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Inledning 

Linda Oja 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

21 Gadelius, 1913, s. 164f. 
22 Gadelius, 1913, s. 139ff. 
23 Gadelius, 1913, s. 175ff, 205f. 
24 Linderholm, 1918. 
25 Linderholm, 1913, Linderholm, 1930. 
26 Linderholm, 1918, s. 55, 59ff. För Bohusläns del betonar Linderholm dock att det inte rörde 
sig om någon "psykisk folkepidemi". Ibid. s. 83. 
27 Linderholm, 1918, s. 56f. 
28 Linderholm, 1913, s. 169. Se även Linderholm, 1918, s. 58,60. 
29 Linderholm, 1918, s. 57f. 
30 Linderholm, 1913, s. 172. 

13 



Det finns, som framgått, likheter mellan förklaringarna hos Bååth, Gadelius 
och Linderholm. Alla såg de föreställningarna om Blåkulla och häxorna som 
förankrade hos den svenska allmogen. Processerna växte enligt författarna 
fram underifrån, även om både Bååth och Gadelius starkt betonar 
prästerskapets roll som förmedlare av kyrkans djävulstro. Protestmotivet är 
mest uttalat hos Bååth, även om det också existerar hos de andra. I Gadelius 
och Linderholms tolkningar ses häxväsendet i stället som uttryck för en kol
lektiv psykisk sjukdom. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1771-76 och i Dalarna och Hälsingland 100 år tidigare 

Maria Bondesson 

Inledning 
Väckelser och utbrott av häxhysteri kan tyckas vara två helt olika företeel
ser. Det finns dock många likheter mellan dessa båda fenomen. I båda fallen 
har människor i ett lokalsamhälle trätt fram och berättat för andra bybor och 

lokal överhet om övernaturliga upplevelser de har haft. Deras berättelser har 
dessutom lett till oro och fiendskap inom byn. Myndigheterna har i båda 

fallen sett mycket allvarligt på vad som hänt och har ansett sig tvungna att 

vidta rättsliga åtgärder. Både inom väckelser och vid utbrott av häxhysteri 

kan man dessutom finna drag av protest och missnöjesyttring. Det sistnämnda 

är det som särskilt skall studeras i denna artikel. En liten försmak av ämnet 

kan ges av följande citat: 

Hon hade i en syn sett T..... [sic!, förkortning av Mauritz Thelberg] upp
komma utur avgrunden, omgiven av en djup dy, och flera med honom ned
sjunka.240 

Därtill med berättade hon [Gölug Olufsdotter, 20 år] sig hava sett underlag
mannen Erik Nerbelius [i Blåkulla] allt sedan annandag jul, varest han dan
sat och ätit, undertiden [det vill säga ibland] stått på huvudet utanför väggen 
i bara skjortan.241 

Det första citatet berättar om en syn som hustru Karin Jonsdotter, som deltog 

i väckelsen i Lillhärdal på 1770-talet, har återgett vid en visitation av prästen 

Sven Hellström. Personen hon talar om är församlingens komminister -

Mauritz Thelberg. Motivet med människor som sjunker ned i djup dy 
påminner starkt om början av boken Kristens resa - de personer som kämpar 
i dyn är de fördömda242, och tydligen vill Karin räkna församlingens kommi

nister till denna skara.243 

240 RAL nr 8:1, s. 3-4, RA. 
241 Hanzén, 1951, s. 73. 
242 Bunyan, 1979, se t.ex. s. 31-35. 
243 RAL nr 8:1, s. 3-4, RA. 
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Det andra citatet är hämtat från trolldomskommissionens rannsakning i 

Järvsö år 1673. Här berättar en 20-årig piga om hur hon sett en av kommis
sionens ledamöter roa sig i Blåkulla. Citatet innehåller ett mycket hånfullt 
motiv - lagmannen har stått på huvudet utanför Blåkulla endast iklädd skjorta. 
Förutom lagmannen nämner Gölug dessutom vid samma förhör fem lokala 
präster och en borgmästare som hon sett i Blåkulla!244 

Syfte och frågeställningar 
Den här artikeln kommer att behandla de båda företeelser som Karin och 
Gölug deltog i - väckelsen i Lillhärdal 1771-76 och häxprocesserna i Da
larna och Hälsingland 1668-74. 

Jag har betraktat båda dessa fenomen som samhälleliga konflikter,245 och 
det övergripande syftet är att ta reda på vad konflikten i dessa fall har handlat 
om och vilka som har berörts av den. För att försöka ta reda på detta kommer 
jag särskilt att undersöka och jämföra missnöjesyttringar och drag av protest 
vid dessa båda konfliktsituationer. Mitt konkreta studieobjekt blir då de väck
tas och vittnenas vid häxprocesserna berättelser och handlingar - något som 
man kan få uppgifter om i rättegångsprotokoll och brev. Mitt angreppssätt är 
främst social- och kulturhistoriskt. Jag kommer att försöka svara på följande 
frågor: 

- Vilka personer/grupper protesterar, och varför just dessa? 
- Hur utformar de sin protest? 
- Hur legitimerar de sin protest? 
- Mot vad, och mot vilka personer/grupper, riktar sig protesten? 

Forskningsläge 
Jag avser i denna översikt av forskningsläget endast att ta upp forskning om 
tidiga väckelser. För en översikt av forskningsläget om häxhysteri och 
häxprocesser hänvisas till Linda Ojas inledning. 

Mycket av 1980- och 1990-talens svenska forskning om tidiga väckelser 
har försökt förklara uppkomsten av väckelser genom att sätta in dem i sitt 
sociala sammanhang. Under senare delen av 1700-talet började differentie
ringen av landsbygdsbefolkningen att öka. Det växte fram en allt mer väl
mående bondeklass och ett permanent obesuttet skikt. Man menar att 
väckelsen var ett sätt för dessa nya sociala skikt att definiera sig mot andra 
grupper i samhället och skapa sig en ny identitet. Väckelsen gav också vissa 
grupper en möjlighet att uttrycka sitt missnöje. Christer Ahlberger betecknar 
till exempel hoofianismen, som spred sig i södra Sverige under 1800-talets 

244 Hanzén, 1951, s. 73. 
245 Om väckelser som samhälleliga konflikter, se Sanders, 1995, s. 22. 
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första del, som en "identitetsskapande protestreligion".246 Hoofianerna var 
nämligen till största delen torpare och småbrukare. De hade vuxit upp i bonde
hem, men som vuxna hade de varit tvungna att nöja sig med en lägre posi
tion och betydligt mindre inflytande i samhället.247 Denna sociala degrade
ring borde ha lett till både missnöje och frustration. 

Väckelsen som protest och missnöjesyttring tas också upp av Peter Arons
son i hans studie av roparerörelsen som uppkom på 1840-talet i södra Sverige. 
Roparna kom till största delen från lägre samhällsskikt - de var torpare, små
brukare eller barn till dessa. De flesta var dessutom unga och ogifta männis
kor, och särskilt många var kvinnor. De höll möten under extatiska former 
där de starkt fördömde laster och lyx och varnade för den yttersta domen. 
Aronsson anser att roparerörelsen bottnar i en brytning mellan drängars och 
pigors (och säkert också torpares och småbrukares) sociala verklighet och 
bondesamhällets normer om ett gott liv. Väckelsen var alltså ett sätt för dessa 
grupper att uttrycka sitt missnöje och att skapa sig en ny identitet.248 

Även Tom Ericsson och Börje Harnesk betonar i sin studie av väckelsen i 
övre Norrland under första delen av 1800-talet väckelsens roll som identitets-
skapande. I detta fall var det dock bondeklassen som hade behov av att defi
niera sig som grupp - både mot det framväxande obesuttna skiktet och mot 
den allt mer inflytelserika medelklassen.249 

Hanne Sanders har en lite annan uppfattning om de väckelser hon stude
rat. Hon anser att den geografiska utbredningen av väckelserna tyder på att 
den socioekonomiska förändringen av samhället har varit av stor betydelse 
för deras uppkomst. Däremot har hon inte funnit någonting som tyder på att 
de väckta var direkt berörda av denna utveckling. Hon beskriver dem i 
stället som människor med ett traditionellt - men hotat - levnadssätt.250 Hon 
anser att väckelsen uppkom i lokalsamhällen där bonden fortfarande domi
nerade politiskt, produktionsmässigt och kulturellt och där hushållet fortfa
rande var centralt inom den religiösa, ekonomiska och sociala organisatio
nen. Trots att bönderna inte var i majoritet inom dessa väckelser, så anser 
hon att de spelade en avgörande roll. De kunde hålla religiösa möten i sina 
hus och de kunde sköta kontakten med överheten. I Sverige kunde de dess
utom använda sitt politiska inflytande till att rösta för/kräva de präster de 
ville ha. Med andra ord menar hon att bönderna spelade samma auktoritära 
roll inom väckelsen som de gjorde i lokalsamhället. De obesuttna, de unga 
och de kvinnor som deltog i väckelsen gjorde det tillsammans med, och inte 

246 Ahlberger, 1988, s. 168. 
247 Ahlberger, 1988, s. 163-168. 
248 Aronsson, 1990, s. 32-33, 73. 
249 Ericsson & Harnesk, 1994, s. 42-46, 93-111, 151-179. 
250 Sanders, 1995, s. 321. 
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i konflikt med, sitt hushåll och dess överhuvud. Deras deltagande var dess
utom i hög grad beroende av om hushållsföreståndaren var väckt.251 

Arne Järnek har studerat den herrnhutistiska väckelsen i Stockholm un
der 1700-talets senare del. Han tar främst upp psykologiska aspekter av 
väckelsen, till exempel vilka behov som kunde leda människor just till den 
herrnhutistiska väckelsen. Den väckelse han har studerat är dock av en an
nan typ än väckelsen i Lillhärdal - den hade inga inslag av social protest. 
Jarrick betonar också mycket starkt den herrnhutistiska väckelsen som ett 
led i sekulariseringen av samhället.252 

Sammanfattningsvis kan man säga att de senaste årens forskning om 
väckelser verkligen har tagit upp de sociala faktorernas betydelse. Ingen av 
dessa studier har dock behandlat en så tidig väckelse som den jag avser att 
studera och ingen har behandlat väckelser i södra Norrland. Därför anser jag 
att detta är ett angeläget forskningsområde. Dessutom hoppas jag att en jäm
förelse mellan väckelsen i Lillhärdal och utbrotten av häxhysteri i samma 
område 100 år tidigare skall kunna bredda analysen och sätta in mitt studie
objekt i ett större sammanhang.253 

Teoretiska utgångspunkter 
Bruce Lincoln har formulerat en teori om olika typer av religioner, deras 
uppkomst och särskilda karaktäristika. Han talar om fyra olika typer av reli
gioner - samhällsbevarande religioner, motståndsreligioner, revolutionära 
religioner och kontrarevolutionära religioner. 

Det mest karaktäristiska för den samhällsbevarande religionen är att den 
legitimerar de styrandes rätt att inneha makten. Man skulle kunna säga att 
den samhällsbevarande religionen är den styrande elitens ideologi uttryckt i 
religiös form. Man etablerar särskilda institutioner där professionella med 
ensamrätt sköter religionsutövning och undervisning. Den samhällsbevarande 
religionen kan också etableras som en statskyrka där man kräver att alla 
medborgare skall vara medlemmar. Statsmakten ser också till att de religiösa 
institutionerna och de professionella får en säker inkomst, till exempel ge
nom tionden. Den samhällsbevarande religionen framställer lydnad mot över
heten och lidande i denna värld som ett ideal. Belöningen är att vänta i en 
annan värld och är av icke-materiell natur.254 Den lutherska statskyrkan i 

251 Sanders, 1995, s. 198-202, 207, 228-229, 239, 247, 316-317, 322. 
252 Jarrick, 1987. 
253 I slutet av arbetet med denna artikel har jag fått kännedom om ytterligare ett arbete om 

väckelsen i Lillhärdal. Carola Nordbäck, doktorand vid Umeå universitet, har skrivit en D-

uppsats om kvinnliga lekmannapredikanter under perioden 1770-1870, där hon bland andra 

studerar Bång-Karin, en av de väckta i Lillhärdal. Just nu håller hon på med en avhandling om 

tre 1700-talsväckelser, däribland väckelsen i Lillhärdal. 
254 Lincoln, 1985, s. 268-272. 
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Sverige på 1600- och 1700-talen kan till exempel ses som en sådan typ av 
religion. 

Den samhällsbevarande religionen kommer dock alltid att möta motstånd. 
Även om man försöker sprida sina föreställningar och ideal till alla männis
kor så finns det alltid grupper i samhället som har dåliga förutsättningar att 
ta till sig den samhällsbevarande religionens budskap. Människor i samhäl
lets lägsta skikt har till exempel inte mycket att vinna på att den sociala 
ordningen bevaras. Inom sådana grupper kan det växa fram motstånds
religioner med helt andra religiösa uppfattningar än den dominerande reli
gionens.255 

Motståndsreligionen karaktäriseras bäst genom sin vägran att acceptera 
den samhällsbevarande religionen - i sin helhet, eller bara till vissa delar. 
Om motståndsreligionens anhängare kommer från ett lägre skikt i samhället, 
så kommer dess ledare ofta från en grupp som Lincoln kallar "marginal in-
telligentsia", det vill säga personer som befinner sig någonstans mitt emel
lan bondeklassen och de bildade klasserna. Det kan till exempel röra sig om 
präster utan tjänst eller i låga positioner - personer som själva är missnöjda 
med sin situation. Motståndsreligionens anhängare lever ofta i isolerade och 
väl sammanhållna samfund. De går inte till angrepp mot den samhällsbeva
rande religionen och försöker inte heller värva medlemmar utanför sitt eget 
sociala skikt. Under vissa förhållanden kan motståndsreligionen utvecklas 
till en revolutionär religion. Revolutionära religioner har många likheter med 
motståndsreligioner, till exempel i fråga om värderingar, medlemskap och 
ledarskap, men de skiljer sig åt i ett mycket viktigt avseende: motstånds
religionen definierar sig i motsats till den samhällsbevarande religionen medan 
den revolutionära religionen definierar sig direkt mot det dominerande och 
styrande skiktet i samhället.256 Bruce Lincoln anser att en religion kan ut
vecklas i revolutionär riktning om: 

- Förhållandena inom samhället försämras, till exempel till följd av skatte
höjningar, epidemier, svält eller krig. 

