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Föreliggande uppsats har till syfte att belysa
1
den häxprocess, som fördes i Torsåkers pastorat i Ångermanland åren 1674-75.
Arbetet kan i huvudsak uppdelas i tvenne avsnitt,
dels genomgång och bearbetning av arkivmaterial och 11.tteratur berörande dessa händelser, dels en undersökning av
den förmodade bllplatsen öster om Lesjön på gränsen mellan Dal och Ytterlännäs.
Trots att de omtalade händelserna icke ligger l ängre (
tillbaka i tiden än drygt 275 år är de närmare detaljerna
föga kä nda. De t enda aktstycke som finnes bevarat från
tiden i fråga är ·. häradsrättens protokoll från rannsakningarna inom pas toratet.
Vidare föreligger Trolldomskommissionens protokoll
/
från de samtidiga rannsakningarna inom närliggande pastorat.
Kyrkobokföringen börjar först 1680, varför dessa
böcker icke ge nlgon ledning i föreliggande f all.
Intressanta upplysningar angående befolkningens
a ntal inom de olika byarna ger mantalslängderna för tiden
fram till 1674. Men mellan sistnämnda år och 1679 finns
en lucka, varför den befolkningsdecimering, som avrättningarna innebar, icke avspeglas i officiella handlingar.
Första gången uppgifter om de timade händelserna
nedtecknas synes vara år 1770, då pastor Jöns Horneus
författar uppsatsen "Berättelse om vidskepelse och häxprocesser i Ångermanland". Trots a tt närmare 100 år förflutit sedan händelserna ifråga torde man kunna tillmäta
uppgifterna i uppsatsen ett ganska stort värde med hänsyn
till den muntli ga tra ditionens betydelse vid denna tid. Då
Trolldomskommissionens skrivel se till ~~~t~en
med upp gift om dödsdomarna av a llt att Jöma förkommit,
finns ingen officiell handli ng, som bekräftar, att de avrättades antal uppgått till 71. Horneus berättelse överensstämme r häruti med · h~radsrattens
förslag till domar,
va rför det kan anses säkert faststlaget att så varit fallet.
Det sista kapitlet behandlar det arbete, som utfört s f ör att söka fastställa platsen för avrättningen
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och bålbränningen. Härvid har använts den inom arkeologien
och kulturgeo grafien tillämpade fosfatme toden.
Vid denna undersökning har fil.dr . Olof Arrhenius,6r8dm,e)
bistått mig på ett synnerli ge n värdefullt sätt, både ifråga
om råd vid provtagningarna och vid utförandet av de behövliga analyserna.
Det positiva resultatet synes för a ll framtid ha
skingrat osäke rhe ten ifråga om exekutionsplatsens läge.
Anstalter för en exakt åldersbestärnning av askfragment
hade vidtagits, men med hänsyn till de dryga kos tnaderna
-ft_,,,whA.t ~{J och den relativa osäkerhet, som ännu vidlåder den tänkta
,,, _ ~metoden
har denna del av undersökningen ställts på framtiden.
L/•·1'--l ~ 1/v f!.,v\
I
Historisk återblick
Från allra ä l dsta tider har med människan i hennes
sökande efter klarhet i till varons gåtor följt ett drag av
vidskepelse. Äve n i vå r up9lysta tid sitter hos de flesta
djupt rotade tabuföreställningar, som påverkar vårt handlande i det dagliga livet. Vem spottar exempelvis inte gärna tre gånger , då en svart katt springer över vägen, eller
vem vill sätta sig som trettonde man vid bordet7
älds ta urkunder om magi, som vi känner till här~tammaI
från ackaderna, vilka bebodae Eufart och Tigris nedre delar
c:a 2000 år f .Kr, Hos detta folk existera de jämsides med den
prästerliga magien även en demonisk djävulskult. Anhängarna
till denna kult beteckna s som "onda människor", och de förföljdes, rnen kulten är inte närmare beskriven. Dock framgår att
vederbörande förhäxade sina medmänniskorr-med olika medel. De
som bedrev denna demoniska kult - det var framför allt kvinnor
kallades häxor. Redan bland ackaderna levde den föreställninge
att de höll sammankomster och förflyttade sig till dessa med
hjälpa. _., v olika redskap, t.ex, kvastar. (1)
Hela den antika världen låg bunden av ;· denna demoniska
djävulstro. Man fruktade överallt hemliga, hotande makter, Det
fanns endast ett fqlk, som nästan var, befriat från denna fruktan, nämligen hebreerna.
I Grekland frodades djävulskulten framför allt i Tessalie
där dödsstraff synes ha varit gällande för häxeri. Väster där-De

