän efter sommaren 1668 som det extra ordinarie 

tinget kunde sammankallas och trolldomsrannsakningen sätta igång. Under 

de följande förhören kom Gertrud att spela en allt mer framträdande roll 
medan de två pojkarna Mats och Erik hamnade mer i skymundan. De två 

första dagarna ägnades uteslutande åt Gertruds vittnesmål. Under det extra 

ordinarie tinget (3-13 september) samt under det ordinarie tinget (10-14 de

cember), då man fortsatte att utreda trolldomsmisstankarna, kom Gertrud att 

anklaga sammanlagt 19 personer för Blåkullafärd. Den 13 september döm

des hon av tingsrätten till döden. Hon var då nyss fyllda 12 år gammal. 

Sammanlagt utfärdade tingsrätten i Älvdalen 12 dödsdomar den 13 sep

tember. Bland de dömda märktes förutom Gertrud, Eriks yngre syster Anna, 

9 år gammal. Fyra av dödsdomarna fastställdes av Svea Hovrätt. Då hade 

två av de anklagade redan dött i fångenskap. Gertrud och Anna fick sina 

straff förmildrade till skamstraff. Tillsammans med tolv andra barn skulle de 

stå med ris i händerna utanför kyrkporten, hudstrykas och under ett års tid 
fick de sitta på en särskild plats i kyrkan. 

Under hösten spred sig trolldomsväsendet till Gertruds hembygd Lillhärdal 

dit hon inkallades som vittne. Där pekade Gertrud ut sin fars tilltänkta hus

tru, Marit Jonsdotter, som trollpacka och läromästarinna. Den nu 23-åriga 

Marit dömdes trots sitt nekande till döden av tingsrätten. Hennes ärende 

behandlades två gånger av Svea Hovrätt. Ar 1672 avrättades Marit, som 

fortfarande stod fast vid sitt nekande. 
Under december månad 1668 hölls den andra trolldomsrättegången i Älv

dalen. Åtta personer stod anklagade för trolldom. Sju av dessa hade inte 

varit tingförda vid rannsakningen tre månader tidigare. Under förhören trädde 

nya vittnen fram. Systrarna Anna och Karin, 12 respektive 9 år gamla, ankla
gade sin mor Bond Elin för att ha fört dem till Blåkulla. Efter upprepade 
förhör och tortyr bekände Bond Elin till slut att hon var skyldig till anklagel

serna. Ytterligare ett vittne trädde fram och vittnade mot den 40-åriga Bond 

195 Om själva vittnesmålen se nedan under rubriken Hjälpandar och skyddsandar. 
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Elin, nämligen den 17-åriga Pelle Marit, som erkände att även hon farit till 

Blåkulla med det övriga sällskapet. Bond Elin dömdes tillsammans med sina 

två döttrar till döden. Även Pelle Marit dömdes till döden. 
Ytterligare två kvinnor, Britta Michaelsdotter och Britta Andersdotter (mor 

och dotter), förhördes under decemberrättegången. Britta Andersdotter, 20 
år gammal, bekände att hon tillhörde dem som brukade fara till Blåkulla. 

Inför rätten bad hon Gud om förlåtelse och tackade för att hon slutligen kom

mit fram till en bekännelse och räddats från den svåra synden. Hon försökte 

med alla medel få även modern att bekänna Blåkullafärderna. Men modern 

Britta Michaelsdotter var under hela rättegången ståndaktig i sitt nekande. 

Den 13 december 1668 dömdes både mor och dotter till döden. 

Hovrätten fastställde Britta Andersdotters dödsdom. Men modern fick 

domen ändrad. Hon skulle föras ut till avrättningsplatsen i tron att hon skulle 

bli avrättad. Om hon nu bekände skulle hon få mottaga nattvarden och sedan 
avrättas. Om hon däremot fortfarande nekade så skulle hon föras tillbaka till 
fängelset. Sammanlagt kom Svea Hovrätt att fastställa sju av de dödsdomar 
som tingsrätten i Älvdalen utfärdat. Den 19 maj 1669 avrättades sex perso
ner från Älvdalen sedan den sjunde dött i fängelset i januari samma år. 

Situationen i Orsa 1669, ett år efter den första trolldomsrättegången i Älv

dalen, var mycket annorlunda. När anklagelser om Blåkullafärder dök upp 
visste man vad man hade att göra med. Under året som gått hade 
trolldomsrannsakningar hållits i både Lillhärdal och Mora. Man hade på ett 

helt annat sätt än i Älvdalen en handlingsplan att följa. Den förstärkta tings

rätt som arbetat i Mora under den senaste rättegången, visade sig vara villig 

att utreda trolldomsväsendet även i Orsa. Detta innebar att man hade tillgång 

till en expertis redan från början. 

Parallellt med trolldomsrannsakningen behandlade man i Orsa också de 
ordinarie tingsärendena. Närvarande vid rättegången var kyrkoherden från 

Älvdalen, Lars Elvius, som vid det här laget var något av en veteran i Blåkulla-

ärenden. Rätten intog, liksom i Älvdalen, en skeptisk inställning till ankla

gelserna. En 40-årig kvinna, Varg Peders Elin, fick sin sak uppskjuten till 

högre instans trots att hon bekände Blåkullafärd. Detta berodde på att man 
ansåg att hennes vittnesmål varit alltför ostadigt. Den tortyr som förekom 
under rättegången i Orsa riktades framför allt mot äldre kvinnor. Men ingen 

av dem som utsattes för tortyr kom att erkänna Blåkullafärd och ingen av 

dem dömdes heller till döden. Sammanlagt avkunnades fem dödsdomar, som 

alla byggde på erkännande av Blåkullafärd. 

Unge Kuse Peders hustru Britta, som var en av de fem, verkar dock ha 

undkommit sin dom eftersom hon var havande och födsloarbetet satt igång 
just då hon skulle bli förd till avrättningsplatsen. Hennes 11-årige son Pelle 

undkom även han dödsdomen. På grund av hans unga ålder hänsköts nämli

gen ärendet till högre instans. Brittas mor avrättades dock tillsammans med 
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tre äldre kvinnor från Orsa den 23 januari 1671. Sammanlagt utfärdades fem 
dödsdomar i Orsa. Det dröjde dock ända tills januari 1671 innan alla 
dödsdomarna kunde bli fastställda. 

Källorna 
Under de stora trolldomsprocesserna i Sverige kom berättelsen om Blåkulla 
att spela en stor för att inte säga avgörande roll. Föreställningar om 
häxsabbaten i Blåkulla följde till stora delar ett stereotypt schema, vilket vi 
också kan finna motsvarigheter till på kontinenten. Men i vissa fall, och 
framför allt i utbrottsskedet av de stora trolldomsprocesserna, kan man finna 
drag som inte passar in på den stereotypa sabbatsresan. 