- Den lyckas formulera en ny teori om politisk legitimitet som fråntar det 
styrande skiktet rätten att inneha makten och att diktera vilka värderingar 
som skall gälla i samhället. 

- Den lyckas värva nya medlemmar, särskilt från grupper i samhället som 
tidigare inte ingått bland dess medlemmar.257 

Både seger och nederlag innebär dock slutet för den revolutionära religio
nen. Om den revolutionära religionen lyckas kan den etablera sig som en ny 
samhällsbevarande religion. Den gamla samhällsbevarande religionen sjun-

255 Lincoln, 1985, s. 272-273. 
256 Lincoln, 1985, s. 272-275. 
257 Lincoln, 1985, s. 276. 
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ker då tillbaka som en motståndsreligion som Bruce Lincoln i detta fall kal

lar kontrarevolutionär religion. Detta kan till exempel jämföras med 

katolicismens situation i Sverige efter reformationen. Om den revolutionära 
religionen däremot misslyckas blir den åter en motståndsreligion eller för
svinner helt.258 

Jag kommer att använda mig av detta synsätt i min analys av väckelsen i 
Lillhärdal., Vissa grundläggande premisser i detta synsätt kan också tilläm
pas på ett fenomen som häxhysteri, vilket gör en jämförelse möjlig. Det bör 
dock påpekas att jag bara kommer att använda Lincolns teori i sin helhet vid 
analysen av väckelsen. 

Källor 
Uppgifter om de väcktas handlingar och yttranden återfinns både i rätte-
gångs- och visitationsprotokoll och i brev.259 Ett flertal av de väcktas sam
mankomster finns noggrant beskrivna, och det finns ofta citerat vad de väckta 
sagt. Frågan blir då hur stor tilltro man skall sätta till dessa beskrivningar -
de är ju alla skrivna av överhetspersoner och personer som var fientligt in
ställda till de väckta. Min uppfattning är att materialet är mycket trovärdigt. 
De flesta beskrivningar av händelserna är daterade dagen efter eller bara 
några dagar efter det inträffade. Beskrivningarna är mycket detaljerade. Vid 
rättegångarna beskrivs samma händelser dessutom av andra personer. De 
väckta erkänner också det mesta som de anklagas för vid rättegångarna. 

Källmaterial om häxhysterin i Dalarna och Hälsingland består av rätte
gångsprotokoll och ett fåtal brev.260 En viktig frågeställning när det gäller 
rättegångsmaterialet är hur mycket vittnesmålen påverkats av dem som för
hörde vittnena och de anklagade. För att så långt det går undvika detta pro
blem har jag avstått från att använda mig av vittnesmål av personer om vilka 
det framgår i domstolsprotokollen att de blivit tvingade eller övertalade att 
vittna. Problemet kvarstår dock till viss del - det är ju långt ifrån alltid sådant 
framgår av protokollen. 

Att jag inte har inkluderat trolldomsprocesserna i Lillhärdal - för det före
kom sådana även där - i analysen kräver en förklaring. Anledningen är att 
domböckerna för Lillhärdal från 1669 och åren närmast därefter är förkomna 
och det material som återstår är för litet för att vara användbart i min under
sökning.261 

258 Lincoln, 1985, s. 281. 
259 Inget av det otryckta material jag har använt mig av är sidnumrerat. Sidhänvisningarna 
bygger på att jag har gjort egna sidnumreringar och gett varje sida - inte uppslag - ett nummer. 
260 Källmaterialet finns tryckt i Hanzén, 1951 och Kröningssvärd, 1972. Om Hanzén som källa, 
se vidare Sandblad, 1967-68, s. 109, not 4. 
261 Om Lillhärdals domböcker, se Lagerlöf-Génetay, 1990, s. 49. 
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Historisk bakgrund 

Det svenska enhetssamhället 
Både trolldomsprocesserna i Dalarna och Hälsingland och väckelsen i 
Lillhärdal uppkom under en tid då kyrkan hade ensamrätt på tolkningen av 
Bibeln. I Bibeln fann prästerskapet inte bara stöd för hur religionen skulle 
utövas, utan också för hur samhället skulle vara uppbyggt. Denna "guda-
givna" samhällsordning förmedlades till folket genom katekesundervisningen, 
psalmboken och genom prästerskapets predikningar.262 

I hustavlan delades samhället upp i tre delar: värjoståndet, läroståndet 
och hushållsståndet. Man skulle också kunna säga att samhället var uppdelat 
i tre uppsättningar relationer: en politisk (värjoståndet), en andlig (läroståndet) 
och en ekonomisk (hushållsståndet). Varje person tillhörde olika stånd bero
ende på vilken situation han för närvarande befann sig i. I hushållet var hus
bonden överhetens ställföreträdare och överhuvud över hustru, barn och tjäns
tefolk. I andra situationer var bonden själv underordnad och skyldig lyd
nad.263 

Konventikelplakatet, som utfärdades år 1726, kan ses som en förstärk
ning av hustavlans föreskrifter om prästerskapets andliga monopol - där för
bjöds alla personer som inte var utbildade och prästvigda att hålla offentliga 
andakter.264 Både under 1600- och 1700-talen hade Sverige emellertid en 
religionslagstiftning som inte bara reglerade människors religiösa handlingar, 
utan också vad som var tillåtet att tro. 1686 års kyrkolag stadgade att alla 
svenskar skulle bekänna sig till den rena lutherska läran.265 Ar 1735 kom en 
religionsstadga som har ansetts vara den strängaste någonsin i Sverige. Nu 
kunde man inte bara ingripa mot personer som spred felaktiga religiösa upp
fattningar, utan också mot personer som bara misstänktes hysa sådana upp
fattningar.266 

Häxhysterin i Dalarna och Hälsingland 
Det som hände i Dalarna och Hälsingland, och för övrigt också i stora delar 
av övriga Sverige, brukar ofta kallas häxhysteri.267 En mer utförlig beskriv
ning av begreppet häxhysteri, och då särskilt hur Gustav Henningsen använ
der termen, återfinns i Marie Lennersands artikel ovan.268 För mina syften 
262 Ahlberger, 1988, s. 130-131, 135. 
263 Ahlberger, 1988, s. 131, Harnesk & Ericsson, 1994, s. 137. 
264 Ahlberger, 1988, s. 130. 
265 1686 års kyrkolag. 
266 Pleijel, 1935, s. 350. 
267 Om häxhysteri och häxprocesser i övriga Sverige, se antologins inledning. 
268 Se Marie Lennersands artikel ovan, s. 29f. Min uppfattning om vad som kännetecknar 
häxhysteri stämmer inte helt överens med Gustav Henningsens. Jag anser till exempel att det, i 
alla fall delvis, finns ett mönster i anklagelserna - de kan inte drabba precis vem som helst. Se 

Henningsen, 1987(a), s. 335-345. 
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räcker det dock med att beskriva häxhysteri som ett samhälleligt tillstånd 
som kännetecknas av en panisk skräck för häxor och där mängder av män
niskor anklagas för olika former av djävulspakt och trolldom. Häxhysterin 
leder ofta till stora rättegångar mot de anklagade och under processens gång 
anklagas allt fler människor.269 

Detta var precis vad som hände i Dalarna. Någon gång runt årsskiftet 
1667-68 började rykten om Blåkullafärder, Satanspakt, barnaförande och 
förgöring att spridas i Älvdalen. Saken togs för första gången upp till rättslig 
prövning på tinget i Älvdalen i juni samma år. Därefter följde ytterligare två 
ting under hösten och vintern.270 

Vid varje rättegång uppdagades allt fler misstänkta. Ofta hann man inte 
ens förhöra och döma alla som anklagats, utan fick nöja sig med att upprätta 
listor över misstänkta. Detta, tillsammans med en ökad ryktesspridning både 
i de socknar där man redan rannsakat över trolldomsväsendet och i nya sock
nar, var en drivkraft till fortsatta rättegångar.271 

Trots att lagen egentligen inte tillät det, så användes redan från början 
tortyr och vittnesmål från minderåriga och medanklagade. Öppna påtryck
ningar för att få fram bekännelser var inte ovanliga.272 

Påtryckningar och klagomål från lokalbefolkningen ledde till att två kung
liga kommissioner kom att tillsättas under de närmaste åren. Kommissione
rna rannsakade i Mora (två gånger), Älvdalen, Rättvik, Orsa och Leksand. 
Dessutom hölls extrating i Mora, Orsa, Leksand och Ål. Invånarna i Mora 
kom således att, under en period av knappt tre år, få uppleva tre rannsakningar 
över trolldomsväsendet.272 

Från östra Dalarna spreds trolldomsryktet vidare till grannlandskapet 
Hälsingland. Den första rannsakningen ägde rum i Ovanåker på våren år 
1671. Ytterligare två rättegångar hölls i samma socken under 1671 och 1672 
- den sistnämnda rannsakningen omfattade även Alfta socken.274 

Det är uppenbart att påtryckningar från lokalbefolkningen även påverkat 
utvecklingen i Hälsingland. På hösten år 1672 tillsattes till exempel, på lokal
befolkningens uttryckliga begäran, en kunglig kommission som skulle rann
saka i Hälsingland. Kommissionen kom att rannsaka i Järvsö, Delsbo, Boll
näs och i Alfta-Ovanåker - den fjärde rannsakningen sammanlagt i den sist
nämnda socknen! Även om kommissionsarbetet avslutades, så kom 
rannsakningarna att fortsätta på häradstingen med en av den förra kommis
sionens ledamöter som ordförande.275 

269 Henningsen, 1987(a), s. 335-345. 
270 Ankarloo, 1984, s. 113-115. Lagerlöf-Génetay, 1990, s. 7-43. 
271 Ankarloo, 1984, s. 113-115. 
272 Ankarloo, 1984, s. 114-117, 119. 
273 Ankarloo, 1984, s. 121-132. Om kommissioner, se Marie Lennersands artikel ovan. 
274 Ankarloo, 1984, s. 133-134. 
275 Ankarloo, 1984, s. 134-135, 139-141, 146, 148-153. 
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De rättegångsprotokoll som är bevarade tyder på att minst 150 dödsdomar 

avkunnades vid häxprocesserna i Dalarna och Hälsingland. Hur många av 

dessa som verkställdes är svårt att säga. Hovrätten mildrade en del domar 

och en del dödsdömda fick uppskov. Minst en tredjedel av de dödsdömda 

bör dock ha avrättats under tiden närmast efter att de fått sin dom. Dessutom 

dömdes ett betydligt större antal personer till mildare straff, till exempel 

kyrkoplikt, gatlopp eller spöstraff.276 

Hur kaotisk stämningen var i de drabbade socknarna kan man få en upp

fattning om i de många suppliker som lokalbefolkningen sände till central

makten och dess representanter.277 Kyrkoherden i Leksand beskriver till ex

empel å hela socknens vägnar det "ynkeliga tillstånd" man befinner sig i, 

och berättar att man "med tårar och suckar förvänte Höga Överhetens hjälp 

och bistånd".278 

Den sista stora häxprocessen i Dalarna hölls efter nyår 1671, lite mer än 

ett år efter att kyrkoherden i Leksand skrivit sitt förtvivlade brev. I Hälsing

land hade några socknar ansökt om att den stora Norrlandskommissionen 

skulle rannsaka hos dem. Av detta blev dock intet och processerna ebbade ut 

även här, ungefär tre år efter att de upphört i Dalarna/-79Häxprocesser kom 

dock att hållas i många andra delar av Sverige tills det hela fick ett abrupt 

slut i Stockholm år 1676.280 

Tjänstefolkssystemet i Norrland i slutet av 1700-talet 
På 1700-talet var tjänstefolkets anställning och villkor hårt reglerade i 
tjänstehjonslagstiftningen. Tjänstehjonsförordningen av år 1739, som värden 

som gällde på 1760- och 1770-talen, innehöll bland annat föreskrifter om 

maximilön och anställnings- och uppsägningstid. Dessa föreskrifter var främst 

till för att förhindra att lönerna blev för höga, till exempel efter ett utdraget 

förhandlande mellan husbonde och tjänstefolk.281 

Tjänstehjonsförordningen innehöll också det så kallade tjänstetvånget. Det 

innebar att alla som inte hade laga försvar282 var tvungna att skaffa sig an-

276 Ankarloo, 1984, s. 113-114, 117-132, 134, 149-151, Hanz+n, 1951, s. 32-33, 42-43, 92-95, 

97-102, 143, 182-184, 187, 191,219-223,231-232, 250-251. Kröningssvärd, 1972, andra häf

tet, s. 58-63, tredje häftet, s. 3-10. Av sammanlagt 36 ting i Dalarna och Hälsingland saknas 

fullständiga uppgifter om domar från ungefär en tredjedel. 
277 Kröningssvärd, 1972, första häftet, s. 70-72, andra häftet, s. 77-78, tredje häftet, s. 21-22. 
278 Kröningssvärd, 1972, andra häftet, s. 79-81. 
279 Kröningssvärd, 1972, tredje häftet, s. 3-10, Ankarloo, 1984, s.154-187. 
280 Se antologins inledning, s. 11. 
281 Harnesk, 1990, s. 32-33. 
282 Skydd mot att bli behandlad som lösdrivare, som tillkom den som hade stadig sysselsättning 

eller var känd för god vandel och kunde försörja sig. Anderö, 1983. 
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ställning som piga eller dräng, Tjänstehjonsförordningen gav också bönderna 
rätt att aga sitt tjänstefolk.283 