(1) Soldan.sid.10

- 3om, på den nppcninsk~ halvön v~r det etruskiska tockentydan~
det väl utveckl at. Speciellt de i blixtarna för borgade hemo
'---"'
o
t k
1 igheterna adroe; sig etruskernet.s stora intresse • .$~dcma __ ec _entydnre v0r spridda inom holn den dåv~rnnde kulturkretsen.
------ Även till Rom sökte sig den grekiska och orientaliska
vidskepelsen. Delvis betraktades tockentydandet som charlnta--,
neri, ment.ex. astrologien firade under vissa kejsare storn
trimfor.
Under o.ntiken uppkom den åsikten a tt en oänniska mod sin
blick kunde överföra ondn önskning~r till andra människor eller
djur. Denna hemli~a förmåg~ kunde man skydda sig emot genom
försoningsoffor eller med runuletter, som
bars om halsen eller.,
- -......_ ._..,.. - ... - .- på bröstet eller placerades på bygCTnader. (l)
Kristendomens inträde i mänsklighetens historia blev be~
gynnelsen till en ny syn på demonkulten. I viss mån kun man säga, att kristendomen fasthöll vid äldre betra.~telsesätt, men
den nya religionen ansåg nlla andra religioners gudar vara djävulske..
Så f örfäktado do n kristnn kyrkr1n under de förstci århundrndenci. efter Kristus, att de grekiskci. och romerska. gudarna inte
var :1.nnat än dor:1oncr. Djävulen och hans demoner s ades ständigt
kämpa för att vict~c. sitt rike och den kristna kyrkan var utsatt
för angrepp. Emedan demonerna var Guds fiender, v~r de även människosläktets fiender. Deras verk visade sig i allu na turk&tastrofer. Ja, även i själva människotanl-;.on trängde sig demonerna in och sökte skilj~ människorna fr å n Gud. Som redskap till
sina ondskefull~ gärningar tog de oftn äldre kvinnor i sin
tjänst. (9)
,JteUnder :CyPehundratalet lärc1e kyrl{an, ntt Kristus har makt
över Satnns rike, och at t hci.n fruktc.s av demonerna. Korsets tecli-<
en v ar ett säkert skyc1d emot c1em .Domonläran var därmed fastslagen som en kyrklig do~m. En
följd härav blev att do n förste kristne kejsaren gick frrun ned
sällsynt hårdhet eoot don folkliga vidskepelsen.
Av de processor ~o t vidskepelse som ~vhölls under don
första kejserliGa tiden v ~r den i Antiokia under kejser Valens
regering (364-378) en föro~ånrraro till dom under femton- och
(1) Soldan. sid.16
(2)
- 11 sid.19
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sextonhundratal en. Ett antal män och kvinnor anklagades för att
genom spådom has ökt utröna na mnet på kejsarens efterträda~
re. En for mlig jakt på människor inle ddes. I detta grymma
skådespe l medve rkade två skumma a ktörer, som å tnjöt kejsarens fulla förtroende (jmfr sid 1,), På de mest lösa grunder blev oskyldiga människor anklagade, dömda och i många fall
avrättade.
När de kristna l äran överfördes till de germanska folken;
finner vi hos dessa en demonkult med rötter i den grekisk-romerska. kulturkretsen . Man övertog tron på astrologien , a.ugurerna. och amuletterna, man trodde, att man genom besvärjelse
kunde överföra gr a nnarnas skördar till sin egen åker, man trodde att människor ägde förmåga a tt förv a ndla sig till d jur, framförallt vargar, s.k. varulvar.
Tanken på häxfärder sakna s inte heller , och ursprunget
bär romersk dräkt, Härvid kom b erget Brocken i Harz att spela
rollen som saml ingspl a t s för häxornas nattliga färder. Ja, så
allva rlig t såg man inom kyr kan på detta fö r hållande, att det
under flera å rhundr•aden diskuterades på kyr kliga koncilier .
Sedan den kristna kyrkan vunnit fast mark under fötterna
börj ade synen på vidskepelsen a tt f örändras . Under femhundra,...
t al et fastslo gs, a tt dj ä vulen av egen makt ej kunde åst adkomma
blixt, å ska , oväder och torka . En avspänning följde och den
varade i c:a sex å rhundraden framå t.
På tolvhundratal et når vi en vändpunkt 1 vidskepelsens
historia. Vi finner, att de n tidigar e av kyrkan bekämpade ås i kten om vidskepelsens verklighet nu uppträder på kyrklig
grund , och e tt tvivel om dess sanning stänplas som kätteri. Det
var intet mer eller mindre än en fulländad djävulskult, som
med kyrklig sanktion bedrev sitt verk. Ma n förkunnade nu, at t
häxeriet var den prakti ska -s idan a v kätteriet.(,.,)
Snart nog pådyvlade man s ina _offe r de grövsta anklagelser,
Med beskyl lning för otukt med Sa t a n hade man t agit ett ~vgörande st eg . Denna beskyllning återkom regelmässigt vid de f\lesta
senare rättegångar mot häxor .
Under tolvhundrat3.l e t utkom ett verk, 11 D1alogus miraculorum", skrivet av cisterciensermunken Cesarius von Heisterbach.
, , _ _ _ __ _ _