Min avsikt är här att lyfta fram drag som inte passar in i stereotypen och 
därför till stor del lämnats därhän av tidigare forskning.196 De atypiska dra
gen i trolldomsprocesserna förväntas motsvara folkliga föreställningar och 
därmed svara för ett folkligt bidrag till föreställningen om häxsabbaten i 
Blåkulla. Jag är i första hand intresserad av att undersöka huruvida man kan 
finna schamanistiska föreställningar i Blåkullaberättelsen.197 

I undersökningen ingår trolldomsrättegångarna i Älvdalen 1668 och Orsa 
1669. Mellan rättegångarna i Älvdalen och Orsa hann ett år förflyta, vilket 
är viktigt eftersom jag är intresserad av en förändringsaspekt av innehållet i 
Blåkullaberättelsen. Om en förändring kom till stånd hur kan man då för
klara denna? Kan man påvisa en diabolisering av de folkliga elementen i 
Blåkullaberättelsen ifrån myndigheternas sida? 

Trolldomsväsendet i Älvdalen 1668 ledde till två rättsliga ingripanden 
samma år. Den första rannsakningen hölls under ett extra ordinarie ting. 
Rannsakningarna höll på i tio dagar (3-13 september) och man behandlade 
enbart trolldomsmål från Älvdalen. Det ordinarie tinget hölls vanligtvis un
der december-januari och brukade ta en eller ett par dagar i anspråk. Proto
kollen från det ordinarie tinget upptog för det mesta ett par sidor. Kontrasten 
till det extra ordinarie ting som hölls i Älvdalen i september är slående. 
Trolldomsrannsakningarna tog tio dagar i anspråk och protokollen omfattar 
inte mindre än 100 sidor i folieformat. 

Förutom materialet från dessa rättegångar finns det även en del skrivelser 
mellan den lokala förvaltningen och central nivå som behandlar trolldoms
väsendet. I Älvdalen höll dessutom både länsman och präst förhör med de 
inblandade före rättegången.198 I föreliggande undersökning är det dock en
dast protokollen från rättegångarna som har undersökts.199 

196 Ankarloo, 1984, s. 250. 
197 För den som är intresserad av övriga folkliga bidrag i Blåkullaberättelsen hänvisas till Wall, 
1989, samt Lagerlöf-Génetay, 1990, s. 135-148. 
198 Lagerlöf-Génetay, 1990, s. 38f. 
199 Jag har använt mig av Emanuel Linderholms avskrifter av protokollen från rättegångarna i fråga. 

56 



Blåkullastereotypen 
Blåkullastereotypen som här ska beskrivas bygger på de vanligast förekom

mande motiven i berättelserna om Blåkulla. Den är en blandning av folkliga 

och lärda föreställningar om magi och trolldom. 

Ett grundläggande drag i Blåkullaberättelsen är föreställningen om att det 

är möjligt att på ett magiskt sätt förflytta sig mellan olika världsplan. Man 

flyger till Blåkulla på ett djur eller en person som man har smort in med den 

magiska häxsalvan. Häxan anses aldrig använda dörren utan flyger genom 

skorstenen eller ett litet hål i väggen. 

Till Blåkulla tar häxan med sig matvaror som hon med magins hjälp lurat 

av sina grannar. Det är bäror, ett slags magiskt tjuvmjölkande väsen, som 

står för matstölderna. Matvarorna ger häxan i tribut till Satan, som i utbyte 

fyller på hennes horn med häxsalvan. Men så mycket värre än Satans begär 

efter stulen mat är hans åtrå efter oskyldiga barnasjälar. Denna aptit leder till 
att häxorna även lockar med sig små barn till Blåkulla. I Blåkulla tvingas de 
stackars barnen att skriva in sina namn i en stor svart bok och genom ett 

förvrängt dop vigs de till kropp och själ åt djävulen. 
I Blåkulla deltar man i en bakvänd gudstjänst i Satans regi. Man besudlar 

de kristna sakramenten och ber bönen "Fader vår som är i helvetet". Allting 

sker bak och fram. Andakten följs av en festmåltid som änglar förbjuder 

barnen att äta av. Läckerheterna förvandlas till ormar och kräldjur inför de 

förförda barnens ögon.200 

Måltiden följs av dans och spel och ibland även av slagsmål där 
trollkärringarna slåss om Satans gunst. Efter slagsmålet hänger sig delta
garna i häxsabbaten åt en sexuell orgie utan motstycke där Satan och hans 

demoner har sexuellt umgänge med häxorna och de förförda barnen utan att 

någon hänsyn tas till ålder eller släktskap. Famntagen beskrivs som kalla 
och smärtsamma och de verkar inte bereda de inblandade något större nöje. 

Men allt är inte mörkt och hemskt i Blåkulla. Ibland beskrivs Blåkulla 

som en stor bondgård där man ägnar sig åt vardagliga sysslor. Satan liknar 

en förmögen godsherre och då och då avbryts vardagslivet av stora fester 

som vittnar om välmåga och överflöd. Dessa positiva drag blandas dock upp 

med smärta och förnedring. Livet i Blåkulla ter sig därför mycket ambiva

lent.201 

Den som förlustår sig i Blåkulla står under tystnadsplikt. Hon får på inga 

villkor tala om sina upplevelser, inte ens med andra Blåkullafarare. Om hon 

gör det blir hon misshandlad av de andra häxorna under det kommande mö-

200 Ankarloo, 1984, s. 218ff. 
201 Ankarloo anser att man kan finna en geografisk och tidsmässig förskjutning i Blåkulla

berättelsen. Från att ha haft ett mera ljust innehåll i Dalarna förmörkas sabbatsberättelsen i 

Norrland, och i Stockholm kom de ondskefulla dragen att dominera. Ankarloo, 1984, s. 223. Se 

även Linderholm, 1918, s. 25. 
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tet. Djävulen kan driva sina krav på tystnad så långt att han handgripligen 
förhindrar den häxanklagade att bekänna inför rätten. DeS5UtOITI är häKOfflä 

tvungna att fara till Blåkulla. De mest förhärdade trollpackorna fortsätter att 

resa till Blåkulla eftersom Satan inte tillåter dem att sluta. 

Blåkulla är inte detsamma som Helvetet. Istället uppges Helvetet ligga 

under Blåkulla i ett hål. Bredvid Blåkulla ligger änglakammaren eller Vit
kulla. Där bor änglar som förhindrar barnen att äta av maten som serveras i 

Blåkulla.202 

Den schamanistiska resan 
Som framgått av mina frågeställningar vill jag undersöka om det finns 

schamanistiska föreställningar i de svenska trolldomsprocesser som ingår i 

min undersökning. Jag utgår från religionshistorikerna Åke Hultkrantz och 

Louise Bäckmans definition av schamanism. Den kan tyckas väl snäv och 

det är viktigt att påpeka att även om den här utgör grunden för mitt resone

mang så har den sina svagheter. Jag vill i större utsträckning än Hultkrantz 

och Bäckman se de schamanistiska föreställningarnas förändringspotential i 

den historiska kontexten.203 

En central idé i schamanistiska föreställningar är kosmos utformning där 

världen tänks existera i tre plan som befinner sig ovanpå varandra. Den mänsk

liga världen är den mittersta och den förbinds med de andra världarna ge

nom ett "världsträd" eller en symbolisk flod. Kosmos utformning möjliggör 

kontakt mellan människor och andevärld. Denna kontakt upprättas av en 

schaman, som på ett professionellt sätt försätter sig i trance. Trancen uppnås 

med hjälp av schamanens hjälpandar. Schamanen fungerar som en kontakt

man mellan den sociala gruppen och andevärlden. Det är denna sociala funk
tion som skiljer schamanen från andra religiösa extatiker med kontakter i 
andevärlden. 