Enligt Börje Harnesk tyder dock allt på att verkligheten var helt annor

lunda än lagstiftningen. Det är troligt att arbetsmarknaden på landsbygden 

till stor del styrdes av de ekonomiska lagarna om tillgång och efterfrågan.284 

Vilken status hade då tjänstefolket i det norrländska bondesamhället? Börje 

Harnesk anser att den traditionella bondekulturen förknippade lönearbete 
med beroende och underordning. Detta är en av orsakerna till att tjänstefolk 

ofta krävde annan lön än penninglön, till exempel rätten att odla en bit av 

husbondens jord eller föda upp några av hans djur. Avkastningen kunde se

dan säljas och omvandlas till pengar och man var mindre beroende av sin 
husbonde än om man fått pengarna direkt ur hans hand.285 Samtidigt var 

nästan alla drängar och pigor i Norrland vid denna tid söner eller döttrar till 

bönder. Det norrländska samhället var också, jämfört med många andra de

lar av Sverige, mycket homogent. Där fanns få städer, ingen adel och den 

övervägande majoriteten av bönderna var självägande skattebönder. Börje 

Harnesk anser att detta gjort att det norrländska samhället vid denna tid var 

starkt präglat av en slags jämlikhetsideologi. Enligt denna ideologi var pigor 
och drängar som tjänade i bondehushåll i princip jämlika med sina husbönder 

eftersom de själva skulle bli bönder och bondhustrur när de blev vuxna. Här 

bröts dock idealet mot verkligheten. Idealet bortsåg ju från de sociala skill

nader som fanns i samhället, och som blev allt mer framträdande.286 

Differentieringen av landsbygdsbefolkningen 
Även om Härjedalen och övriga Norrland hade mycket få ståndspersoner 

och statliga representanter så var befolkningen ändå inte helt homogen. De 
största skillnaderna gick troligtvis mellan besuttna och obesuttna. Till den 

sistnämnda gruppen hörde till exempel tjänstefolk. Att arbeta som dräng el

ler piga var för de allra flesta bara en fas i livet. Bondsöner och bonddöttrar 

tjänade hos en annan bonde tills de gifte sig och bildade ett eget hushåll.287 

Även mellan besuttna bönder fanns säkert skillnader. Nämndemän, kyrkvärdar 

och sexmän288 borde ha hört till ett övre skikt i bondesamhället.289 

Under 1700-talet började skiktningen av det svenska bondesamhället att 

281 Harnesk, 1990, s. 34-35. 
284 Harnesk, 1990, s. 37-38. 
285 Harnesk, 1990, s. 128, 138-146. 
286 Harnesk, 1990, s. 148-156. 
287 Harnesk, 1990, s. 19. 
288 En sexman var vald av sockenstämman. Han var ett slags tillsynsman för kyrkans och 
prästgårdens underhåll. Han skulle också övervaka församlingsmedlemmarnas leverne. 
289 Harnesk, 1990, s. 113-114. 
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öka. En alltmer välbärgad bondeklass växte fram. Samtidigt var det allt fler 
pigor och drängar som inte hade någon möjlighet att bilda egna hushåll. De 
tvingades stanna kvar i sin position som tjänstefolk hela livet.290 

Hur långt hade då differentieringen kommit i södra Norrland under 1760-
och 1770-talen? Tabellverkets statistik, som är den mest betydelsefulla käl
lan i detta fall, visar att en förändring, om än en långsam sådan, var på gång. 
Man kan till exempel se en gradvis ökning av andelen torpare - från under en 
procent år 1763 till nästan fyra procent år 1800. Även andelen inhysesfolk 
hade ökat. Ar 1763 var deras andel av befolkningen knappt elva procent, år 
1800 hade andelen ökat till 14 procent. Det bör påpekas att man från och 
med år 1795 i Tabellverkets statistik även räknat in arbetare i gruppen inhyses
folk. Det spelar dock inte så stor roll, eftersom både arbetare och inhysesfolk 
är egendomslösa. Det är de egendomslösas andel av befolkningen - inhyses
folk, arbetare och torpare - som har ökat.291 

Tjänstefolkets andel av befolkningen var också stor. Om man utgår från 
Tabellverkets uppgifter så skulle tjänstefolket utgöra runt 20 procent av den 
totala befolkningen i Gävleborgs län under hela perioden 1763-1800.292 Om 
man jämför detta med övriga Sverige är det en stor andel. Under åren 1795-
1800 var den genomsnittliga andelen tjänstefolk av den totala befolkningen 
i Sverige ungefär 16 procent.293 

Att en förändring av landsbygdsbefolkningens sammansättning verkli
gen var på gång ser man tydligare om man studerar en lite längre tidsperiod. 
Under perioden 1750-1860 fördubblades den jordbrukande befolkningen. 
Antalet backstugu- och inhyseshjon sjudubblades och antalet torpare arton-
dubblades. Antalet bönder ökade däremot bara med en tredjedel.294 

Slutsatsen blir att många unga människor inte längre kunde räkna med att 
bli husbönder eller bondhustrur som vuxna. En del skulle bli tvungna att 
stanna kvar i sin position som tjänstefolk hela livet. Andra blev kanske arbe
tare eller torpare. De som inte kunde försörja sig alls tvingades leva som 
inhyseshjon. I ett samhälle som var uppbyggt kring hushållet och där man 
värderade ägandet och giftermålet så högt var detta i hög grad att hamna 
utanför - att inte vara en fullvärdig medlem av bondesamhället.295 

Det finns också stora skillnader i fördelningen mellan män och kvinnor 
inom de olika befolkningsgrupperna. Ungefär två tredjedelar av inhyses-
folket var till exempel kvinnor, och det gäller för hela perioden 1763-1800. 

290 Harnesk, 1990, s. 19, 115, Behre, Larsson & Österberg, 1985, s. 226-231. 
291 Bondesson, 1996, tabell 1, s. 11. 
292 Bondesson, 1996, tabell l,s. ll.Wohlin, 1909, s. 136,201-227, Bondesson, 1996, bilaga 1, 
s. 50. 
293 Bondesson, 1996, tabell 1, s. 11, Wohlin, 1909, s. 136. 
294 Wohlin, 1909, s. 133-134. 
295 Hellspong & Löfgren, 1974 , s. 232, Taussi Sjöberg, 1992, s. 68, Ohlander, 1992, s. 74. 
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Likaså var det under den ovannämnda perioden fler kvinnor som tjänade 

som pigor än män som tjänade som drängar.296 Om det i slutet av 1700-talet 
blev svårare för unga människor att försörja sig och att assimileras i bonde
samhället så var det alltså ännu svårare för kvinnorna än för männen. 

Väckelsen i Lillhärdal 
Omkring hundra år efter häxprocesserna i Dalarna och Hälsingland uppkom 
en väckelse i Lillhärdal i grannlandskapet Härjedalen. Väckelsen tog sig till 
en början främst uttryck i ökad fromhet och kyrksamhet bland vissa av för
samlingens invånare, men kom senare att utvecklas i en mer extrem, separa

tistisk riktning. 
Väckelsen uppkom en tid efter att församlingens komminister, Mårten 

Thunborg, flyttat till Lillhärdal - tidigare hade han varit stationerad i Sveg. 
Komminister Thunborg var redan från början vänligt inställd till väckelsen. 
Hans predikningar, som hade både herrnhutistiska och pietistiska inslag, 
gjorde ett stort intryck på de väckta och han var personligen mycket omtyckt 
av dem. Församlingen tycks i fråga om komminister Thunborgs kvaliteter 
ha delats i två delar. De väckta såg i honom den ende riktige läraren. Andra 
sockenbor och församlingens övriga präster ansåg däremot att han var otyd
lig och okunnig och följaktligen inte predikade den rätta lutherska läran.297 

Komminister Thunborg kom från myndigheternas sida att tilldelas mycket 
av skulden för väckelsens uppkomst. Han kom vid ett flertal tillfällen att 
både åtalas och dömas, bland annat för att ha spridit felaktiga läror i försam
lingen och för att ha låtit de väckta hålla sammankomster i sitt hus.298 

Några år efter väckelsens uppkomst kom bondhustrun Karin Olofsdotter, 
kallad Bång-Karin efter gården Bångas, att bli dess mest framträdande per
son. År 1769 hade Bång-Karin börjat få uppenbarelser och visioner, som 
hon ansåg kom från Gud. Senare fick hon dessutom så kallade undersdrifter, 
det vill säga ett slags häftiga rörelser eller skakningar under vilka hon skrek, 
predikade mot laster och varnade för den yttersta domen. Bång-Karin ansåg 
att hennes undersdrifter var en gåva från Gud och förklarade att hon inte 
kunde hindra dem, eftersom de var sända av Gud.299 

I och med Bång-Karins framträdande uppkom konflikter inom byn och 
väckelsen kom att utvecklas i en mer extrem riktning. Den viktigaste stöte
stenen gällde just Bång-Karins drifter. Många bybor besökte Bång-Karin för 
att se hennes drifter och höra henne predika. En del bybor blev också väckta 
och kom att dela Bång-Karins uppfattning om drifternas gudomliga ursprung. 

296 Bondesson, 1996, tabell 2, s. 13. 
297 Sandelin, 1896, s. 15-43, Hasselberg, 1919, s. 98-101, 118-121. 
298 Sandelin, 1896, s. 13-49, 55-96. 
299 RAL nr 20:2, s. 2-3, RA. 
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En del fick till och med själva rörelser liknande Karins.100 Man betraktade 
också undersdrifterna och lydandet av Guds omedelbara befallningar som 
ett sätt att uppnå salighet som var likvärdigt med tron, Guds ord och sak
ramenten - de salighetsmedel som kyrkan föreskrev. En del väckta förkas
tade dessutom helt kyrkans salighetsmedel och ansåg att det enda sättet att 
bli salig var att lyda Guds omedelbara befallningar och att erkänna 
undersdrifternas gudomliga ursprung och tacksamt mottaga dem.101 

De väckta samlades till möten i sina hus eller på öppna platser i byn. 
Länsmannen Kjell Eriksson Herdell besökte vid ett flertal tillfällen de väck
tas möten. Han beskriver dem som mycket stökiga. De församlade ropade 
och skrek och hade underliga kroppsrörelser som fick dem att rycka i armar 
och ben och till slut falla till marken. Länsmannen klagar också över att han 
blev mycket illa bemött av de väckta, bland annat spottade de på honom och 
kallade honom Satan. De väckta vägrade även att gå hem med motiveringen 
att det var Gud som hade befallt dem att gå dit och att de inte kunde gå hem 
förrän de fick Guds tillåtelse. Världslig överhet ansåg de sig inte behöva 
lyda i sådana här fall.302 

Myndigheterna och deras representanter, till exempel Lillhärdals kyrko
herde Per Rissler, vice komministern Mauritz Thelberg och länsman Kjell 
Eriksson Herdell, samt många bybor delade dock inte de väcktas uppfatt
ning om Bång-Karins, och de andra väcktas, drifter. Man kallade de väckta 
för "svärmandar" och "svärmare" och väckelsen för "svärmeri" - ord med 
negativ innebörd.303 I brev till konsistoriet i Härnösand, och vid de rätte
gångar som hölls mot de väckta, framförde socknens kyrkoherde och andra 
sockenbor vid ett flertal tillfällen klagomål över att de väckta orsakade oro 
och osämja i församlingen, bland annat för att de fördömde andra männis
kor. Man klagade också över att de väckta försummade sina sysslor och att 
särskilt unga människor inte ville lyda sina föräldrar, män och husbönder.304 

Under åren 1771-76 genomfördes tre prostvisitationer i Lillhärdal med 
anledning av väckelsen - i juni 1771, i augusti 1775 och i juni 1776.305 En del 
av de väckta instämdes också till häradsrätten. Rättegångar mot de väckta 
hölls i december 1771, i mars 1774 och i december 1775. Vid samtliga till
fällen förmanades de väckta att sluta med sina sammankomster och att sluta 
lyssna på Bång-Karin. Häradsrätten dömde också ut böter för brott mot kon-

300 RAL nr 20:2, RAL nr 8:1, RA. 
301 RAL nr 8:1, RAL nr 20:2, särskilt s. 4, 5, 9, 13, RAL nr 4:10, RAL nr 4:2, s. 4, RA. 
302 Lindman, s. 53-55, UUB. RAL nr 4:10, RAL nr 4:11, RAL nr 4:5, RAL nr 4:14, RAL nr 4:4, 

RA. 
303 RAL nr 4:5, RAL nr 26:3, RAL nr 4:2, RAL nr 20:2 s. 8-9, RAL nr 6:2, RA. Sandelin, 1896, 

s. 55, Hasselberg, 1919, s. 144. 
304 Se t.ex. RAL nr 20:2, RA. Lindman, s. 52-55, Lindman, s. 36-37, UUB. 
305 RAL nr 20:2, RAL nr 8:1, RA. Sandelin, 1896, s. 115-116. 
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ventikelplakatet och för att de väckta uteblivit från gudstjänsten på allmänna 

Myndigheternas åtgärder lyckades dock inte stoppa väckelsen. Vid 
rättegångarna och visitationerna uppträdde de väckta för det mesta mycket 
självsäkert och vägrade att överge sina uppfattningar. När rätten och de visiter
ande prästerna försökte övertyga de väckta om att deras uppfattningar var 
felaktiga argumenterade de väckta emot och hänvisade till Bibeln och andra 
andliga böcker som de ansåg stödde dem i deras uppfattningar.307 Man var 
alltså inte rädd att säga vad man tyckte. Vid rättegången i mars 1774 dömdes 
dessutom fyra kvinnor för att ha smädat häradsrättens ledamöter, och i de
cember 1775 dömdes en dräng för att ha uttryckt sig försmädligt mot präs
terskapet.308 

Den 21 september 1771 hade de väcktas sammankomster uttryckligen 
förbjudits i en allmän kungörelse från landshövdingeämbetet i Gävle.309 Re
dan kvällen efter att förbudet hade lästs upp i predikstolen samlades dock de 
väckta till en ny sammankomst.310 Kort efter rättegången i mars 1774, där 
många av de väckta dömdes till dryga böter, berättar kyrkoherde Per Rissler 
att de väckta fortsatte att hålla sina sammankomster. Det hade till och med 
blivit värre än tidigare - några av de väckta hade klätt av sig nakna både 
under sammankomsterna och under gudstjänsten i Lillhärdal kyrka. 
Nakenheten skulle enligt de väckta betyda att man klädde av sig det världs
liga och den skulle också hindra Satan att få fäste i deras kläder. Några av de 
väckta hade dessutom - av samma skäl - klippt av sig håret ända in till huvu
det.311 

Komminister Thunborgs stöd måste ha betytt oerhört mycket för de väckta. 
När Thunborg, efter rättegången i december 1771, förvisades från försam
lingen avstannade väckelsen för en tid. När han i maj 1773 tilläts komma 
tillbaka till församlingen blossade väckelsen upp igen.3121 januari 1774 ställ
des Thunborg återigen inför häradsrätten. Strax därefter lämnade han 
Lillhärdal. I december samma år fick han sin dom av Svea hovrätt. Han 
dömdes att förlora sitt ämbete och förpassades till Härnösands hospital.313 