.,

(i) Soldan sid,31

•.I

- 5Denna skrift ger uttryck fö r den djävulskult, som behärskade
den västerländska kristenheten under 1200-t nle t. överallt i
människQns liv synes djävulen med sina demoner gripa. in. De
uppenbarar s i g ibl and i djurgestn.lt som p~dda, apa, hund eller
katt, ibland i människogestalt såväl i form nv man som kvinna,
Det allmänna igenkänningtcckcn är att djävul en i människohamn
alltid SQknar rygg.
På grundval av denn~ i börjnn nv 1200-t:llet uppväxande
djävulstro utbildades häxtron och häxväscndets begrepp.
År 1183 föreskrevs på en synod i Vcron~ av påven Lu cius
III, att kyrk.cm med kraft skull e ingripa mot kätte ri. Människorn:.1.s uvf all från l:yrkan och däroed Gud kunde straff c.s endast
på ett sätt, nämlingen med döden i l ågorna . (l)
Efter denna tid skär pt es kyrknn syn på frågan om irrläror,
och den tanken segr ade , att nllt kätte ri mås t e utrotas.
Under påven Grcgorius rx's tid bl ev vidare in.~visitionen
ett vo..pen i kyrkans hnnd mot avfällingarna . · De
inkvisi toriska tort yrredskapen blevi s i n utstudera de djävul skhet en hel vet enskap . Hela processförfarandet bl ev snedvridet. All~ vuxna
blev under edlig förbindel se ålagda , ~tt meddel a nrunnen på av
dem kända kättare . Vittnenas nrunn hemli~hölls och kättarn~s
straff blev bål et .
Detta nyQ processförfarando stod i skarp strid ej ondast
mo t den gernrn.nska r ä tt en utan även mo t den di ttillsvnro.ndo kyrkorätten. Genom införandet ev inkvisitionen blev den ankl nBnde
fullständigt prisgiven åt inkvisitorernQs godtycke .
Om någon utpekades som kättare , men nekc..de därtill, utsattes han för tortyr och under dess smärtsamma påver kan avl~de
offret oft a en 11 bekännelse 11 • Därmed var skulden bevisad och
bålet tändes. Mång.'.l hade r.1o raliskt mod a tt stillatigande förtäras av l ågorna, ~ndra ropade i vanvett ut sin smärta.
Fram till sena re hälften ~v 1200-tolet h~de man s~tt likhetstecken mell an häxeri och kätteri. Båda. v,.'.1.r nvf all från
kyrk~n och Gud, och bå da vc:r djävul ens verk, Nu frrunträdde en
ny syn på tingen. Mc..n .:m tog att syftet med avf nll et från Guds
rike vur inträde i Djävulens,
Nu framst å r som tidignre nämnts häxeriet som kätteriet s
praktiska sida. Härmed fick inkvisitorerna. et t outtömligt ma,-.
(~i:)