Schamanen kallar på sina hjälpandar genom vissa rituella handlingar. Han 
kan till exempel klättra på en påle som symboliserar världsträdet. Hjälp-

andarna kan också åkallas med hjälp av sång eller trumspel. När hjälpandarna 

anländer infaller trancen och då kan kontakten med andevärlden upprättas. 

Schamanen har, liksom alla andra människor, två själar. En själ förknippas 

med livsanden och lämnar kroppen först i dödsögonblicket. Den andra sjä

len kallas frisjälen och det är den som agerar i drömmar samt under schaman

ens trance. 
Under extasen lämnar schamanens frisjäl kroppen för att bege sig ut på en 

utomkroppslig resa i något av de tre världsplanen. Men schamanens frisjäl 

kan också stanna kvar i kroppen medan schamanen kommunicerar med hjälp-

202 Ankarloo, 1984, s. 218f. 
203 Följande avsnitt bygger på ett sammandrag av Bäckman & Hultkrantz, 1978. 
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andarna. Hjälpandarnas närvaro är nödvändig för att kontakten med ande
världen ska kunna uppnås. Extasen eller trancen kan vara olika djup och 
ibland gränsa till medvetslöshet. 

Till hjälp har schamanen personliga hjälp- eller skyddsandar. Dessa upp
rättar kontakten med andevärlden samt hjälper och skyddar schamanen un
der hans utomkroppsliga resa då de också uppträder som riddjur. Det är inte 
bara schamanen som har skyddsandar. Det har alla medlemmar i den sociala 
gruppen med schamanistisk religion. 

Hjälp- eller skyddsandarna kallar också schamanen till hans yrke. Om 
den utsedde schamanen motsätter sig kallelsen blir han utsatt för fruktans
värda plågor och riskerar att dö. Den schamanistiska yrkesrollen går ofta i 
arv inom familjen. Schamanen har flera olika uppgifter och det är bara un
dantagsvis som en och samma person utför alla de schamanistiska uppdra
gen. 

Schamanen har följande huvuduppgifter: 
1. Schamanen är en medicinman. Hans uppgift är att utreda sjukdomsor

sak och att bota sjukdomar. Sjukdomar beror antingen på att patientens fri
själ gått vilse eller blivit bortrövad eller på att ett främmande objekt eller en 
ond ande invaderat den sjukes kropp. Om patientens frisjäl är försvunnen 
gör schamanen en utomkroppslig resa för att hämta tillbaka den. Ibland tvingas 
schamanens frisjäl slåss i underjorden för att kunna föra tillbaka den sjukes 
frisjäl. Om sjukdomen orsakats av att ett främmande objekt kommit in i den 
sjukes kropp är det schamanens uppgift att driva ut detta objekt eller denna 
ande. 

2. Schamanen är också en spåman. Även när det gäller denna aktivitet 
använder sig schamanen av hjälpandarna. Dessa kan, efter att ha blivit kal
lade av schamanen, hjälpa honom att svara på hans frågor. En utomkroppslig 
resa kan, men måste inte, företas. 

3. Schamanen är jaktmagiker. Han kan med magins hjälp både söka upp 
och locka till sig villebråd. 

4. Schamanen agerar som psykopomp, vilket innebär att hans frisjäl 
eskorterar de dödas själar till dödsriket. 

5. Schamanen agerar i vissa speciella fall som präst eller ceremoniledare. 
Han kopplas även samman med offrande, vilket ju är naturligt då han genom 
sin spådomskonst kan få reda på vilka offer som krävs. 

Kallelsen och kallandet 
En mycket central person under trolldomsrättegången i Älvdalen 1668 är, 
som redan framgått, den 11-åriga Gertrud Svensdotter. Det är i själva verket 
hennes märkliga berättelser som utgör upptakten till de stora trolldoms
processerna. Gertruds vittnesmål är rika på detaljer som inte alls passar in i 
Blåkullastereotypen. Den 3 september vittnar hon om hur det kom sig att 
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hon först börjat fara till Blåkulla. Det hela har börjat med att Gertrud som 7-

åring lockats att följa med Marit Jonsdotter.204 Marit har lovat henne att hon 
ska få se en snygg karl. Gertrud följer efter henne i tron att de ska gå till 
kyrkan. Men färden slutar i en sandgrop där Gertrud beskriver följande hän
delse: 

Marit har börjat springa omkring, och [hon har] bett Gertrud [att] springa 
som hon [...] intill dess att de inte mera orkade, utan Marit pustat till och 
sagt, nog orkar jag mera: Gertrud tyckte det var underligt att de så skulle 
springa, men Marit [har] sagt åt henne: Det måste så vara om du vill se den 

snygga och vackra karlen, så pläga våra barn och göra ... 

Därefter beger sig Marit och Gertrud iväg till ett vägskäl. Där hoppar de och 
ropar "Fan kom fram". Första gången ropar de svagt. Andra gången ropar de 
högre och tredje gången har de ökat rop och hopp så att Gertrud hoppat så 
högt hon kunnat. Kläderna har de haft uppdragna över huvudet och de har 
haft händerna sammanknäppta med fingrarna avogt.205 

Gertrud måste alltså lära sig hur hon ska bete sig för att kalla på Satan på 
rätt sätt. För att Satan ska visa sig så måste Gertrud bete sig enligt ett visst 
mönster. Denna formaliserade teknik för att få kontakt med Satan bär likhe
ter med den schamanistiska tekniken att få kontakt med hjälpandarna. När 
schamanen försätter sig i trance åkallar han hjälpandarna genom ritualiserade 
åtbörder. När hjälpandarna anländer inleds trancen och schamanens frisjäl 
kan lämna kroppen och bege sig ut på resa. Hjälpandarnas närvaro är nöd
vändig för att schamanens frisjäl ska kunna bege sig av.206 På samma sätt 
verkar det som om resan till Blåkulla inte kan företas utan att Satan visar sig. 
Om Satan inte kommer när Gertrud kallar på honom så blir det ingen färd. 

När Satan visar sig tillfrågas Gertrud om hon vill tjäna honom.207 Här ser 
vi alltså en diskrepans mellan Satans roll och hjälpandarnas roll. Medan hjälp
andarna tjänar eller i alla fall hjälper schamanen så är det Gertrud som ska 
underkasta sig Satan och inte tvärt om. Men skillnaden är kanske delvis en 
chimär. För just under det att schamanen kallas till sitt yrke så är hjälpandarnas 
roll dubbeltydig. Schamanen har ingen möjlighet att avstå från sitt kall. Han 
måste tjäna hjälpandarna genom att möjliggöra kontakt mellan andevärlden 
och människovärlden. I denna bemärkelse skulle man alltså kunna säga att 
schamanen tjänar sina hjälpandar. När Satan försvunnit skyndar sig Marit 
och Gertrud till ett annat vägskäl där de springer och hoppar på alla tre vä
garna. Därefter beger de sig av hemåt i likadana språng.208 

204 Det är denna Marit Jonsdotter som ett par år senare skulle bli Gertruds fars trolovade. 
205 L82 Älvdalen 3/9 1668, UUB. 
206 Hultkrantz, 1984, s. 30ff. 
207 L82 Älvdalen 3/9 1668, UUB. 
208 L82 Älvdalen 3/9 1668, UUB. 
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Den 15-årige Erik Eriksson i Älvdalen berättar under vittnesförhör den 8 
september 1668 om hur han först börjat fara till Blåkulla. Det hela har börjat 
sommaren innan då han mött en svartklädd man när han vallat kreatur vid 
fäbodarna. Mannen, som sett ut som en präst, har bjudit Erik att äta av hans 
mat, som han påstår är bättre än Eriks egen. När Erik får höra detta ser han 
ned i marken och faller i gråt. Han går undan från mannen och faller ned som 
i dvala. När han vaknar går han hem och då är boskapen redan hemma före 
honom. Ingen frågar var han varit eftersom det inte är första gången han 
kommer hem sent. 