När han lämnade hospitalet uppehöll han sig en tid i Stockholm, eftersom 

306 RAL 4:19, RAL nr 6:2, RALnr 17:2, RA. Lindman, s. 338-345, UUB. Hasselberg, 1919, s. 
259-261. De väckta som uteblivit från gudstjänsten dömdes enligt Kungl. Maj :ts böneplakat av 
år 1774. 
307 RAL nr 8:1. RA. 
308 RAL nr 6:2, RA. Lindman, s. 338-345, UUB. Hasselberg, 1919, s. 259-261. 
309 RAL nr 4:7, RA. 
310 RAL nr 4:11, RA. 
311 Lindman, s. 263-266, UUB. Hasselberg, 1919, s. 258. 
312 Hasselberg, 1919, s. 138, Sandelin, 1896, s. 13-49, 50-51. RAL nr 23:2 B, RAL nr 26:3, 

RAL nr 26:2, RA. 
313 Sandelin, 1896, s. 55-96, Hasselberg, 1919, s. 141. 
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han var förbjuden att vistas i Lillhärdal. Under denna tid höll han kontakt 
med de väckta per brev. Thunborg dog i Stockholm i augusti 1775. Väckelsen 
verkar dock ha fortgått i minst ett år efter Thunborgs död - i juni 1776 hölls 
den sista prostvisitationen i anledning av väckelsen.314 Efter 1776 inkom inga 
fler klagomål om de väckta, och följaktligen hölls inga fler visitationer eller 
rättegångar - troligtvis hade väckelsen nu avstannat.315 

En jämförelse mellan häxhysterin i Hälsingland och Dalarna 

och väckelsen i Lillhärdal 

Socioekonomisk tillhörighet 
Uppgifter om vilka av Lillhärdals invånare som deltog i väckelsen kan man 
finna i rättegångs- och visitationsprotokoll samt i de listor som länsman Kjell 
Eriksson Herdell upprättade över dem som besökte de väcktas sammankoms
ter.316 

Majoriteten av de väckta (62 procent) var kvinnor.317 Om man jämför 
detta med andelen kvinnor respektive män av hela Gävleborgs befolkning 
1769 (53 respektive 47 procent318) så är det tydligt att kvinnorna var över
representerade, även om en hel del män också deltog i väckelsen. 

Den största delen av de väckta, ungefär 57 procent, var unga och ogifta 
personer, särskilt kvinnor, och majoriteten av dessa var tjänstefolk.319 År 1769 
utgjorde unga, ogifta personer ungefär 30 procent av landsbygdsbefolkningen 
i Gävleborgs län.320 Det är en stor andel, men deras andel bland de väckta var 
betydligt större. Det bör också påpekas att av den återstående delen av de 
väckta, de 43 procent som inte var både unga och ogifta, så var det många 
som var unga. Den enda änka vars ålder uppges var 24 år gammal. Av de 
hustrur vars ålder anges var sju stycken mellan 30 och 53 år och fyra stycken 
mellan 20 och 30 år. Bland samtliga personer vars ålder uppges var Bång-
Karin äldst - 1774 var hon enligt egen utsago 53 år gammal.321 

Varför drogs då just unga och ogifta personer, och särskilt kvinnor, till 

114 Sandelin, 1896, s. 115-116 Hasselberg, 1919, s. 141,244. RAL nr 26:3, RA. 
115 Hasselberg, 1919, s. 263. 
316 RAL nr 4:19, RAL nr 4:4, RAL nr 20:2, RAL nr 4:12, RAL nr 4:15, RAL nr 17:2, RAL nr 

6:2, RAL nr 2:5, RAL nr 8:1, RA. Lindman, s. 338-345, UUB. Sandelin, 1896, s. 13-14. 
317 Bondesson, 1996, tabell 3, s. 29. 
318 Wohlin, 1909, s. 202-203. Åren 1762-1809 hörde Härjedalen till Gävleborgs län. 1810 för

des landskapet över till Jämtlands län. 
319 Bondesson, 1996, tabell 4, s. 30. 
320 Bondesson, 1996, tabell l,s. 11. 
321 RAL, nr 4:19, RAL nr 4:4, RAL nr4:12, RAL nr4:15, RAL nr 17:2, RAL nr 6:2, RAL nr 2:5, 
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väckelsen? Jag anser att den ökade differentieringen av landsbygds-

böfölkhirigen kar vant av stor betydelse. Under senare delen av 1700-talet 
kunde många unga människor, som tidigare nämnts, inte längre vara säkra 

på att assimileras i bondesamhället när de blev vuxna - att själva bli bönder 

och bondhustrur. Särskilt svårt var det dessutom för kvinnorna. 

Samtidigt var de flesta unga människor på landsbygden barn till bönder 

och hade uppfostrats som bönder. De värderade säkert jämlikhet lika högt 

som den övriga norrländska bondebefolkningen. Samhället var också helt 

uppbyggt kring hushållet, giftermålet och ägandet.322 Det förutsattes att ti

den som dräng eller piga bara skulle vara ett stadium i livet och att man 

sedan skulle gifta sig och bilda ett eget bondehushåll. 

När differentieringen av landsbygdsbefolkningen ökade under senare de

len av 1700-talet bröts dock verkligheten mot ideologin. Både osäkerheten 

inför framtiden och skillnaden mellan den sociala verkligheten och ideolo

gin måste ha lett till frustration, missnöje och konflikter. Jag menar att 

väckelsen var ett sätt för dessa grupper - unga ogifta personer och särskilt 

kvinnor - att kanalisera sitt missnöje och få utlopp för sin frustration. 

Vilka var det då som vittnade vid häxprocesserna? Framställningen nedan 

baserar sig på en undersökning av sex häxprocesser i Hälsingland åren 1673-

74: trolldomskommissionens rannsakning i Järvsö och tingen i Norrala-Trönö, 
Rogsta-Ilsbo, Tuna-Idenor, Forsa och Norrbo.323 

Det första man slås av när man studerar vittnena vid trolldomsprocesserna 

är den stora mängden barn som vittnat. Jag anser dock att man måste se de 

vittnande barnen som en annan kategori vittnen än de vuxna, eller tonåriga, 

vittnena. De är inte bara vittnen, utan också offer för ett brott - de hade förts 

till Blåkulla mot sin vilja. Det finns dessutom många bevis i källmaterialet 
på att de påverkats att vittna av föräldrar eller äldre barn.324 Även om de inte 
utsatts för konkret våld eller mer eller mindre hårdhänt övertalning, så har de 
säkert påverkats av den stämning som rådde och de rykten som florerade.325 

Man får ofta intrycket att föräldrarna har en stor del i beskyllningarna, även 
om det är barnen som vittnar. Ett exempel på i vilken situation vittnesmålen 

kunde avges återfinns i det protokoll som hölls vid tinget i Tuna och Idenor 

år 1674. Alla barn som blivit bortförda kallades in för rätten tillsammans 
med sina föräldrar. Barnen grät och föräldrarna beklagade sig över att deras 

barn fördes till Blåkulla på nätterna. Därefter frågade föräldrarna barnen om 

de ville bli "trollpack". Barnen svarade naturligtvis nej och berättade sedan 

om allt avskyvärt de tvingades göra i Blåkulla varje natt.326 Det förekommer 

322 Hellspong & Löfgren, 1974, s. 232, 235-236, Ohlander, 1992, s. 73. 
323 Hanzén, 1951, s. 46-96, 144-218, 224-251. 
324 Se t.ex. Hanzén, 1951, s. 74. 
325 Se Aronssons kommentarer om de barn som deltog i roparerörelsen, Aronsson, 1990, s. 33. 
326 Hanzén, 1951, s. 234-235. 
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också att det är föräldrarna som klagar inför rätten över att deras barn blivit 
förda till Blåkulla, och att detta sedan bara intygas av barnen.327 

Könsfördelningen bland samtliga vittnen vid häxprocesserna i Hälsing
land var mycket jämn.328 Likaså könsfördelningen bland de vittnen som var 
under 18 år.329 Bland vittnen i åldern 18 år och över var däremot skillnaderna 
större. Ungefär två tredjedelar var kvinnor.330 Ännu större blir skillnaderna 
mellan könen om man ser till vilka som var de mest aktiva vittnena. Jag har 
delat upp vittnena i två grupper. Den ena gruppen består av vittnen - den 
övervägande delen barn - som bara avger ett vittnesmål, eller som bara nämns 
bland många andra som uppges/uppger sig blivit förda till Blåkulla av en 
eller flera anklagade. Dessa benämner jag "mindre aktiva vittnen". Den an
dra gruppen består av vittnen som avgett egna utförliga vittnesmål mot minst 
två personer. Dessa benämner jag "aktiva vittnen". Av de aktiva vittnena var 
ungefär fyra femtedelar kvinnor.331 

Undersökningen visar alltså att de som har vittnat mest aktivt har varit 
kvinnor i tonåren och tjugoårsåldern. Medelåldern bland de aktiva vittnena 
var ungefär 16 år jämfört med ungefär 11 år för de mindre aktiva vittnena.332 

Varför är det då just unga kvinnor som har trätt fram och vittnat så inten
sivt? En tänkbar förklaring kan erhållas om man jämför med väckelsen i 
Lillhärdal. I det fallet drog jag slutsatsen att den sociala differentieringen av 
landsbygdsbefolkningen hade spelat stor roll för uppkomsten av väckelsen. 
För många unga människor var framtiden mer osäker än tidigare. Det var 
inte längre självklart att de skulle kunna assimileras i bondesamhället och 
själva bli bönder och bondhustrur. Denna osäkerhet måste ha lett till frustra
tion och missnöje. 

Jag anser att en förklaring till trolldomsanklagelserna går att finna just i 
individens egna förväntningar inför framtiden. Under senare delen av 1600-
talet var kvinnornas andel av befolkningen betydligt större än männens. I 
Mora år 1666, till exempel, var männens andel av befolkningen bara ungefär 
45 procent. I åldersgruppen 15-65 var nästan 57 procent kvinnor. Över hälf-

327 Se t.ex. Hanzén, 1951, s. 66-67. 
328 Bondesson, 1996, tabell 5, s. 32. Kommentar till tabell 5-9 i Bondesson, 1996: Syftet med 
dessa tabeller är att försöka illustrera en tendens som jag anser mig se i materialet, och som jag 

tar upp i detta kapitel. Det finns dock en del osäkra faktorer som försvårar, till exempel är det 
ibland, på grund av bristfälliga uppgifter, svårt att se om den som fört protokollet avser ett barn 
som tidigare vittnat eller ett nytt barn. På grund av dessa svårigheter har jag - för att det ändå 
skall vara statistiskt tillförlitligt - använt mig av ett relativt stort material (542 barn). Det är 

också bland annat därför jag har valt att använda mig av en mindre exakt procent/andelsangivelse 
här än i min ursprungliga C-uppsats. 
329 Bondesson, 1996, tabell 6, s. 32. 
330 Bondesson, 1996, tabell 7, s. 33. 
331 Bondesson, 1996, tabell 8, s. 33. 
332 Bondesson, 1996, tabell 9, s. 33. 
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ten av kvinnorna i fruktsam ålder (15 - 45 år) var ogifta. En viktig orsak till 
detta stora kvinnoöverskott var de många krig som Sverige hade deltagit i.333 

Framtiden var alltså, ur ett sådant perspektiv, osäkrare för kvinnor än för 
män. Många kvinnor fick aldrig någon möjlighet att gifta sig och skaffa ett 
eget hushåll.334 De försörjningsmöjligheter som återstod var att tjäna som 
piga hela livet, att bli hemmadotter eller inhyseshjon. Detta måste ha lett till 
missnöje och konflikt. Ett färre antal bondehushåll var ju tvungna att för
sörja och finna en utkomst åt ett större antal ogifta kvinnor, och kvinnorna 
själva måste ha varit missnöjda med sin situation. Trolldomsanklagelserna 
var troligen - i alla fall till en viss del - ett sätt att kanalisera detta missnöje. 

Något annat som de flesta av de väckta och vittnena vid trolldoms
processerna hade gemensamt är att om de skulle ha velat uttrycka sitt miss
nöje - till exempel mot överhet eller husbönder - så skulle det inte ha funnits 
något officiellt och tillåtet sätt för dem att göra det på. Från sockenstämman, 
till exempel, var de troligtvis uteslutna.335 

Sammanfattningsvis kan sägas att de som var som mest aktiva under både 
häxhysteri och väckelse var unga människor, med en övervikt för kvinnor. 
Det dessa grupper hade gemensamt var att deras framtid var ytterst osäker, 
både med hänsyn till social ställning och försörjningsmöjligheter. Deltagande 
i väckelser eller häxprocesser blev ett sätt för dessa grupper att uttrycka sitt 
missnöje. 

Protest eller hån mot överheten 
Väckelsen i Lillhärdal har ett mycket starkt inslag av protest. Protesten rik
tar sig uteslutande mot personer i lokalsamhället - socknens prästerskap, 
statliga representanter och icke omvända bybor. 

Konfrontationen mellan de väckta och statens representanter, främst läns
mannen Kjell Eriksson Herdell, blev ofta våldsam. På kvällen efter att för
budet mot sammankomster lästs upp i Lillhärdals kyrka samlades de väckta 
till en sammankomst. När länsmannen kom för att skingra dem och skriva 
upp de deltagande ropade de: "Skriv upp mig, skriv upp mig, skaffa av till 
Gävle." Man hade alltså uppenbarligen ingenting emot att bli uppskriven på 
länsmannens lista - man hade ju inte gjort något fel. Däremot föredrog man 
att länsmannen förpassade sig till sina överordnade i Gävle och i framtiden 
slutade att hindra Guds verk. Hustrun Kerstin Tholsdotter kommenterade 
dessutom böterna på 10 daler mot olovliga sammankomster med att det gott 
kunde ha varit 20 daler - de hade i alla fall inte brytt sig om det.336 Vid en 

333 Ankarloo, 1984, s. 270-271, Ankarloo, 1987, s. 274. 
334 Ankarloo, 1984, s. 270-271, Ankarloo, 1987, s. 274. 
335 Aronsson, 1992, s. 161. 
336 RAL nr 4:11, RA. 