soldan sid . 41

,... 6 terial. All objektiv bcdönning vur omöj lig, och inkvisitorerns; godtyck e Gj orde siB allt märkb~r are.
Den först a cgentlisa häxproccssen fördes år 1274 i
Carcassonn e i Frankrilce, där en kvinnn dömdes till c1öden
och brändes(l). Mellan å ren 1320 och 1350 anklaGados över
400 kvinnor för h:1.x:eri och över häl ften dömdes till döden.
Vi~r.n nu kommit in i de t mö rka århundrade , när hundr atusentals av Eur~ pa.s befolkninr; c1ukade under för di gerdöden,
då flagellanterna (2) i stora skaror ~enomströvado kontinenten och då tusendon i Nederländerna och Tyskl ~nd var Qneripna
a v den svåra sjukc1omen vei tsdans (~) • Allt detta ansnes vara
ett uttryck för ~ jävul ens makt . En stor frukt~n bemäktigade
sig millioner och nter millioner människor.
År 1 484 stadfäste påven Innocentius VIII en bul l a , den
s.k. Summis desiderantes, i vil ken förf a r ande t vidhä.Xprocesserna görs till föremAl för beskrivning . Det fastsl ås , att det
inom kristenheten finns ett häxeri, att detta beror på ett
mellan människan och D.jävulen slutet förbund och att detta
förbund beror på avfall från den kristna tron.
En likartad skrift såg några Etr senare dagens ljus,· näml igen Malleus maleficarum, som till författare har den nämnda
bullens främsta tillskyndo.re, inkvisitorerna Heinrioh Institor
och Jakob Sprenger (-}4.i. ·•
Denna bok består av tre delar . I den första bevisas
häxeriets verklighet med hjälp av den heliga skr ift och den
kanoniska och bor gerl iga rätten, i den andra delen beskrives,
huru Djävulen och demonerna uppträda i olika gestalter och
huru de påverkar omvä rlden, och i den t r edje slutligen r edogöres för det laglig~ förf drandet vid processer na.
Häxprocessorna hade vid donna tid på kontinenten nått
sin full a utveckling . Under det kommande å rhundradet spred .
sig o.ennn c'..ndliga f a rsot även till Ska ndinavien, för att under soxtonhunc1r atc.l et blomma ut i storo. processer , som då
ägde rum i vårt l anc1 , f' rrunf örnll t i Dalarna och Ångermanl and,
F .Af zelius sicl. 48
Fl agell anter eller gisslare=ett brödraskap under 1300-tru.et ,
v~rs mecUemmar drog omkring under gisselslag och botsånger,
Soldan sid. 48
Soldan sid. 60
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Från medeltiden finns inga skriftliga belägg för att
häx processer förts i Sverige . Först under stormaktstiden med
\.....·
den livliga kontakt, som då sk~pades mellan vå rt l nnd och kontinenten, synes djävul s tron h a vnndrnt in. De svenska sol dater,
som under krigså ren i Tyskl ~nd kom i beröring med dessa företeelser, tog med si g hem de för vå rt l a nd så främmnnde trosföreställningarnn .
Vidnre torde man int e kunna borts e frå n den inverka n, som
reformat ionen h~r hnft för denna tids människor, Deras av
traditioner st arkt bundno trosliv skull e snabbt förändras,
vilket sä kerlige n för den storn mas san inne1nr ett religiöst
vacuum, De å lder dornligo. symbol erna nvsl{rJ'fades . Man slo g ut
vigvattne t och mål ade över bilde rna på kyrkväggarna. Rökelsedoften vädr.:,.do s ut, och man berövade människorna sjä l amässorna,
Man rubbade p8. sn raycke t, som va rit ett stöd för svaga själar.
I ställ et predikades i ortocoxiens anda om synd och l ag , om
den andliGn döde n efter don l elrn.rnli Get . Mnn bort s8.G frå n evangeli ets budskap om frälsning .
Till dennn andliQ;e, tomhet kom. en lt.roppsli g undernärdhet.
Storm2.ktstidens militä r a enga~ernang krä vde stor a insa tser ~v
så vä l människor som ri1nteri el. Denna utsuf~ning av l a ndets materi ell a tillennGetr försvagade helt säkert invå narna b&de
kropp sli gt och 2ndli ~t, De di gr o tributer, s om do n enskilda
tva nBs ge , ~jo r de liv et raö rkt och kallt. Från s enar e del en av
sextonhundratal e t finns bel ägr; för en stark klimat försämring ,
'----'
som å st adkoomlt fe lslagna skördar, vilket yt te rll ~are torde ha
förvärrat situationen C- l ) •