Ett par dagar senare blir Erik på nytt frestad av samme man. Men även 
denna gång lyckas han motstå sin frestare. Men när mannen kommer en 
tredje gång så kan Erik inte hålla emot längre utan faller omkull. Han vaknar 
till igen i en stuga där han får se en grop med eld. I gropen ligger folk och en 
del försöker förgäves ta sig upp. När de kommit högst upp på stegen faller de 
tillbaka igen.209 

I ovanstående vittnesmål berättar Erik om hur han utsatts för upprepade 
frestelser av en svartklädd man. Detta sätter han i samband med sina Blå-
kullaresor. Som tidigare nämnts utsätts schamanen för påtryckningar från 
hjälpandarna när de kallar honom till att bli schaman. Den utsedde scha
manen kan kämpa emot men till slut måste han ge efter, på samma sätt som 
Erik. Schamanen utsätts för svåra plågor och prövningar om han inte ger 
med sig. Erik utsätts inte själv för några kval. Istället får han se hur andra 
torteras i en grop som väl måste tolkas som helvetet. Är detta ett hot om vad 
som kommer att hända honom om han inte viker sig för sin kallelse och går 
med på att åka till Blåkulla? 

Gålicks Anna Olsdotter, 16 år, är även hon en motvillig Blåkullafarare. 
När Satan visar sig för henne för att ta med henne till Blåkulla vill hon inte 
följa med. Trots Satans vrede vägrar Anna att göra honom till viljes. För att 
få bukt med den viljestarka unga flickan tvingas Satan att ta till handgriplig
heter. Men inte ens då han demonstrerat sin fysiska överlägsenhet genom att 
kasta upp Anna på björnen, som hon ska rida på, lyder hon honom. Satan 
tvingas själv att mana (besvärja), en detalj som ter sig mycket märklig efter
som den innebär att han alltså måste mana sig själv.210 Här verkar riten, 
manandet, ha större kraft än Satan själv. Formen för hur man ska bete sig för 
att kunna göra den magiska resan verkar vara ett ändamål i sig. 

Berättelsen om hur man bär sig åt för att mana Satan förändras både un
der rättegångarnas gång och i en jämförelse mellan rättegången i Älvdalen 
och den i Orsa ett år senare. Om denna förändring är att se som en utveckling 
pådriven uppifrån eller om det snarare handlar om naturliga varianter på 
samma tema är svårt att uttala sig om. 

209 L82 Älvdalen 8/9 1668, UUB. 
210 L82 Älvdalen 5/9 1668, UUB. 
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Den 9-åriga Karin Jacobsdotter i Älvdalen berättar om hur hennes mor, 
Bond Elin, kommit in till henne medan hon sov och klätt på henne helgdags-
kläderna. Därefter har modern smort en svart ko som stod i stugan. Hon har 
manat på Satan och därpå har de farit upp genom skorstenen och till en kors
väg. Vid korsvägen har modern börjat smörja och banna och springa om
kring med uppdragna kläder. Karin berättar att Satan kommit till dem och så 
har de farit iväg till Blåkulla.211 

Här ser vi en förvrängning i ordningen jämfört med tidigare vittnesmål. 
Två månader har förflutit sedan den första rättegången hölls i Älvdalen. Man 
börjar smörja kon redan inne i stugan samtidigt som man manar Satan. Fär
den påbörjas innan man når vägskälet där man endast gör ett uppehåll för att 
göra om proceduren med smörjande och kallande. 

Samma sak kan man notera i den 40-åriga Bond Elins vittnesmål. Bond 
Elin berättar att hon farit till Blåkulla tillsammans med den 70-åriga Lok 
Anna. Lok Anna har hämtat en stor oxe som Satan sedan lett till vägskälet. 
Väl där har de börjat springa omkring på det vanliga sättet och Satan har åter 
igen visat sig för dem. Han har hjälpt dem att smörja och så har det burit 
iväg.212 Den tidigare logiken försvinner då man uppenbarligen kan få kon
takt med Satan på ett annat sätt än att springa i ett vägskäl med uppdragna 
kläder. Rätten verkar dock inte reagera på den omvända ordningen. Vittnes
målen om hur man sprungit i vägskälet kan på ett mycket konkret sätt kopp
las till schamanistiska föreställningar eftersom vägskälet spelar en viktig roll 
i schamanistiska initiationsriter.213 

I Orsa upptar berättelserna om hur man sprungit i vägskälet betydligt min
dre plats i protokollet än tidigare. Istället för fylliga vittnesmål står en kort 
notis om att den anklagade sprungit i vägskälet på det vanliga sättet. De 
detaljrika berättelserna om hur man burit sig åt för att få kontakt med Fan 
har kortats ned. Detta kan förstås tolkas som ett utslag av rättens intresse. 
Men samtidigt kan man notera att övningarna i vägskälet ersätts av en ny 
teknik nämligen läsning. De häxanklagade berättar om hur de gjort en läs
ning och därefter smörjt riddjuret tillsammans med Satan. Därefter har de 
kunnat fara iväg till Blåkulla.214 

Den formaliserade tekniken man använt sig av för att få kontakt med Sa
tan tonas alltså ned under senare vittnesmål för att sedan försvinna i den 

211 L82 Älvdalen 10/12 1668, UUB. Även Karin och hennes äldre syster Anna döms till döden 

av tingsrätten. Deras dom mildras av Hovrätten men modern, Bond Elin, som anklagats av de 

båda döttrarna, hör till dem som avrättas den 19/5 1669. Lagerlöf-Génetay, 1990, s. 51. 
212 L82 Älvdalen 11/12 1668, UUB. Lok Anna hör till dem som får sin dödsdom fastställd av 

hovrätten och hon avrättas vid samma tillfälle som Bond Elin den 19/5 1669. Lagerlöf-Génetay, 
1990, tabell 18a. 
213 Pöcs, 1989, s. 36 samt Hoppål, 1984, s. 436. 
214 L82 Orsa 8/12 1669, UUB. 
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stereotypa Blåkullaberättelsen. De utförliga beskrivningarna om resetekniken 

under rättegången i Älvdalen ersätts i Orsa med lika detaljrika beskrivningar 

om händelser i Blåkulla. 