92 



annan sammankomst kom hustru Anna Eriksdotter fram till länsman och 
spottade på honom.337 

Protesten riktade sig också mot de närmast överordnade i den sociala hie
rarkin. Hustru Anna Pärsdotter berättar till exempel inför tinget att hon del
tagit i väckelsen mot sin mans uttryckliga vilja.338 Vid samma ting erkänner 
flera andra kvinnor samma sak och en dräng förklarar att han deltagit i 
väckelsen mot sin husbondes vilja.339 Vid prostvisitationen i juni 1771 berät
tar komminister Thunborg att han hört klagomål över att unga människor 
lämnat sina sysslor för att gå och lyssna på Bång-Karin. De vägrade också 
att lyda sina föräldrar, äkta män och husbönder när de förbjöds att gå dit.340 

För att motivera och legitimera sitt handlande hänvisar de väckta ofta till 
Bibeln. Särskilt ofta framhölls att "man måste lyda Gud mer än männis
kor".341 

De väckta var också missnöjda med prästerna i socknen. I december 1775 
instämdes flera av de väckta till tinget för att ha uteblivit från gudstjänsten. 
De väckta förklarade att de uteblivit eftersom vice komminister Mauritz 
Thelberg predikat. Man ansåg inte att hans predikningar var till någon nytta, 
utan tvärtom att de var skadliga för själen. Därefter lämnade man in en för
svarsskrift till rätten. De väckta ansåg att det inte var fel att de uteblivit från 
gudstjänsten, eftersom det inte var en riktig gudstjänst. Både präster och 
åhörare anklagades för att ha en ytlig tro och för att inte leva efter Guds bud. 
Man citerade Matteusevangeliet: "Vakter eder för de falska profeter, som 
komma till eder i fårakläder, men invärtes äro de glupande ulvar",342 och 
Romarbrevet "Ty sådane tjäna icke Herranom Jesu Christo, utan sinom buk". 
Fortsättningen av detta citat - som de dock inte nämner - är intressant. Här 
sägs att dessa personer dessutom "igenom söt ord och smekande tal förföra 
deras hjärta, som menlöse äro".343 

Vid rättegången 1774 erkänner de väckta i stort sett allt de anklagas för. 
De viker däremot inte från sina uppfattningar - bekännelserna är nästan trot
siga till sin karaktär.344 När några väckta anklagas för att ha kallat häradsrät
ten för "Satans rike" nekar de inte till detta, utan förklarar villigt exakt vad 
de menat med det. Om hustru Ingeborg Eriksdotter, 28 år, skriver man att 
hon "tillstod, med mycken fräckhet" att hon deltagit i väckelsen mot sin 
mans vilja och att hon kallat häradsrätten för "Satans rike".345 Vid prost-

337 RAL nr 4:5, RA. 
338 RAL nr 6:2, s. 13, RA. 
339 RAL nr 6:2, s. 10, 12, 13, 16, 19, RA. 
340 RAL nr 20:2, s. 6, RA. 
341 Se t.ex. RAL nr 6:2, s. 4, 16, 21, 22 , RAL 4:14, RA. 
342 Biblia 1703, Matteusevangeliet 7:15. Lindman, s. 338-345, UUB. 
343 Biblia 1703, Romarbrevet 16:18. Lindman, s. 338-345, UUB. 
344 RAL nr 6:2, RA. 
345 RAL nr 6:2, s. 11-12, RA. 
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visitationen knappt ett år senare är många av de väckta lika ovilliga att överge 

sina religiösa uppfattningar. När prästerna avråder de vaokta från att hålla 
fler sammankomster frågar den ovannämnda hustru Ingeborg Eriksdotter 
hånfullt om prästerna "befarade, att hopen av de troende skulle bliva för 
stor?"346 

I de trolldomsprocesser jag har studerat finns ingen så öppen och tydlig 
konflikt med överheten som i väckelsen i Lillhärdal. Däremot förekommer 
hånfulla berättelser om överhefspersoner och bybor man sett i Blåkulla. Vid 
trolldomkommissionens rannsakning i Järvsö 1673 nämner pigan Gölug 
Olufsdotter, 20 år, fem lokala präster, en lagman och en borgmästare som 
hon säger att hon sett i Blåkulla! Om lagmannen Erik Nerbelius berättar hon 
att han stått på huvudet i bara skjortan vid ingången till Blåkulla - någon har 
uppenbarligen ridit på honom dit.347 Det verkar som om just detta motiv var 
särskilt populärt. Ett år senare, vid tinget i Tuna och Idenor, berättar flera 
barn exakt samma sak om samma person, lagmannen Erik Nerbelius.348 Vid 
samma ting berättar flera barn att en av trollpackorna dansat med en präst 
som hade stora naglar på fötterna.349 Detta skulle kunna tolkas som att präs
ten är till hälften djävul eller att det är en demon som har klätt ut sig till präst. 
Att framställa en präst som en utklädd demon var naturligtvis en svidande 
kritik av prästerskapet. Samma motiv används av Gölug Olufsdotter. Hon 
berättar att hon legat hos "den värsta fånen" och beskriver honom som svart 
om huvud och fötter och iklädd en vit mässärk - ytterligare en demon i präst
kläder alltså.350 Även de väckta använde denna typ av motiv. Man talade till 
exempel med Bibelns ord om prästerna som glupska vargar utklädda till 
harmlösa får.351 Ett sista exempel kan hämtas från tinget i Norrala-Trönö år 
1673. Margreta Andersdotter, 30 år, berättar där att hon sett en av trollkärringa
rna använda kyrkoherden som torktrasa i Blåkulla!352 

Om andra människor i byn är framställningarna om möjligt ännu mer 
hånfulla. Om en man berättas vid tinget i Forsa 1673 att han smeker Satan i 
Blåkulla.353 Vid samma ting berättar flera vittnen om en äldre man att "de se 
honom där i Blåkulla vara bandhund".354 Motivet med ritt på människor till 
Blåkulla utvecklas ofta på ett hånfullt sätt. De personer man har ridit på har 
varit nakna, bundna eller har haft ormar eller halmstrån om stortåna som 

346 RAL nr 8:1, s. 11, RA. 
347 Hanzén, 1951, s. 73. 
348 Hanzén, 1951, s. 238-239. Se även s. 152 och 240. 
349 Hanzén, 1951, s. 242. 
350 Hanzén, 1951, s. 67. 
351 Biblia 1703, Matt. 7:15. Lindman, s. 338-345, UUB. 
352 Hanzén, 1951, s. 148. 
353 Hanzén, 1951, s. 201. 
354 Hanzén, 1951, s. 199. 
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tyglar.355 Vid tinget i Järvsö och Arbrå 1673 berättar dessutom Nils Grelsson, 
en åttaårig pojke, att flera barn har ridit till Blåkulla på en namngiven hustru 
i byn och att de pissat i munnen på henne.356 

I exemplen ovan framställs överhet och andra bybor på ett sätt som har 
många likheter med hur man skämtade med överheten och olika marginella 
grupper, till exempel judar, på karnevaler i södra Europa. Vid karnevalen var 
det tillåtet att ge uttryck för åsikter och behov som annars måste under
tryckas.357 Peter Burke beskriver karnevalen som ett ofarligt sätt att kanali
sera missnöje. Genom att fylla denna funktion i samhället hjälpte karneva
len i praktiken till att bevara samhällsordningen.358 Jag tror att berättelserna 
om Blåkulla också till en viss del var ett sätt att kanalisera missnöje, inte 
bara mot överheten, utan också, och kanske mer, mot andra människor i byn. 
Det var också ett ganska ofarligt sätt att ge uttryck för missnöje. Syftet med 
berättelserna - som det framställdes - var ju inte att angripa eller håna överhets
personer och bybor, utan tvärtom att hjälpa rätten att få slut på trolldoms
väsendet och att straffa de skyldiga. 

Det förekommer också att man erkänner att man använt trolldom mot 
bybor och överhetspersoner. Gertrud Svensdotter, 12 år, från Älvdalen be
rättar att hon mjölkat pastorns hustru och hans barn. Eftersom en person som 
blivit "mjölkad" ofta blev sjuk var det en mycket allvarlig bekännelse.359 Vid 
samma rannsakning erkänner Gyrlichs Anna, 17 år, att hon och många andra 
trollkärringar mjölkat kaplanen herr Gösta.360 Vid flera tillfällen berättar vitt
nena att de sänt bäror till prästgården för att stjäla mat.361 Det är också van
ligt att man erkänner att man använt prästens eller någon annan överhets
persons, eller en namngiven bondes, ko att rida på till Blåkulla. Det före
kommer också att man påstår att man ridit på prästen eller bonden själv. 
Även detta var en mycket allvarlig bekännelse eftersom både djur och män
niskor som blivit ridna till Blåkulla riskerade att bli sjuka, eller till och med 
att dö.362 Att frivilligt erkänna någonting sådant kan vara ett sätt att visa att 
man kan få makt över personer som man vanligtvis måste lyda. Man har inte 
bara förmåga att skada dessa personers egendom, utan också dem själva och 
deras familjer. 

355 Hanzén, 1951, s. 175, 198, 200. 
356 Hanzén, 1951, s. 129. Om häxsabbatsmotivet som missnöjesyttring, se vidare Le Roy Ladurie, 

1976, s. 203-210. 
357 Burke, 1978, s. 214,218. 
358 Burke, 1978, s. 227-232. Se vidare Le Roy Ladurie, 1976, s. 203-210, om likheter mellan 
häxsabbatsmotivet, karnevaler och folkliga uppror. Bachtin 1986, t.ex. s. 167, 268-270, 283. 
359 Kröningssvärd, 1972, första häftet, s. 20. 
360 Kröningssvärd, 1972, första häftet, s. 17. 
361 Kröningsvärd, 1972, första häftet, s. 41,45, Hanzén, 1951, s. 240. 
362 Hanzén, 1951, s. 179. För liknande exempel se även s. 147, 148, 149, 151, 154, 166, 168, 

169, 170, 175, 178. 
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Den sociala ordningens upplösning 
I det svenska enhetssamhället legitimerades den sociala ordningen och den 
världsliga makten med hjälp av religionen.363 De väckta ansåg dock i prakti
ken att den sociala ordningen var upplöst i och med att Gud kommunicerat 
direkt med dem. Bång-Karin förklarar, som nämnts ovan, sina undersdrifter 
och predikningar med att Gud sänt dem för att människorna inte lydde Guds 
bud. Prästernas predikningar och Bibelns ord hade inte räckt.364 

När överheten tog till åtgärder mot de väckta, såg de detta som att överhe
ten försökte motarbeta Gud. När kronobefallningsmannen Petrus Graan och 
länsman Kjell Eriksson Herdell försökte skingra de väckta när de höll en 
sammankomst, frågade dessa kronobefallningsmannen om han trodde att han 
kunde binda händerna på Gud.365 

Den stora andelen kvinnor som deltog i väckelsen och den aktiva roll de 
spelade är ett bra exempel på att den sociala ordningen var upplöst. Enligt 
kyrkan skulle ju kvinnan vara underordnad mannen och spela en undan
skymd roll inom religionen.366 

Det var inte bara de gängse könsrollerna som var upplösta inom väckelsen 
- hela treståndsläran var ifrågasatt. Jag har tidigare nämnt att många av de 
väckta förkastade kyrkans nåde- och salighetsmedel till förmån för unders
drifter och lydnaden av Guds direkta befallningar. Det var dock inte salighet
smedlen i sig själva som de förkastade, utan mer dem som förmedlade dem. 
Felet var att salighetsmedlen förmedlades av präster som inte var omvända.367 

I början av väckelsen gick de väckta mycket ofta till gudstjänst och natt
vard.368 Senare, när konflikten mellan de väckta och myndigheterna djupnat, 
började de dock utebli.369 Var prästen inte omvänd fanns det ju ingen anled
ning att gå till kyrkan, tvärtom, det fanns all anledning att inte gå. En präst 
som inte var omvänd kunde bara orsaka skada. För de väckta betydde präst
ämbetet i sig ingenting - det viktiga var att man var omvänd.370 Detta innebar 
att treståndsläran i praktiken var raserad. Läroståndet skulle ju enligt tre
ståndsläran vara den andliga auktoriteten i samhället. Denna auktoritet grun
dades på utbildning och prästvigning. De väckta förkastade dock prästämbetet. 
För dem var den enda grunden till andlig auktoritet den gudomliga ingivel
sen. 

Hur långt man gick i sitt förkastande av prästerskapets religiösa monopol 

363 Ahlbeiger, 1988, s. 131, 145. 
364 RAL nr 20:2, s. 4, RA. 
365 RAL nr 4:14, s. 5, RA. 
366 RAL nr 20:2, s. 9, RA. 
367 Hasselberg, 1919, s. 102-103. Lindman, s. 338-345, UUB. 
368 Hasselberg, 1919, s. 135. 
369 Se till exempel RAL nr 8:1, s. 3-4, RA. Lindman, s. 338-345, UUB. 
370 Lindman, s. 338-345, UUB. 

96 



kan visas av en episod som länsman Kjell Eriksson berättar om i ett brev till 
sin överordnade. Bång-Karin och komminister Thunborg hade befunnit sig 
vid sina fäbodar och där tagit nattvarden inför alla sina grannar. Det var dock 
inte Thunborg som, i egenskap av präst, hade meddelat Bång-Karin nattvar
den. Av Kjell Erikssons formuleringar framgår i stället att Bång-Karin ansåg 
att det var Jesus själv som hade meddelat henne nattvarden!371 De väckta 
angrep alltså både prästerskapets monopol på att predika och att utdela sak
ramenten.372 

Det var helt i strid med den lutherska statskyrkans lära att tro att Gud 
kommunicerade direkt med människan.373 Det är inte så konstigt att kyrkan 
hade den uppfattningen, om man tänker på att kyrkans förmedlande roll kunde 
riskera att försvinna om en sådan föreställning spred sig.374 Under de förut
sättningarna är det lätt att förstå att kyrkan och staten reagerade starkt på de 
väcktas yttranden och aktiviteter. Att även staten reagerade så starkt är lät
tare att förstå om man, med ett uttryck från Bruce Lincoln, betraktar kyrkan 
som statens "religiösa arm".375 Eftersom den sociala ordningen och den världs
liga makten legitimerades med hjälp av religionen376 - och det var kyrkans 
uppgift att lära ut dessa värderingar - blev ett angrepp på kyrkan därför lätt 
ett angrepp på staten. 