( 1 ) A. Ånes tröm sid. 95 ,

- 8 Att trolldo~ icke varit främ□unde för våra l a gstift are, f~oogår redan av Uppl a ndsl~Gon, som föreskriver att
om en kvinna pnför en man 11 dj ävulskap 11 och gripes på bar
gärning skall hon fängslas. Tolv vittnen skall avgöra om hon
är skyldig eller ej. Blir hon fälld, förfaller hon till 40
marks böter. Har hon bringAt någon i döden och befinneJ skyldig härtill, skall hon br ännas på bål ( 1.) . Trots upplysningstiden med sin skept icism gentemo t vidskepelse l evde på det
j uridiska området troll doms begreppen kvar.
I 1734 å rs l agbok finner man i andr a kapitl et i missgärningsbal ken rubriken 11 om trolldom och vidskepelse 11 • Där
står följande:
1. Enva r som brukar trolldom och skada r annan till k ropp
eller egendom och vorder mec1 full a skäl där till vunnen, miste
livet. Få r någon c1öc1 där av , cl.å skall mQn st egl as och kvinna
halshuggas och å bå l e brännQs.
2. Far någon med spå r dom, signeri ell er annan vidskepelse
böte fö rst!:'. gå ngen tio dal.er eller mera till fyrtio daler,
allt ef t er som brottet är till, eller sitte i häkte med vatten
och bröd.
Som synes kan intet av dessa lagrum åberopas för fällande av dödsdom för häxeri, -r:;åvida ..itike dödon följt. I Gamla Testamentet finner man i 2 Mosebok 22:18 : 11 Trollkona skall
du icke låt a leva ". I ett lutherskt land kunde man inte åberopa sig på den kanoniska l agen , utan här må ste man skapa sig
ett l agrum för tillfället (lex in casu). Härvid kom man att
stödja sig på ovannämnda bestämmelse i Gamla Testnmentet, t. ex .
vid avkunnande av dom i Mora i augusti 1668 (2).
Det som gör de hä~ bcskrivnn häxprocessernu , att juridiskt
sett framstå i så mörk dager, är det vittnesförfarande, som
brukades. Man lät nämligen underåriga inf ör rätten avlägga
vittnesmål. Och dessa l åg till grund för s.c dan fällda domar,
som i de f le st a fD.11 innebar dödsstraff.

------(1) R.Nyerup sid 12 .
( 2 ) E.Biltcngron sid. 117.
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VidskeEelse i År.germanland
För att förstå bakgrunden till de vittnesnål, som senare i uppsatsen skall göras föremål för studium, måste man
få en inblick i den tidens folkliga vidskepelse. Med hänsyn
till den kulturella nivå, på vilken allmogen då stod spelade
vidskepliga föreställninga r en stor roll i människornas dagliga liv(l).
Redan i barnens uppfostran märktes detta. De små inpräntades falska föreställningar. Som exempel på inbillningar
kan nämnas, att om barn gick bakvända, sades de st~ta sin mor
till Blåkulla. När de åt, fick de inte leka med fötterna enär
de då lånade den onde sina ben till trumpinna r.
Även i de äldres handla nde spelade dylika sederegler en
stor roll. Man fick t.ex. inte byta om tallrika r för brud och
brudgum, för då skulle deras hushållning bli ostadig och ombytlig.
Allt detta synes ursprungligen ha haft till uppgift att
söka trumfa in bättre hållning och ordning, men syftet glömdes
bort och kva r levde slutligen endast den hemlighetsfulla handlingen. Ytterliga re tillgreps så dana vidskepliga företeelser
som vittror, skogsrår, bergtroll och tomtar, men framför allt
spelade Satan en viktig roll. På detta sätt betraktades Djävulen med en skrämselfylld högaktn1~~Råkade man ut för en olycka så skyllde man på någon,
som velat våll a skada. I fråga om mi sslyckande med kreatur
fick ofta lappar skulden. Lyckan kunde stjälas, men genom vissa
knep kunde man få den tillbaka. Det fanns några som besatt
förmåga n a tt utföra s ådana handlingar, de s.k. vismännen.
Man kunde också själv skapa sig en lyckobringare, en
s.k. bära eller på ångermanländska bjära (2). Bjäran fick man
genom att försvära sig åt onda makter. Man avlade löftet med
en vers som löd: "Du skall för mig på jorden rinna och min
själ för dig i helvetet brinna11 (3). Bjäran var ett nystan, i
vilket ingick nio beståndsdelar, bl.a. olika garn och naglar.
Tl) J.Horneussid. 145
(2) egentligen bärare
(3) TPT sid. 87