Trancen och tudelningen 
Resan till Blåkulla sker ofta under drömlika förhållanden. Den 15-årige poj

ken Erik som omtalas ovan har farit till Blåkulla i ett omtöcknat tillstånd. 

Han berättar hur han fallit ned då Satan visat sig för honom och sedan vaknat 

upp igen på en annan plats.215 Detta är en intressant detalj eftersom den 

schamanistiska trancen infaller just då hjälpandarna, vilka tidigare liknats 

vid Satan, anländer. Pelle Marit Andersdotter, som vid rättegången i Älvda

len den 10 december 1669 var 16 eller 17 år gammal, berättar att hon farit 

som i dvala till Blåkulla. Det är som om hon skulle ha somnat in under 
färden.216 Blåkullaresan verkar ha företagits under extraordinära omständig
heter i ett medvetandetillstånd som skiljer sig från det normala. 

Detta att sammankoppla själva resan till Blåkulla med ett ovanligt 
medvetandetillstånd är ett återkommande drag både under trolldoms

rättegången i Älvdalen och den i Orsa. Vittnesmålen återkommer till det 

drömlika tillståndet man reser i. Den 13-åriga Ingegerd i Orsa bekänner att 

hon farit till Blåkulla och tillägger att "hon var varken vakande eller sovande 

då Loffs Jöns tog henne åstad".217 Det verkar även här som om resan företa
gits i en dvala eller ett töcken. 

Det vore kanske väl långsökt att likställa denna dvala med schamanens 

viljemässiga trance. Men vittnesmålen tyder på att resan företogs under märk
liga omständigheter och i ett medvetandetillstånd som skiljer sig från det 

normala. Detta är en klar likhet om vi jämför Blåkullaresan med den schaman
istiska resan. 

Det i folktron välkända småfolket nämns under rättegången i Älvdalen, 
fast i en lite annorlunda kontext. Den 9-åriga Anna Eriksdotter berättar att 

hon har småfolk under armen. När hon är i Blåkulla utför småfolket hennes 

sysslor hemma. Dessa småfolk kan förställa sig så att de ser ut som hon själv. 

Ja, de är henne så lika att inte ens hennes egen mamma förmår se skillna
den.218 

215 L82 Älvdalen 8/9 1668, UUB. 
216 L82 Älvdalen 10/12 1669, UUB. Pelle-Marit bekänner att hon lärt sig fara till Blåkulla av 

Bond Elin. Hon döms till döden av tingsrätten och hovrätten fastställer hennes dom. Den 19/5 

1669 avrättas hon vid samma tillfälle som Bond Elin och Lok Anna, inför ögonen på barnen 

som "uppenbarat" dem. Lagerlöf-Génetay, 1990, s. 51. 
217 L82 Orsa 11/12 1669, UUB. 
218 L82 Älvdalen 5/9 1668, UUB. 
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Aven Lok Anna, 70 år från Älvdalen, bekänner att småfolk sätts i kroppen 
på den som tjänar djävulen. Då djävulens tjänare far till Blåkulla antar små
folket den anklagades skepnad och intar hennes plats hemma i det vardag
liga livet.219 En liknande föreställning om hur småfolk får inta människans 
plats nämns av Gertrud. Hon berättar att den som fört henne till Blåkulla lagt 
ett småfolk i hennes brors säng. Brodern har under resan tjänat som rid-
djur.220 Samma föreställning dyker upp i Orsa där en kvinna hävdar att hon 
brukar lägga en bära i sängen när hon är borta.221 

Detta för återigen tankarna till schamanistiska föreställningar och schaman-
ens utomkroppsliga resa. Schamanen far men hans kropp finns kvar. På samma 
sätt verkar den resandes kropp finnas kvar när hon är i Blåkulla. Man säger 
visserligen att det inte är kroppen utan ett annat väsen som liknar kroppen 
som finns kvar. Men tanken om tudelning, om att kunna vara på två ställen 
samtidigt, i samband med den magiska resan ligger inte långt borta. 

Hjälpandar och skyddsandar 
Under ett av de första förhören som hålls med Gertrud Svensdotter i Älvda
len berättar hon följande historia som utspelat sig sommaren innan, då hon 
vallat getter vid fäbodarna tillsammans med en kamrat, den 9-årige Mats 
Nilsson. Det är i själva verket denna berättelse som utgör upptakten till 
trolldomsoron i Älvdalen.222 

Plötsligt har Gertrud märkt att några av deras getter simmat över älven till 
en liten holme. För att kunna hämta tillbaka djuren kallar hon på Satan för att 
be honom om hjälp att komma över älven. Satan kommer på hennes befall
ning och Gertrud berättar om hur han smort in hennes fötter med en salva. 
Med salvans hjälp har hon kunnat gå på vattnet över till holmen där hon 
återfunnit sina getter. Satan, som fortfarande är med henne, hjälper henne att 
smörja klövarna på två av getterna. Gertrud tar dem i hornen och för över 
dem till rätt sida älven följd av de övriga getterna.223 

Vi ser här Satan som en hjälpare. Något mörkt och skräckinjagande in
tryck gör han inte. Han kommer på Gertruds begäran och hjälper henne att 
finna djuren som rymt från henne. I folktron var Satan både ond och god, 
vilket stod i strid med lärda uppfattningar. Hans roll i ovanstående vittnes
mål påminner om de schamanistiska hjälpandarnas roll. Bland schamanens 
uppgifter ingår också lockandet eller uppletandet av försvunnen boskap. Lik
som schamanen åkallar sina hjälpandar, ropar Gertrud på Satan. Den märk-

219 L82 Älvdalen 4/9, 7/9 1668, UUB. 
220 L82 Älvdalen 4/9 1668, UUB. 
221 L82 Orsa 13/12 1669, UUB. 
222 Se även under rubriken Historik om processerna i Älvdalen och Orsa. 
223 L82 Älvdalen 4/9 1668, UUB. 
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liga färd som Gertrud gör gåendes på vattnet är kanske inte att likställa med 
den schamanistiska extasen. Men det framgår dock med tydlighet att den är 
ytterst ovanlig och märkvärdig. 

Enligt Lagerlöf-Génetay gör inte Gertrud något medgivande om sitt sam
röre med Satan i de tidiga förhören som hålls. Förhören som hölls av byns 
kyrkoherde Lars Elvius skrevs aldrig ned, men man refererar till dem under 
rättegången då man betonar att Gertrud till en början inte gjort någon kopp
ling mellan sina upplevelser och djävulen. Denna anmärkning är förstås 
mycket intressant om man väljer att se de schamanistiska dragen i Gertruds 
vittnesmål. Lagerlöf-Génetay ser Gertruds berättelse om att gå på vattnet 
som en förvrängning av ett kristet predikomotiv.224 Jag menar dock att man 
även bör ta de schamanistiska dragen i beaktning. Kopplingen mellan den 
märkliga resan och återförandet av djuren har paralleller med schamanisti
ska trosföreställningar. 