Vid många tillfällen, till exempel vid prostvisitationerna, försvarar de 
väckta sina handlingar och yttranden med stycken ur Bibeln. Prästerna för
söker då övertyga dem att deras tolkning av Bibelns ord är felaktig.377 Att 
ifrågasätta den gällande bibeltolkningen var ju i praktiken att ifrågasätta den 
sociala ordningen, eftersom denna legitimerades med hjälp av Bibeln.378 

Även berättelserna om Blåkulla kan ses som ett ifrågasättande av den 
sociala ordningen. Berättelserna om Blåkulla målar ju upp en bild av ett 
annat, alternativt samhälle. Varje människa kunde i praktiken själv välja vil
ket samhälle hon ville tillhöra - om hon ville tjäna Satan eller Gud. 

I många vittnesmål framställs Satan som en riktigt generös och omtänk
sam husbonde. Han bjuder till gästabud med massor av folk och rikligt med 

371 Lindman, s. 52-55, UUB. 
372 Se diskussionen om detta i Sanders, 1995 , s. 91-94. 
373 RAL nr 8:1, särskilt s. 3-4, RA. 
374 Till skillnad från den lutherska kyrkan ansåg den katolska kyrkan att Gud kunde kommuni
cera direkt med människorna. Den katolska kyrkan behöll dock ändå sin förmedlande roll efter
som man ansåg sig ha företräde att tolka dessa gudomliga uppenbarelser. 
375 Lincoln, 1985, s. 275. 
376 Ahlberger, 1988, s. 131, 145. 
377 Vid denna tid talade man visserligen inte om bibeltolkning - Bibeln var klar och tydlig i sig 
själv och varken behövde eller kunde tolkas av människor. Jag har dock använt ordet "tolkning" 
eftersom det faktiskt var det det var tal om - man tolkade Bibeln olika. Se t.ex. RAL nr 8:1, RA. 
378 Ahlberger, 1988, s. 135. 
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mat. Gästerna dansar, äter och dricker, och man håller bröllop, nattvard OCh 
dop. Flera vittnen berättar att de äger jord, pengar, silver, kläder och boskap 
och att de har drängar och pigor i Blåkulla.379 De som är sjuka i den verkliga 
världen är friska i Blåkulla och kan dansa lika mycket som de andra.380 Det 
ges vidare flera exempel på Satans omtänksamhet. Vid ett ting berättar hus
tru Botilda, 51 år, att hon har sett en äldre man, Anders Persson, i Blåkulla ett 
flertal gånger. Han har ett sår vid ena ögat och varje gång han kommer till 
Blåkulla plåstrar Satan om honom.381 Många vittnen berättar också att Satan 
har lovat de anklagade att inget ont skall hända dem som inte bekänner.382 

Pigan Ingrid, 19 år, berättar till exempel att trollkärringarna har lovat Satan 
att aldrig bekänna. I gengäld har han lovat dem att de aldrig skall dö.383 Om 
en anklagad, hustru Anna, 58 år, berättas att Satan har lovat henne att om de 
så "hacka sönder henne" så skall han sätta ihop henne igen.384 Det verkar 
alltså som om Satan tog ganska bra hand om de sina! 

I Blåkulla finns - precis som i verkligheten - en social hierarki. De som 
tjänat Satan väl - till exempel fört många barn till Blåkulla eller vägrat att 
bekänna inför rätten - står högst i rang. En fjortonårig pojke berättar till 
exempel att "när hon [den anklagade, hustru Rågiäl, 60 år] kommer dit, sä
ger hon till Satan: Gufar, se huru lång rad jag kommer med. Då säger Satan: 
"Välkommen, välkommen." Då får hon sitta främst."385 Här bestäms alltså 
social status efter en helt annan princip än i verkligheten. Det är inte börden 
som bestämmer den sociala statusen utan ens egna handlingar. Detta kan 
tolkas som en kritik mot hustavlans statiska treståndsuppdelning. Intressant 
är inte bara att man vågar ge uttryck för sådana tankar, utan också att man 
över huvud taget kan. Man kunde alltså tänka sig en annan social ordning än 
den man levde i.386 

Här kan det också vara intressant att jämföra med kvinnornas aktiva del
tagande i väckelsen i Lillhärdal. Även i Blåkulla intar kvinnorna alltså en 
framträdande plats. Dessutom är Blåkulla till stor del en kvinnlig värld. Vid 
fem trolldomsrannsakningar i Hälsingland 1673-74 var till exempel kvin
nornas andel av dem som anklagades för att fara till Blåkulla 84 procent.387 

Blåkulla skulle kunna ses som en alternativ värld där kvinnorna har en be-

379 Hanzén, 1951, s. 67, 113, 117, 118, 129, 186. 
380 Hanzén, 1951, s. 141. 
381 Hanzén, 1951, s. 179. 
382 Hanzén, 1951, s. 236. 
383 Hanzén, 1951, s. 245. 
384 Hanzén, 1951, s. 191. 
385 Hanzén, 1951, s. 177. 
386 Se även Bachtin, 1986, s. 44, 273-274, om hur den folkliga skrattkulturen gör det möjligt att 

tänka sig en annan världsordning. 
387 Bondesson, 1995, s. 7. 
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tydligt starkare ställning, och mer inflytande, än i verkligheten. Bara före
komsten av Blåkulla - en alternativ värld - måste dessutom ha utgjort ett 
allvarligt hot mot den sociala ordningen. 

Dualistisk världsuppfattning 
De väckta i Lillhärdal avskilde sig medvetet från dem i byn som inte var 
omvända. Man kallade sig själva "gudsbarn" och de icke omvända "världs
människor". Man förklarade också att Guds befallningar var viktigare än 
människors. Det var därför inte nödvändigt att lyda världslig överhet.388 

Samhället delades sålunda upp i en andlig och en världslig sfär. Men man 
gick även längre än så. Den världsliga sfären var inte bara världslig, den var 
också Satans rike. De båda sfärerna var varandras totala motsatser, och det 
pågick en ständig kamp mellan dem. När pigan Märeta Persdotter förhördes 
vid prostvisitationen 1771, berättade hon att hon på kvällen före förhöret fått 
en stark undersdrift eftersom hon visste att det skulle bli en strid mellan 
världsmänniskorna och gudsbarnen nästa dag.389 Vid rättegången 1774 er
kände dessutom flera personer att de kallat häradsrätten för Satans rike.390 

När länsmannen besökte en av de väcktas sammankomster för att försöka 
skingra dem, spottade en kvinna på honom och skrek: "Tvi dig Satan, gäck 
bort Satan."391 

De som inte var omvända hade motsatt uppfattning. Det var de som var 
"de rättsinta". Väckelsen uppfattades som Satans verk.392 Pigan True Olsdotter, 
som deltagit i väckelsen men sedan övergivit den, berättar till exempel att 
hon sett Satan sitta på ryggen på Bång-Karin.393 

Samma dualistiska världsuppfattning återfinns i vittnesmålen vid 
häxprocesserna hundra år tidigare. Blåkulla framställs som Satans rike, och 
människorna som antingen Guds eller Satans tjänare. En del vittnen berättar 
att de ser ormar och grodor runt halsen och på axlarna på de anklagade som 
verkligen tjänar Satan.394 Andra vittnen berättar att Satan står bakom de an
klagade och försöker övertala, locka eller tvinga dem att inte bekänna.395 

Från ett ting i Hälsingland kommer ett bra exempel på hur kampen mellan 
Gud och Satan kunde beskrivas och uppfattas. En tioårig pojke berättar att 
han har hört en röd (djävul) och en vit (ängel) tala med varandra i Blåkulla 
på följande sätt: 

388 RAL nr 6:2, s. 4, 21, 22 , RAL nr 4:14, s. 5-6, RA. Se även RAL nr 17:2, s. 7, 10, RA. 
389 RAL nr 20:2, s. 9, RA. 
390 RAL nr 6:2, s. 3-4, 8, 12, RA. Se även RAL nr 17:2, s. 3-4, RA. 
391 RAL nr 4:5, RA. 
392 Hasselberg, 1919, s. 144, Sandelin, 1896, s. 55-92. 
393 Sandelin, 1896, s. 76. 
394 Hanzén, 1951, s. 63, 226, 247. 
395 Hanzén, 1951, s. 151, 190-191, 226, 235. 
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Den röda: Ser du vad för en stor hop jag haver? 
Den vita: Ju förr du får större hopen, dess förr skall himmel och jord ramla 
tillhopa.396 

Vid samma ting berättar Nils, 11 år, att han träffat en vit man i Blåkulla, som 
bett honom att säga "att bönderna skola snart fordra på tinget så slippa de 
andra snart hädan".397 Syftet med att berätta om Blåkulla var alltså att 
trolldomsväsendet skulle upphöra. Det var dessutom på församlingarnas 
begäran som de flesta rannsakningar mot trolldomväsendet hölls.398 

Men kampen mellan det goda och det onda utkämpas också i själva Blå
kulla. De vita som det berättas om i exemplet ovan betraktas som Guds ut
sända. Vid en trolldomsrättegång i Hälsingland berättar den fjortonåriga pigan 
Ingrid att en vit ängel hjälpt henne när trollkärringarna slagit henne i Blå
kulla.399 Vid samma rättegång berättar den tio år gamla flickan Margreta att 

två trollkärringar hade försökt dra henne till Satan, men att två änglar kom
mit och dragit henne tillbaka.400 Det förekommer också berättelser där det är 
de vita som angriper trollkärringarna, även om det är betydligt ovanligare. 
Brita Hansdotter, 12 år gammal, berättar att en anklagad, hustru Ingel, 60 år, 
"vart bränder där i Blåkulla en gång i sommars, så att huden lopp av benen 
på henne. Då Ingel ropat och sade Far! Far! de vita djävlarna [sic!] bränna 
mig, och sedan gick hon till den Svarte [Satan] under bordet".401 

En starkt dualistisk världsuppfattning har uppenbarligen varit ett viktigt 
inslag både i väckelsen i Lillhärdal och i häxhysterin 100 år tidigare. Vid 
dessa tillfällen drevs den dualistiska världsuppfattningen till sin spets. Till
varon blev en kamp mellan gott och ont. Det bör ha varit mycket svårt att 
leva med en så stark dualism under någon längre tid. Väckelsen i Lillhärdal 
och de utbrott av häxhysteri som jag har studerat varade inte heller så länge. 
Väckelsens mest intensiva skede varade i ungefär fem år och häxprocesse
rna pågick ungefär lika länge.402 

Jag tror att den starka dualismen var ett sätt att lyfta upp vardagens kon
flikter på ett högre plan. Konflikten blev då mer entydig. Kampen fördes för 
att det goda (Gud) skulle segra över det onda (Satan), inte för att tillfred-
ställa enskilda individers och gruppers behov. En sådan kamp bör vara be
tydligt lättare att legitimera än en kamp om till exempel materiella tillgångar. 

396 Hanzén, 1951, s. 130. 
397 Hanzén, 1951, s. 129-130. 
398 Hanzén, 1951, s. 125-126. 
399 Hanzén, 1951, s. 136. 
400 Hanzén, 1951, s. 137. 
401 Hanzén, 1951, s. 168. 
402 Lagerlöf-Génetay, 1990, s. 49. 
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Hotet mot förnyelsen 
Protestinslagen i väckelsen och trolldomsprocesserna kan också analyseras 

utifrån begreppet förnyelse. De väckta i Lillhärdal ger, som jag nämnt ovan, 

uttryck för en mycket dualistisk världsuppfattning. Hela tillvaron är en kamp 

mellan gott och ont - mellan Gud och Satan. Det är dessutom tydligt att man 

ansåg att denna kamp mellan gott och ont var att betrakta som den sista 
striden innan världen skulle gå under och Gudsriket upprättas. I ett brev till 

Härnösands konsistorium skriver kyrkoherde Rissler att Bång-Karin "[har 

haft] tal om yttersta domens nära varelse, jämte förmaningar till folket om 

omvändelse ifrån alla synder och beredelse till denna viktiga dagen. Åter 

sagt, det Mikael, som tillförne stritt i himmelen, kommer nu att strida på 

jorden".403 Mikael, som nämns i citatet, är ärkeängeln Mikael som enligt 

Uppenbarelseboken skall kämpa mot Satan under den sista tiden. I samma 

kapitel i Bibeln berättas även att Satan skall störtas ned på jorden och börja 

förfölja de kristna.404 Vid många tillfällen talar de väckta om en kamp mellan 

världsmänniskorna och dem själva - Guds barn.405 De identifierar också världs

människorna och den världsliga makten med Satan. Två exempel, som jag 
anfört tidigare, är när man kallar länsmannen för Satan och häradsrätten för 
Satans rike.406 

Kampen mellan världsmänniskorna och gudsbarnen kan naturligtvis ses 

som en kamp mellan gott och ont, men det är också möjligt att tolka den som 

en kamp om förnyelse. Det gudsbarnen kämpar för är ju egentligen upprät

tandet av ett nytt rike - Gudsriket. I Uppenbarelseboken sägs till exempel: 

"Och jag såg en ny himmel och en ny jord [...] Och Gud skall avtorka alla 

tårar av deras ögon, och ingen död skall sedan vara; icke heller gråt, icke 
heller rop, icke heller någor värk varder mer; ty det första är förgånget. Och 

den där satt på stolen sade: Si, jag gör allting ny."407 

Så långt är förnyelsen ett motiv i de väcktas berättelser. Om man ser till 

den sociala verkligheten, så är det heller inte så svårt att förstå att det kan ha 
varit ett tilltalande motiv för de väckta. De flesta väckta var ju unga männis
kor som ännu inte hade etablerat sig i bondesamhället. Många av deras upp
fattningar och föreställningar kan, som jag visat, tolkas som protestyttringar. 

Jag anser att väckelsen både kan tolkas som en konflikt mellan generationer 

och som en konflikt mellan undersåtar och överhet, åhörare och präster. En 

konflikt mellan generationer eftersom förnyelsen i samhället blivit störd och 

detta lett till sämre villkor för vissa åldersgrupper i samhället. En konflikt 
mellan undersåtar och överhet eftersom det var överheten som bestämde 

403 Lindman, s. 36-37, UUB. 
404 Biblia 1703, Uppenbarelseboken 12:7-18. 
405 RAL nr 20:2, s. 9, RA. 
406 RAL nr 6:2, s. 3-4, 8, 12, RAL nr 4:5, RA. Se även RAL nr 17:2, s. 3-4, RA. 
407 Biblia 1703, Uppenbarelseboken 21:1, 21:4-5. 
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villkoren för dessa grupper. Den hårda sedlighetslagstiftningen, tjänstehjons-
stadgan, religionsplakaten och hustavlans föreskrifter bör ha varit mycket 
svåra att leva med om man inte kunde vänta sig att bli husbonde eller bond
hustru i framtiden. Det är också mot allt detta som de väckta riktar sin pro
test. 

Även vid analysen av häxprocesserna kan det vara fruktbart att använda 
sig av begreppet förnyelse. De flesta som anklagades för att vara häxor var 
äldre kvinnor. Vid häxprocesserna i Hälsingland 1673-74 var 59 procent av 
de anklagade över 45 år och 84 procent var kvinnor.408 Deras offer, däremot, 
var till övervägande delen barn. Även om det finns yngre anklagade så fram
ställs de äldre kvinnorna som roten till det onda.409 Vid tinget i Tuna och 
Idenor år 1674 berättar barnen till exempel hur trollkärringarna tvingar dem 
att ta Satan i hand och läsa förbannelseböner och försmäda Gud. De tvingas 
också att ha samlag med Satan och andra demoner och till slut att lova Satan 
tjänst. Barnen säger också att "de vill att bödeln skulle avliva trollkärringa
rna eller lär deras själar pinas i helvetet, ty de vill vara Guds barn [de vet 
också] att de gör mot Gud och föräldrarna men de råder icke själv därför 
utan blir tvingade till denna synden".410 De gamla kvinnorna framställs alltså 
som ett hot mot barnen, både fysiskt och andligt. Om inte de gamla troll
kärringarna avrättades, skulle barnen aldrig kunna ingå i den kristna gemen
skapen, och på detta sätt hotades förnyelsen i samhället. 

Att gamla kvinnor framställs som ett hot mot barnen och mot förnyelsen 
i samhället är ett vanligt motiv i folkkulturen. Förutom att det är rikligt före
trätt vid de svenska häxprocesserna, så återfinns det också i kulturer där inga 
liknande processer förekom. I rysk folktradition fanns till exempel en figur 
som kallades Baba-jagå, som beskrivs som "en vedervärdig gammal gumma 
med järnnäsa, som flög genom luften i en mortel och som åt barn".411 Även 
vid karnevaler var förnyelsen ett vanligt tema tillsammans med mat, sex och 
våld. Vid en karneval i Niirnberg år 1514 hyllade man till exempel förnyel
sen på ett ganska drastiskt sätt, i en av karnevalens parader fanns en vagn 
med gamla gummor som uppslukades av en gigantisk djävul.412 De gamla 
gummorna framställdes alltså som ett hinder för förnyelsen. 

Om förnyelsen ställs i centrum är det inte så underligt att de som utpeka
des som syndabockar vid häxprocesserna var äldre kvinnor, eftersom äldre 
kvinnor ofta i folkkulturen framställts som ett hot mot förnyelsen. Att de 
mest aktiva vittnena vid häxprocesserna var unga kvinnor passar också in i 

408 Bondesson, 1995, s. 7-8. 
409 Hanzén, 1951, s. 82, Kröningssvärd, 1972, första häftet, s. 30-31, 33-35, 74. 
410 Hanzén, 1951, s. 234-235. 
4,1 Burke, 1983, s. 193. 
412 Burke, 1981, s. 218, Bachtin, 1986, t.ex. s. 21, 65, 71-72, 88-90, 106, 152-155, 255, 273-
274, 304, 323, 325, 347, 364-365. 
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bilden. För många unga kvinnor var det ju osäkert om de skulle få möjlighet 
att gifta sig och etablera sig i bondesamhället. Den gamla kvinnan som ett 
hot mot samhällets förnyelse måste ha varit ett lockande motiv i en sådan 
situation. 

Sexuella motiv 
Berättelserna om Blåkulla innehåller många sexuella motiv. Vittnena berät
tar ofta om hur trollkärringarna och de själva har samlag med både djävlar 
och människor i Blåkulla. Kerstin, 14 år, berättar till exempel att hon "har en 
djävul till sin man och avlar barn så ofta de kommer tillhopa".413 Samlaget 
med Satan framställs ofta som ett inslag i - eller höjdpunkten av - en vild 
fest. Om hustru Brita, 50 år, berättar ett vittne att hon "plägar sitta till bords 
i Blåkulla och dansar, och sedan lägger hon sig hos den Svarta [Satan] som 
ligger under bordet".4141 protokollet som fördes av trolldomskommissionen 
i Järvsö 1673 finns en intressant kommentar om pigan Gölug Olufsdotter, 20 
år. Man skriver: 

Och ändock Gölug till intet dera av detta nekade, likväl viste hon ingen 
ånger någon bättring likmätig utan sade, att hon ännu äter, dricker, dansar, 
ligger hos den värste fånen [...] hon bekände, att det tyckes ännu något vack
ert där415 

Gölugs vittnesmål är intressant eftersom hon - enligt rätten - inte visat någon 
ånger. Att berätta om det som ägde rum i Blåkulla var dessutom strängeligen 
förbjudet. Gjorde man det ändå, kunde man räkna med att förlora Satans 
gunst och då blev Blåkulla bara ett fult och plågsamt ställe. För Gölug verkar 
detta dock inte ha inträffat. Tvärtom berättar hon att det fortfarande är ganska 
vackert i Blåkulla - trots att hon bekänt. Hon njuter också fortfarande av allt 
som Blåkulla kan erbjuda: god mat och dryck, dans och, naturligtvis, sex. 

Jag anser att de sexuella motiven, både i Gölugs och i de andra vittnenas 
berättelser, kan tolkas som ett slags protest. Det man berättar om Blåkulla 
var sådant som motarbetades, kanske främst av överheten, men också av 
människorna i lokalsamhället. Även om det i Norrland, till skillnad från i 
södra Sverige, fanns en viss tolerans för/oräktenskaplig sexualitet, det vill 
säga att ha sex före kyrklig vigsel, så fördömdes den wfomäktenskapliga 
sexualiteten hårt. Särskilt viktigt var det att kontrollera den ogifta kvinnans 
sexualitet eftersom hon kunde bli med barn. Det oäkta barnet utgjorde ett hot 
mot ägandet och äktenskapet - samhällets grundvalar. Under 1600-talet ökade 
också statens ambition att kontrollera sina undersåtars sexualitet. Brott mot 

413 Hanzén, 1951, s. 117. 
414 Hanzén, 1951, s. 198. 
415 Hanzén, 1951, s. 67. 
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sedlighetslagstiftningen WSY ett av de vanligaste målen vid häradsrätterna. 
Denna amMjM hänger samman med statens önskan att kontrollera 
reproduktionen och familjen, eftersom denna var samhällets grundval.416 

Överhetens ambition att kontrollera sina undersåtars sexualitet var knap
past mindre 100 år senare. Även bland de väckta kan man se en tendens till 
missnöje över dessa försök att undertrycka sexualiteten. När pigan Märta 
Ingebrektsdotter, 22 år, förhörs inför tinget om sitt deltagande i väckelsen 
berättar hon helt frivilligt att hon "ofta legat i enrum tilhopa med Klövis 
Märtas son Olof Pärsson, vilken närvarande sådant jämväl vidgick".417 Vid 
samma ting erkänner bonden Halvar Pärsson, 21 år, (som dessutom var gift) 
att han "legat i rum allena tillhopa med den, även ibland svärmarna varande 
pigan Ingrid Pärsdotter".418 Pigan Kerstin Olofsdotter, 29 år, erkänner på 
samma sätt att hon legat tillsammans med drängen Olof Pärsson (troligtvis 
samma Olof Pärsson som ovan).419 Varför tar då de anklagade upp detta i en 
rättegång som gäller någonting helt annat? Det verkar inte som om rätten 
frågat dem om de begått några sådana brott, för man tar inte alls upp deras 
bekännelser någon mer gång och de nämns inte heller i utslaget. Dessutom 
verkar det, av formuleringarna i protokollet att döma, som om man blev 
ganska förvånad över de anklagades bekännelser. Man har till exempel inlett 
Märta Ingebrektsdotters bekännelse med "Hon berättade även".420 Jag tycker 
att man kan se de anklagades frivilliga bekännelser som ett sätt att visa sitt 
missnöje med överhetens och lokalsamhällets hårda fördömande av utom-
äktenskapliga förbindelser.421 

Det finns även andra exempel på att de väckta använt sexualitet, och na
kenhet, för att provocera. Vid rättegången mot de väckta i mars 1774 berättar 
vice komminister Mauritz Thelberg att de väckta dagen innan, vid två tillfäl
len, hade trängt sig in i hans kammare. Den ena gången hade de fört med sig 
en kvinna som de sade var besatt av Satan, den andra gången en kvinna som 
var helt naken. Thelberg konstaterade att "de härmed anställt det grövsta 
gyckleri, samt sökte försmäda mig, vilket tydligen kunde slutas av allt deras 
tal och förehållande". Han säger vidare att den nakna kvinnan "förde sig så 
oförskämt upp" att han var tvungen att be en man att köra ut henne. När hon 
hade körts ut kastade hon sig ner på golvet vid dörren "sträckande utan för-

416 Taussi Sjöberg, 1992, s. 63-64,68, Ohlander, 1992, s. 72-74,81, Andersson, 1991, s. 14, 16-

17,25, Andersson, 1990, s. 27, Hellspong & Löfgren, 1974, s. 253-263. Se även Birgitta Lager-
löf-Génetays koppling mellan kyrkans försök att undertrycka ungdomslagen och nattfrieriseden 
och häxprocesserna i Lagerlöf-Génetay, 1990, s 3-4, 164-170. 
417 RAL nr 6:2, s. 8-9, RA. 
418 RAL nr 6:2, s. 11, RA. 
419 RAL nr 6:2, s. 13, RA. 
420 RAL nr 6:2, s. 9, RA. 
421 Om herrnhutistisk väckelse som utlopp för undertryckta sexuella fantasier, se Jarrick, 1987, 
s. 139-141, 154-155. 
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syn sin blottade kropp" och de väckta omringade henne och ropade "Jesu! Vi 
ser vad du lider, vi se din blodiga kropp, din sår och all din smärta". Thelberg 
berättar också att de väckta haft sammankomster under gudstjänsttiden på 
söndagen och att det bland dem funnits "några kvinnor, de där varit blottade, 
och utan minsta blygsel tumlat om med den övriga hopen, som bestod av 
karlar och kvinnor tillika".422 Sammankomsten verkar dessutom ha ägt rum 
på en plats som många av Lillhärdals invånare var tvungna att passera på 
väg till kyrkan. 

När de väckta själva förklarar varför de vid så många tillfällen klätt av sig 
nakna, och även klippt av sig sitt hår, beskriver de det ofta som ett sätt att klä 
av sig det världsliga, det vill säga i praktiken Satan, eftersom Satan identifie
ras med det världsliga.423 Detta är en religiös tolkning, till skillnad från den 
sociala som presenterats ovan. Även om den religiösa motiveringen säkert 
spelat en roll så anser jag att den socialt förankrade förklaringen är av större 
betydelse. Om det endast var tal om att klä av sig det världsliga/Satan så 
skulle det väl inte vara nödvändigt att göra detta inför andra människor i 
byn? Dessutom kan de väcktas frivilliga bekännelser av olika sedlighets
brott inte förklaras på detta sätt. 

Avslutande diskussion 
Den här undersökningen har framför allt visat på två saker: För det första att 
både de väckta i Lilhärdal och vittnena vid häxprocesserna främst återfinns i 
gruppen unga och ogifta personer, och då särskilt kvinnor. För det andra att 
dessa grupper har gett uttryck för ett ganska långtgående missnöje med vissa 
förhållanden i samhället. Man har protesterat mot den statiska treståndsläran, 
mot sedlighetslagstiftningen, mot tjänstehjonsstadgan och mot prästernas 
religiösa monopol - bestämmelser och ideal som, i och med förändringar i 
befolkningssammansättningen, blev en allt tyngre börda för dessa männis
kor. 

De som sågs som representanter för allt detta, och som protesten följakt
ligen riktades mot, var husbönder, lokal överhet, äkta män och andra perso
ner i bondesamhället som tillhörde en äldre generation. I fallet med väckelsen 
är konflikten öppen och ibland till och med våldsam. I vittnesmålen vid 
häxprocesserna uttrycks protesten inte alls så öppet - i stället tar den formen 
av förtäckt och tvetydigt hån. Innan jag återkommer till det som var mitt 
syfte med den här artikeln, att ta reda på vad de samhälleliga konflikterna i 
dessa båda fall har handlat om, så skall jag diskutera en av dessa konflikter -
väckelsen i Lillhärdal - lite närmare. 

422 RAL 17:2, RA. 
423 Lindman, s. 263-266, UUB. Hasselberg, 1919, s. 258. 
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Väckelsen i Lillhärdal skiljer sig främst från de väckelser som Christer 
Ahlberger och Peter Aronsson har studerat genom att den är så tidig. Under 
1760-talet hade differentieringen av den norrländska landsbygdsbefolkningen 
just börjat. De nya obesuttna grupper som kom att växa fram, till exempel 
torpare och arbetare, var ännu obetydliga. De väckta i Lillhärdal var också 
alla döttrar och söner till bönder och de tjänade som pigor och drängar i 
bondehushåll. De var alltså inte obesuttna, eller barn till obesuttna, som många 
av hoofianerna och roparna var. Däremot löpte de stor risk - betydligt större 
än tidigare generationer - att bli obesuttna. Även om differentieringen av 
landsbygdsbefolkningen var i sitt inledningsskede, så anser jag ändå att det 
är rimligt att anta att tillräckligt mycket redan hade hänt för att människorna 
på landsbygden skulle kunna skönja att en förändring var på gång. 