Motivet med Satan som hjälpare återkommer. Gertrud berättar att Satan 
till en början alltid hjälpt henne då hon skulle fara till Blåkulla. Första gången 
hon far ensam utan sällskap av andra Blåkullafarare hjälper Satan henne att 
smörja kalven hon ska rida på. Därefter lyfter han upp henne på kalven och 
uppmanar henne att hålla i sig. Han själv visar henne vägen. Detta att Satan 
visar vägen verkar vara en speciell ynnest som bara nybörjarna bland Blå-
kullafararna visas. Gertrud berättar att hon till en början gått till vägskälet 
och manat Satan, som då följt med henne. Men den senaste tiden har han 
talat om för henne att hon nu måste börja fara själv.225 

Satan hjälper Gertrud att fara till Blåkulla. Men hans närvaro är tydligen 
inte alldeles nödvändig eftersom han försöker övertyga Gertrud att börja 
fara själv, utan hans hjälp. Men de ambivalenta dragen i Blåkullaberättelsen 
framkommer inte bara i relation till djävulen. Gränsdragningen mellan gott 
och ont är flytande även då det gäller andra väsen. Det finns förutom Satan 
andra som framstår som hjälpare. Under rättegången i Älvdalen talar barnen 
om småfolk som hjälpt dem att utföra deras sysslor då de varit i Blåkulla. 
Småfolket liksom bärorna har tydliga likheter med schamanens hjälpandar. 

Bäran hjälper sin ägare att anskaffa matvaror av alla de slag. Den häxan-
klagade bekänner att hon fört med sig en del av de stulna matvarorna till 
Blåkulla som tribut till Satan. Detta motiv är vanligt förekommande under 
trolldomsrättegångarna och går alltså inte att beteckna som ett atypiskt drag. 
Paralleller mellan bäror och schamanens hjälpandar har dragits av Åke 
Hultkrantz.226 

Flickan Ingegerd i Orsa berättar att hon senaste gången hon var i Blåkulla 
blivit slagen av en "svart" med en krusig stör därför att hon gick för långt 

224 Lagerlöf-Génetay, 1990, s. 20f, 136. 
225 L82 Älvdalen 4/9 1668, UUB. 
226 Lagerlöf-Genetay, 1990, s. 192, Pöcs, 1989, s. 30ff. 
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fram och tittade. Satan har gett henne en korv men det kom fram en "vit", 
som förbjudit henne att äta.227 Den vite, som hon nämner i sitt vittnesmål, 

måste tolkas som en av änglarna i Vitkammaren bredvid Blåkulla. 
Dessa änglar har av vissa forskare tolkats som schamanens skyddsandar. 

Skyddsandarna har ju nämligen till uppgift att skydda schamanen under hans 
resa.228 På samma sätt förhindrar änglarna barnen att besegla djävulspakten 
genom att äta av maten i Blåkulla. Den rituella innebörden i ätandet gjorde 
att det i folktron betraktades som mer komprometterande att dela måltid än 
att dela säng med magiska väsen. Man kan naturligtvis också tolka föreställ
ningen om Vitkammaren inom ramen för den kristna tron. Wall påpekar att 
föreställningar om skyddsänglar var vitt utbredda i den kristna tron i äldre 
tider.229 

Kosmos utformning 
Gertrud berättar att hon färdats i flera dagar tillsammans med en grupp barn 
på en stor sjö. De har rest förbi byar och kyrkor. Gertrud har haft till uppgift 
att vakta djuren på pråmen de åkt på. Resan har varit mycket tröttande och 
inte berett de resande särskilt stort nöje. Man reser för att hämta salt åt Satan, 
som också han är med på pråmen. Gertrud beskriver hur de kommit fram till 
ett ställe som varit alldeles mörkt.230 

Det är ett återkommande drag i Blåkullaberättelsen att de som far beskri
ver hur de rest över kyrkor och byar och även vatten. Målet med denna resa 
tycks dock inte ha varit att fara till Blåkulla. När saltet är insamlat vänder 
expeditionen hemåt igen. Dessutom företas resan inte flygande utan på en 
pråm eller i en båt. I schamanistiska trosföreställningar tänker man sig ofta 
att de tre olika världsplanen förbinds med varandra genom en flod som man 
kan färdas på. Underst ligger underjorden, de dödas boning, som ofta be
skrivs i mörka ordalag. Om vi återgår till Gertruds bekännelse ser vi likheter 
mellan den stora sjö hon beskriver och den förbindande floden i det schaman
istiska trossystemet. Under resans gång passerar man ett mörkt ställe. Kan
ske går det att dra en parallell mellan detta ställe och de dödas boning i 
underjorden. 

Under trolldomsrättegången i Orsa ställs den 55-åriga Loppe Pers hustru 
Anna inför rätta. Hon avger ett vittnesmål som är mycket intressant om man 
sätter det i samband med den schamanistiska kosmologin. 

Peders hustru Anna 55 år gammal bekänner sig vara ibland dem som på den 
onda vägen vandra, [hon har] lärt [sig detta] av en hustru i Älvdalen [som 
kallas] Holl Marit [...] denna Anna hade elak boskapslycka [och Holl Marit] 

227 L82 Orsa 11/12 1669, UUB. 
228 Lagerlöf-Genetay, 1990, s. 192ff. 
229 Wall, 1989, s. 33ff. 
230 L82 Älvdalen 4/9 1668, UUB. 
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tillbjöd sig vilja lära henne den att avböja då är därpå genast fullföljt att hon 
med ordform har sig devouverat den överste, den mellerste och den nederste, 
och så strax natten därefter [...] farit med denne Holl Marit på hennes ko till 
Blåkulla [och] obligerat sig i hans tjänst, [Anna] bekänner sig ingen 
boskapslycka, där med vunnit hava utan fast mera vantrevnad och motgång.231 

Lagerlöf-Génetay påpekar att just denna ordvändning "den översta, den 

mellersta och den nedersta" är vanlig i den schamanistiska kosmologin. Den 
ger uttryck för den tredelade schamanistiska världsbilden.232 Formuleringen 

Anna använder sig av för onekligen tankarna till schamanistiska föreställ

ningar. Att Anna sedan ser ett samband mellan sin nyvunna kunskap och sin 

elaka boskapslycka förstärker detta intryck. Kunskapen hon vunnit sätts dess

utom i samband med Blåkullafarandet, det vill säga med den magiska re
san.231 

Botande i Blåkulla 
En natt kommer Marit Jonsdotter in till Gertrud när hon sover. Hon klär på 
Gertrud en ren särk och börjar därefter mana på Satan. Under färden till 
Blåkulla faller Gertrud av sin get. Hon slår sig ordentligt på ena benet och 
när hon kommer ned på marken är det som om hon somnar. När de kommer 

fram till Blåkulla berättar Marit för Satan att Gertrud har slagit sig under 

färden. Detta leder till att Satan blåser och smörjer benet som genast läks.234 

Under kommande förhör fortsätter Gertrud att berätta på samma tema om 

sjukdom och bot i Blåkulla. Men denna gång är det Satan själv som är sjuk. 

Han ligger döende i sin säng och Gertrud beskriver hur stämningen fylls av 

gråt och klagan. Satan förmår bara pusta och stånka. Hans gäster ber honom 

enträget att stiga upp. Men Satan förmår inte göra dem till viljes. Lok Anna 
går fram till spisen där hon börjar koka i pannorna, som hon också blåser och 

spottar i. Hon smörjer in Satan med innehållet från grytorna. Därefter lyckas 

hon få upp honom ur sängen och fram till spisen där hon fortsätter smörjan

det. 