Jag ser väckelsen i Lillhärdal som ett tidigt stadium av den konflikt som 
skisserats av bland andra Aronsson och Ahlberger. När det gäller hoofianismen 
och roparrörelsen är social grupptillhörighet en mycket viktig förklarings
faktor. De människor som deltog i dessa båda väckelser tillhörde grupper 
som hade tvingats uppleva social och ekonomisk degradering. De tillhörde 
det skikt av permanent obesuttna som hade börjat växa fram. Väckelsen i 
Lillhärdal förklaras däremot bäst utifrån generationstillhörighet. De väckta i 
Lillhärdal tillhörde en generation av unga människor som kände en stor osä
kerhet inför framtiden. Många av dem skulle inte få någon möjlighet att gifta 
sig och skapa ett eget bondehushåll. De skulle bli tvungna att stanna kvar i 
en underordnad position hela livet, som tjänstefolk, hemmabarn, torpare, 
inhysesfolk eller arbetare. Jag vill därför beskriva väckelsen i Lillhärdal som 
främst en generationskonflikt. Även könstillhörighet har dock varit av bety
delse för deltagandet i väckelsen. Under senare delen av 1700-talet var det 
uppenbart svårare för kvinnor att försörja sig än för män. Under hela 1760-
talet var runt 70 procent av allt inhysesfolk kvinnor! 

Hanne Sanders slutsatser om de väckelser hon studerat skiljer sig, som 
tidigare nämnts, från Aronssons och Ahlbergers. I min tolkning av väckelsen 
i Lillhärdal hamnar jag närmare de sistnämndas uppfattning. Det bör dock 
påpekas att det inte enbart, eller kanske inte alls, är en tolkningsfråga -
väckelserna är också olika till sin karaktär. 

Om man återknyter till Bruce Lincoln kan man utan tvekan säga att de 
väckta i Lillhärdal verkligen kom från de grupper som hade minst att vinna 
på att den sociala ordningen bevarades - i det här fallet unga människor, och 
särskilt kvinnor. Väckelsen i Lillhärdal fick också ett mycket starkt inslag av 
protest. Den passar dessutom mycket bra in på Bruce Lincolns beskrivning 
av den revolutionära religionen. De väckta har till exempel formulerat en 
teori som fråntar det styrande skiktet rätten att inneha makten. En av de 
väckta, hustru Kerstin Tohlsdotter, förklarar vid rättegången i mars 1774 att 
hon kallat häradsrätten för Satans rike eftersom den och dess medlemmar 
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inte var tillsatta av Gud, utan av människor.424 Man skulle kunna tolka hen
nes uttalande så, att en legitim häradsrätt skulle vara tillsatt av Gud och att 
den befintliga häradsrätten följaktligen var illegitim.425 Dessutom är det tyd
ligt att de väckta tar ifrån prästerskapet både sin ensamrätt att predika och att 
förvalta sakramenten. 

Bruce Lincoln talar om att religioner under vissa förhållanden kan ut
vecklas i revolutionär riktning. Jag har ovan visat att väckelsen i Lillhärdal 
passar mycket bra in på Lincolns beskrivning av den revolutionära religio
nen. Mårten Thunborg som väckelsens ledare/inspiratör kan också fogas in i 
den bild Lincoln tecknar av revolutionära religioners ledare. Thunborg var 
son till en bonde från Tunaby i Medelpad och växte alltså upp i ett bonde
samhälle. Han började studera till präst i Uppsala år 1741. Han blev dock 
inte examinerad och prästvigd förrän 1751 eftersom han, troligen på grund 
av fattigdom, var tvungen att avbryta sina studier flera gånger.426 Som kom
minister innehade han också en av de lägre prästtjänsterna. Det är därför 
ganska tydligt att han verkligen tillhörde den grupp som Bruce Lincoln kal
lar "marginal intelligentsia". 

Varför utvecklades då väckelsen i Lillhärdal till en revolutionär religion? 
Jag har redan lyft fram den ökade sociala skiktningen i samhället som en 
mycket viktig förklaringsfaktor. Ar 1771 - då väckelsen i Lillhärdal utveck
lades i mer våldsam och polemisk riktning - var emellertid också ett av 1700-
talets svåraste nödår i Härjedalen.427 Under de två följande åren härjade dess
utom rödsot och rötfeber. Mellan 1768 och 1773 minskade Lillhärdals be
folkning följaktligen med ungefär sex procent.428 Detta bör ha påverkat 
väckelsens utveckling. Det är troligt att de konflikter som fanns i samhället 
drevs till sin spets just under år av nöd, missväxt och sjukdomar. Man bör 
dock inte överdriva betydelsen av detta. Missväxt var ganska vanlig i Härje
dalen429 och säkert också epidemier. Den viktigaste förklaringsfaktorn är fort
farande den ökade differentieringen av landsbygdsbefolkningen. 

Jag har betraktat båda de företeelser jag har studerat - väckelser och 
häxprocesser - som samhälleliga konflikter. Genom att analysera de motiv, 
föreställningar och ställningstaganden som de väckta och vittnena vid häx
processerna gett uttryck för har jag dessutom visat att det rör sig om två 
likartade konflikter. Jag vill beskriva de utbrott av häxhysteri och den väck
else jag har studerat som både konflikter mellan högre och lägre i en social 
hierarki och som generationskonflikter, även om det i fallet med häxproces-

424 RAL nr 6:2, s. 3-4, RA. Se även RAL nr 17:2, s. 7, RA. 
425 RAL nr 6:2, s. 12, RAL nr 17:2, s. 10, RAL nr 4:14, s. 6, RA. 
426 Hasselberg, 1919, s. 98, Hasselberg, 1928, s. 9. 
427 Bergström, Magnusson & Raihle, 1993, s. 93. 
428 HUlphers, 1891, s. 18, 46. 
429 Bergström, Magnusson & Raihle, 1993, s. 88. 
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serna främst är fråga om en generationskonflikt mellan kvinnor. Konkurrens
förhållandet mellan unga människor, och kanske mest mellan unga kvinnor, 

lyftes till en högre nivå i dessa människors föreställningsvärld. Det tolkades 
och framställdes som en kamp mellan Gud och Satan, andligt och världsligt, 
gammal och ung, gammalt och nytt. På så sätt uppkom en generationskonflikt 
med en stark ideologisk laddning. Aggressionen riktades alltså inte mot an
dra unga människor inom samma generation, de man i praktiken konkurre
rade om jord och giftermålspartners med, utan mot äldre generationer. 

Med denna slutsats blir en viktig frågeställning varför väckelser och 
häxprocesser inte uppkom i alla socknar som drabbats av en sned könsför
delning eller begynnande proletarisering. Jag menar att den sociala konflik
ten är den egentliga orsaken till uppkomsten av dessa företeelser, men att 
berättelsekomplexet om Blåkulla och förekomsten av en herrnhutistisk och 
väckelsevänlig präst, Mårten Thunborg, och en karismatisk visionär, Bång-
Karin, gav olika grupper av människor ett forum för att uttrycka sitt miss
nöje. En sådan uppfattning kan också förklara varför två så likartade kon
flikter kunde ta formen av häxhysteri på 1660-talet och som väckelse hundra 
år senare - det var helt enkelt de forum som fanns tillgängliga. 
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Summary: 

The Journey to Blåkulla. New Perspectives on the Great 

Swedish Witch Trials 
In the 1660s and 1670s Sweden was subjected to great witch trials. In the 
kingdom, which at this time also comprised what today is Finland, almost 
300 people were executed during these decades. Most of the persons executed 
were women. In the 18th century there were also witch trials in the country 
with extensive trials held in Värmland in 1720-24 and in Dalarna in 1757-
63. An outbreak of similar disturbances also occurred in Dalarna in 1858 
although without leading to legal accusations of witchcraft. 

Previous research has mainly dealt with the extensive trials in the 17th 
century and so do the three artides in this anthology, since the subject is by 
no means exhausted. Many of the previous studies have been in the nature of 
overviews, while the present artides instead concentrate on one limited aspect 
each. 

Marie Lennersand focuses her artide on actions of the local and central 
authorities in the opening stage of the great witch trials of the 1660s and 
1670s. They are connected to the attempts of the early modern state to increase 
its influence on laws and exercise of authority, and through this means 
strengthening its hold on local society. Before the witch trials the local courts 
of Älvdalen and Mora had been very sparing in letting cases proceed to higher 
courts and thus they had avoided the control of the central powers. However, 
in 1668 and 1669 an unusually large number of complicated and chaotic 
accusations were brought forward. The local courts could not handle them 
without assistance and Svea Hovrätt (the Court of Appeal) and låter the Coun-
cil were brought in. 

For the Council the large number of accusations presented a great pro
blem. In its capacity of supreme court it had to decide if the accusations were 
correct and how the subsequent trials should be conducted. Instead of letting 
the ordinary courts continue their trials the Council appointed a royal com-
mission that was sent to Mora to try the cases. In this manner the Council 
could control the handling of the subsequent trials, and at the same time 
increase its control of the local administration of justice, into which it had 
previously been difficult to get insight. The central power thus got a hold on 
local administration of justice, at least where the great witch trials were 
concerned, which also in other parts of the country came to be dealt with by 
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similar commissions. The practical realisation presented great difficulties 
for the local courts as well as for the commission. In spite of the difficulty 
for the Council to decide how to react to the allegations of journeys to Blå
kulla, they felt that a large number of executions would discourage further 
accusations. As a warning to the people spectacular mass executions were 
organised in Mora and Älvdalen. This demonstration of power proved to 
have the opposite effect because the number of accusations of witchcraft 
continued to grow. The trials could have gone on until a large part of the 
local population had been executed. When there was a decrease in accusations 
it depended on the fact that, after the mass executions, the courts had become 
more sparing in their passing of severe punishments, and låter they no longer 
tried the accusations. The forum for spreading accusations, that is the court, 
was then no longer available. For the Council further demonstrations of power 
were not necessary, it had shown its authority and obtained an increased 
influence over the local society. 

In the second artide Kristina Tegler studies shamanistic features of Swe-
dish witch trials. A large number of surveys have previously been carried out 
where shamanistic features have been shown in European witch trials. The 
shamanistic features have mainly been found in the witches' sabbath and 
have been regarded as part of European populär culture. Even within Sweden 
it has been found that the story about Blåkulla, which came to play a decisive 
role in the great witch trials, contains certain elements that can be linked to 
shamanistic beliefs. This aspect of the witch trials has only played a minor 
role in previous research. 

Tegler has made a systematic study of shamanistic features of two extensive 
trials in Dalarna, that is in Älvdalen in 1668 and in Orsa in 1669. The results 
show that in Älvdalen features can be found in the story about Blåkulla which 
can be linked quite well to shamanistic ideas. In the first place they concern 
testimonies about how to perform the journey to Blåkulla. The journey is 
preceded by certain atypical rituals which låter during the witch trials were 
replaced by the more prevalent anointing with witch ointment. 

The journey seems to take place in a state of consciousness differing from 
the normal, which suggests influence of a shamanistic discourse. Moreover, 
the role of the devil is strikingly like the role of the shamanistic helping 
spirits in some connections. There are also testimonies which suggest that 
the traveller to Blåkulla is in two places simultaneously during the journey. 
This could be connected to the extrabodily journey. The activities at Blå
kulla also come close to the undertakings of the shaman, for example healing 
and finding of lost animals. The linking of the magic journey and these 
phenomena shows similarities to central shamanistic ideas. 

Tegler sees these shamanistic ideas not as a remnant of European populär 
culture but as a discourse making it possible to articulate certain statements 
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about the nature of existence. The shamanistic discourse is made visible by 
the conflict arising in connection with the witch trials. Through interaction 
between populär culture and the élite during the witch trials the Blåkulla 
story emerged. The shamanistic features are forced out of the story as a 
consequence of the efforts of the court to interpret the testimonies in Chris
tian terms. The great witch trials contributed to the transformation of populär 
culture. 

Maria Bondesson has compared the witch trials in Dalarna and Hälsing
land in 1668-74 with an ecstatic revival in Lillhärdal, Härjedalen in 1771-
76. Both occurrences are seen by her as social conflicts and she points, above 
all, to two facts. In the first place both the religiously awakened in Lillhärdal 
and the witnesses at the witch trials were mainly young unmarried persons, 
most often women. In the second place these groups expressed a rather far-
reaching dissatisfaction with certain conditions in society. They objected to 
the static three-estate doctrine, to the vice legislation, to the servant regulations 
and to the religious monopoly of the clergy. Those who were seen as 
representing all this and against whom the protest was aimed were masters, 
local authorities, husbands and other persons in the local society which 
belonged to an older generation. 

With the increasing differentiation of the rural population during the lat-
ter part of the 18th century and the uneven distribution according to sex 
during the 17th century these regulations and ideals became increasingly 
difficult to live with. The dominating ideology still looked upon marriage, 
ownership and household as the foundations of society. To an increasing 
number of young people all this was out of reach. The means of support that 
was left to them was to work as a maid or as a farmhand for the rest of their 
lives, to become a crofter or worker or simply to live as a dependent lodger. 
All these alternatives meant that they became outsiders and were not regarded 
as full members of the agricultural society. The difference between ideals 
and realities, and the subordinate conditions under which these people were 
forced to live, without hope of change must have given rise to frustration 
and a need to express their dissatisfaction. The revival and the witch trials 
were fora into which this dissatisfaction could be channelled. 

As previously mentioned Bondesson has regarded both revivals and witch 
trials as social conflicts. By analysing the grounds, ideas and attitudes 
expressed by the awakened and the witnesses of the witch trials, she has also 
shown that two similar conflicts are concerned. Both the witch hysteria and 
the revival can be described part as conflicts between higher and lower levels 
of society, part as generation conflicts, even if it is mainly a question of a 
generation conflict between women in the case of the witch trials. The state 
of competition that arose, probably mostly between young women, was raised 
to a higher level in the imagination of these people. It was interpreted as a 
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struggle between God and Satan, spiritual and secular, old and young, ancient 
and new. In this way a generation conflict with a strong ideological charge 

began. The aggression was thus not directed towards other young people 
within the same generation, the people with whom they in practice competed 
for land and marriage partners, but towards older generations. 

The ideas of the three artides are not completely new, but they are applied 
in a consistent way which has not been the case in previous research. Many 
interpretations of the witch trials are still unexamined and many perspectives 
remain to be applied, for example a systematic problemising of the aspects 
of gender. The dissolvation of the trials should be thoroughly analysed, 
preferably with an international comparative perspective. Nor have the effects 
of the trials on the local level in a longer perspective been investigated. How 
was life resumed in the afflicted villages and towns? This and many other 
questions are left for future researchers of witchcraft to deal with. 

Translated by Britt Marie Lennersand 
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