Sedan för hon honom tillbaka till bädden igen där han ligger och blir allt 

svagare. Han förmår inte längre svara sina gäster, som sitter vid bordet med 
ansiktena begravda mellan händerna och gråter. Lok Anna leder ut Satan ur 

salen in i kammaren. Kvar i sängen efter honom ligger ett spöke, som om 

han själv legat där död. Satans familj bär gråtande ut honom som till att 

231 L82 Orsa 11/12 1669, UUB. 
232 Lagerlöf-Génetay, 1990, s. 191. 
233 Trots att Loppe Pers Annas bekännelse är ostadig så dömer den förstärkta tingsrätten henne 
till döden. Domen verkställs utan att ha gått vidare till Hovrätten för att prövas. Lagerlöf-Genetåy, 
1990, tabell 23a. 
234 L82 Älvdalen 3/9 1668, UUB. 
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begravas. Marit Matsdotter, som suttit hela kvällen vid Satans sida följer 
efter sällskapet för att se vad de tänker göra. Men rätt vad det är kommer 

Satan inspringande igen. Han tar Marit i famnen och dansar runt med henne 
och så är alla glada igen. 

När Gertrud avslutat sin berättelse får hon en skarp tillrättavisning av 
rätten. Man förklarar för henne att Guds väsen inte är sådant som är under
kastat förändring, att det inte insjuknar och dör.235 

Av allt att döma tolkar rätten Gertruds berättelse som en förvrängning av 
ett kristet predikomotiv. Lagerlöf-Génetay ser episoden som en förvräng
ning av den kristna läran om Jesu död och uppståndelse.236 Sammankopp
lingen mellan Blåkullaresan och magiskt botande gör att det går att tolka in 
Gertruds berättelse i ett annat trossammanhang än det kristna. Som tidigare 
nämnts förknippas den schamanistiska resan i många fall med botande. En 
av de vanligaste orsakerna till sjukdom är att frisjälen gått vilse i drömmen. 
Sfären där frisjälen går att finna är i underjorden dit schamanen beger sig för 
att leta reda på den och föra den tillbaka. 

Tudelning av kropp och själ karaktäriserar sjukdomsförloppet i schaman
istiska föreställningar. Själsförlusten kan orsaka sjukdom och schamanen 
kan genom sin utomkroppsliga resa bota sjukdom. Satan sägs ha lämnat ett 
spöke efter sig i sängen. Detta tyder på att han på något sätt har delat på sig, 
att han har befunnit sig på två platser samtidigt. Sammankopplingen av kom
ponenterna med den tudelade Satan samt sjukdom och botande i Blåkulla 
gör att paralleller kan dras till schamanistiska trosföreställningar.237 

Slutdiskussion 
Jag har i denna artikel undersökt schamanistiska drag i två av 1600-talets 
stora svenska trolldomsprocesser. Utanför Sverige finns en forskartradition 
som ägnat sig åt att studera schamanistiska drag i den europeiska folkkulturen. 
Innanför Sveriges gränser har det dock varit ont om motsvarande undersök
ningar. Trots att ett antal forskare påpekat att kopplingen mellan schama-
nism och folkkultur bör kunna göras även på svenskt material har ingen 
systematisk undersökning gjorts tidigare. 

I föreliggande artikel har trolldomsrättegångarna i Älvdalen 1668 och i 
Orsa 1669 undersökts. Resultaten visar att kopplingen mellan folkkultur och 
schamanistiska föreställningar mycket väl låter sig göras utifrån vittnesmå
len om häxsabbaten i Blåkulla. De schamanistiska dragen har främst kunnat 
påvisas i själva resan till Blåkulla. Denna resa kan på flera olika plan kopp
las till schamanens utomkroppsliga resa. 
2,Ä L82 Älvdalen 4/9 1668, UUB. Marit Mattsdotter som nämns i vittnesmålet var vid rätte

gången 18 eller 19 år gammal. Hon dömdes till döden av tingsrätten för att sedan frias av 

Hovrätten. Lagerlöf-Génetay, 1990, tabell 18a. 
216 Lagerlöf-Génetay, 1990, s. 137. 
237 Se även Pöcs, 1989, s. 47. 
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Blåkullaresan föregås, enligt vittnesmålen, av strikta rituella bruk som 
liknar de riter schamanen använder sig av för att uppnå extas och därigenom 
företa sin utomkroppsliga resa. Schamanen reser i trance och i vittnesmålen 
om Blåkullafärder finns tydliga tecken på att resan företagits i ett medvetande
tillstånd som skiljer sig från det normala. Resan sker under yrsel eller i ett 
drömliknande tillstånd. 

Schamanen genomför sin magiska resa enbart med själen medan hans 
kropp ligger kvar, tillsynes livlös. Blåkullafararen däremot reser med både 
kropp och själ. Men det finns i vittnesmålen utsagor som antyder att Blå
kullafararen befinner sig på två ställen samtidigt. Ett magiskt väsen tar Blå-
kullaresenärens gestalt och övertar hennes sysslor medan hon är i Blåkulla. 
Kopplingen till schamanistiska trosföreställningar om schamanens tudelning 
under hans utomkroppsliga resa låter sig väl göras. Vittnesmålen innebär att 
den häxanklagade i någon bemärkelse finns kvar i hemmet trots att hon be
finner sig i Blåkulla. 

Berättelserna om hur man blir frestad att bli Blåkullafarare liknar de på
tryckningar schamanen utsätts för när han kallas till schamanyrket. Uppre
pade frestelser och förtäckta hot om väntade plågor leder till att den häxan-
klagade ger efter och går med på att bli Blåkullafarare. Man kan ifrågasätta 
om Blåkullafararen haft något egentligt val. På samma sätt är schamanens 
yrkesroll till synes förutbestämd. Han utses av hjälpandarna att bli schaman 
och måste godta sitt kall. Annars riskerar han att dö i de plågor hjälpandarna 
utsätter honom för. 

Satans roll påminner ur denna aspekt om de schamanistiska hjälpandarnas 
roll. Det är Satan som frestar Blåkullafararna men det finns också uppgifter 
som tyder på att kopplingen mellan frestaren och Satan görs först i rättssa
len. Även andra drag i vittnesmålen bär spår av tydliga schamanistiska 
influenser. Den tredelade världsbilden, som kommer fram vid en av 
rättegångarna, för tankarna till den schamanistiska kosmologin. Kosmos ut
formning är av central betydelse för hur kontakten med andevärlden kan 
upprättas i schamanistiska föreställningar. 

Även aktiviteten i Blåkulla knyter på olika sätt an till schamanens aktivi
teter under den utomkroppsliga resan. Man ägnar sig enligt vittnesmålen åt 
botande i Blåkulla, något som är schamanens kanske viktigaste uppgift. Både 
kopplingen mellan den magiska resan och sättet man botar på uppvisar stora 
likheter med schamanistiska föreställningar. 

Dessutom kopplas Blåkullaresan samman med upphittandet av boskap på 
ett magiskt sätt, något som även det knyter an till schamanistiska föreställ
ningar. Den magiska Blåkullaresan förknippas därmed med element som är 
av central betydelse för föreställningar om schamanens aktiviteter under hans 
utomkroppsliga resa. 

I en jämförelse mellan rättegångarna i Älvdalen och Orsa kan man se en 
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tydlig förändring. De schamanistiska dragen, som i Älvdalen spelar en 

framträdande roll, är av underordnad betydelse i Orsa. Från att ha handlat 

om själva resan till Blåkulla kommer vittnesmålen i allt högre grad att handla 
om aktiviteten i Blåkulla. Det kan finnas flera tänkbara orsaker till denna 
förändring. En sådan förklaring är regionala folkkulturella skillnader. Man 
kan tänka sig att de folkkulturella föreställningarna i Orsa inte innehöll några 
schamanistiska drag till skillnad från i Älvdalen. 

Det finns dock tecken, som motsäger detta antagande. De schamanistiska 
dragen nämns nämligen även i Orsa. Skillnaden mellan de två trolldoms

processerna ligger i att man i protokollet från Orsa hänvisar till de schaman
istiska dragen på ett betydligt mer kortfattat sätt än i Älvdalen. I stället för att 
fråga ut vittnet om hur resan gått till nöjer man sig från rättens sida med att 
nämna att den häxanklagade sprungit i vägskälet på det vanliga viset. 

Det är inte orimligt att anta att vissa förändringar hänger samman med de 
attityder som vittnet bemötts av i rättssalen. Dessa kan ha bidragit till en 
omtolkning av erfarenheter och trosuppfattningar. I vissa fall finns det tecken 
som tyder på att vittnet fått större gehör för drag som kunnat tolkas i kristna 
termer och därför valt att koncentrera sin berättelse till dessa drag. 

När man jämför Älvdalen med Orsa är det förstås viktigt att hålla i minnet 
att de flesta av aktörerna (nämligen anklagade och vittnen) är andra i Orsa än 
i Älvdalen. Det finns dock bland rättens ledamöter i Orsa män som också 
tidigare deltagit i trolldomsprocesserna. Prästen Lars Elvius deltar både i 
Älvdalen och i Orsa och kommissionen som håller i trolldomsrannsakningen 
i Orsa är den samma som den som höll i rannsakningarna i Mora 1669. Mora-
rannsakningarna är inte med i föreliggande undersökning, men det spelar i 
sammanhanget en underordnad roll. 

Jag vill argumentera för att det är rättens påverkan som leder till föränd
ringarna i Blåkullaberättelsen. I Älvdalen står man ganska handfallen inför 
de märkliga vittnesmålen. Men den rättsliga situationen i Orsa ser annor
lunda ut. Man har från rättens sida en föreställning om hur vittnesmålen 
kommer att se ut. Detta påverkar rättegångssituationen och i förlängningen 
även vittnesmålens utformning. 

Den innehållsmässiga förskjutningen i Blåkullaberättelsen har att göra 
med detta förhållande. De kristna dragen i Blåkullaberättelsen lyfts fram av 
rätten medan de schamanistiska föreställningarna ignoreras. Förskjutningen 
från resa till aktivitet sker med hjälp av ett förtigande av de schamanistiska 
dragen. Förtigandet av det som inte går att tolka i ett kristet sammanhang är 
en följd av den starka statens uppfostringssträvanden. 

Jag talade inledningsvis om en eventuell diabolisering av de schamanisti
ska dragen. En diabolisering innebär att man tolkar in djävulen i samman
hang där han tidigare inte funnits. Inom den europeiska forskningstradition 
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där Ginzburgs undersökning om benandanti i Norditalien varit tongivande, 
har diaboliseringen av schamanistiska drag spelat en central roll. I Ginzburgs 
eget material är tendensen tydlig. Men resultaten av min egen undersökning 
visar att denna tendens inte alls är lika påtaglig i svenskt material. 

Det är utifrån källorna vanskligt att tala om en direkt diabolisering av de 
schamanistiska föreställningarna. I Sverige verkar det snarare handla om en 
bortträngning än en omtolkning av icke-kristna drag. Genom att ignorera de 
drag i Blåkullaberättelsen, som inte gick att tolka in i en kristen kontext, 
bidrog trolldomsprocesserna till att aktivt tränga bort de delar av folkkulturen 
som inte gick att tolka i kristna termer. 

Förändringen av Blåkullaberättelsen går att finna på flera plan. Blåkulla 
är till sitt väsen ambivalent. Men trots denna genomgående ambivalens kan 
man iaktta en förmörkning över tid av innehållet i Blåkullaberättelsen. Den 
negativa synen på Blåkulla dominerar i Orsa, vilket den inte gör i Älvdalen. 
Detta ligger i linje med Ankarloos iakttagelser av innehållsmässiga föränd
ringar i Blåkullaberättelsen över tid under processerna som helhet.238 Men 
även när man följer ett enskilt vittne under en och samma rättegång kan man 
märka en förmörkning av innehållet i Blåkullaberättelsen. 

Historikern Per Sörlin menar att den ambivalens man kan finna i vittnes
målen om Blåkullafärder har att göra med de vittnande barnens strävan att 
minska sin egen skuld inför rätten. För att förklara hur de kunnat bli förförda 
att följa med till Blåkulla måste Blåkulla framställas som något ljust. När de 
senare ska visa att de tagit avstånd från djävulen blir framställningarna av 
Blåkulla mörkare.239 

Även om jag har svårt att tro att barnen skulle ha varit riktigt så fullfjä
drade taktiker som Sörlin vill hävda anser jag ändå att hans tolkning är in
tressant. Förmörkningen av Blåkullaberättelsen kan delvis förklaras utifrån 
Sörlins resonemang. Däremot kan man inte förklara skiftet i fokus från resa 
till aktivitet utifrån dessa tankegångar. För att förklara den typen av 
innehållsmässiga förändringar behövs en kompletterande analys som riktar 
sökljuset mot mötet mellan folkkultur och elitkultur. 

Berättelsen om häxsabbaten i Blåkulla utgör resultatet av detta möte. De 
stora trolldomsprocesserna bör sättas i samband med den starka statens 
kontrollambitioner. Okontrollerade drag i folkkulturen synliggjordes och 
bestraffades. Men föreställningarna om Blåkulla hade också en stark folklig 
förankring. Den idealtypiska Blåkullaberättelsen utgör resultatet av mötet 
mellan folkkultur och elitkultur. Jag har i denna artikel koncentrerat mig på 
det folkkulturella bidraget i Blåkullaberättelsen, närmare bestämt de schaman-

238 Ankarloo, 1984, s. 250. 
239 Sörlin, under utgivning, s. 91 fF. 
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istiska föreställningarna. Resultaten från undersökningen visar att det fanns 

stora likheter mellan den magiska resan till Blåkulla och föreställningar om 
schamanens utomkroppsliga resa. 

Jag vill med detta inte säga att de häxanklagade egentligen var schamaner. 

Detta förefaller inte vara särskilt troligt. Vad jag istället vill säga är att det i 

Blåkullaresan finns tydliga schamanistiska drag. Dessa drag kommer un

derifrån. Detta tolkar jag som att det hos folket fanns en schamanistisk dis

kurs som gjorde det möjligt att uttrycka schamanistiska föreställningar. 
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