- 10 Från det genom vigselringen helgade vänstra ringfingret tog
□ an två droppar blod och lät dessa droppar falla ner i nystaliv
net. Dessa droppar blev bjärans ögon. Bjäran fick/~enom bönen
tredje tordngskvällen, för så många gånger måste man läsa .
Bjäran drog allt, såsom smör och mj ölk. Gulröda fläckar, som
man ibl and kan påträffa på gamla broar eller andra multnande
träföremål s ades vara spillning efter bjäran.(l). I själva
verket är dessa fläckar en svampart Aethalium Septicum, som i
folkligt tal benämnes b järadynga ell er trollsmör (2). Vill
man veta namnet på bjärans ägare skall man taga bjär adyngan
och bränna upp den. Ägaren kommer då inom kort, då han oemotl
) {, stand1gt drage,3 till platsen. Enligt vissa uppgifter skall man
1
I en torsdagskväll låsa in bjäradyngan bakom sju l ås . Tredje
torsdagskvällen kommer 11 bjäramora.n 11 , d,v.s. hon som gjort bjärai: och har den att dra åt sig. Skulle hon inte komma, dör
bjäran för henne (3).
Det förekom att bondhustrurna vid vissa högtider, t.ex.
jul, påsk och pingst offrade smör till den onde, till bjäran
eller till tomten (4). I vilken avsikt ma n gjo rde detta torde
de flesta icke ha känt till. Det var en handling som levat kvar
från föregående gene r ationer , men troligen skulle den föra
lycka med sig. Nu uppstod den föreställningen , att i stället
för den ovannämnda s.k. smörska tten skulle kvinnorna föra bar7
nen med sig till den onde.
Under stor maktstiden började myndi gheternn ned. allt större
iver bedriva av dem påbjuden undervisning i kristendomskunskap(5)
Mot den bokgrunden att mindre än en procent a v befolkningen
kunde läsa inna ntill, var detta av stor betydelse för vetskap
om det heliga ordet. Bc.rn och ungdom tvingades att s amlas till
gudtjänsterna . För att kunna närvnra fick de kläder och skor,
med vilket det tidigare varit torftigt. Men de s aml a.des nu inte
bara i församlingen utru1 följde även föräldra r na till festligh eter av mera prof an art, t.ex. bröllop och julfester.
All a dessa nya intryck återuppstod via barnens tankevä rld i deras dagliga lekar. Någon var präst, en annan ldockar e och andr a åhö r are . M[l.n döpte barn som var träbitar, käppar
eller kat tungar . Dessa le.ka r utveckl~des till stora samman0

..

------G. Bucht

Enl.!11."' dr. Erik Mo din.
L. Johansson, sid. 130
Om tomten inte blev väl behandlad av sitt husbondfolk förde
han bort livsmedel från skafferi och visthus.
J, Horneus, sid, 151.

- 11 komster, till vilka även fattiga och hemlösa barn sällade sig.
Bland dessa fanns tvenne tiggargosa~r, som härstammade ·
från Nordingrå socken. Den ene hette Erik och kom från Mädans
by, medan namnet på den andre är okänt.(1). Däremot är det bekant att den ene var 16 å r och den a ndre 18 år . De var betydligt äldre än de övriga bc.rnen och hade under sina -0trövtåg samlat sagor och berättelser, som de nu återgav för de andra barnen
De utförde även gyckelaktiga handlingar, som för de små
barnen tedde sig som tecken och underverk och de smås beundran
för dem växte, samtidigt som barnens intresse för d essa salillTiankomst er ökade.
Slutligen infann sig även prästen i försomlingen och intet
ont anarirle o..nså g han, att en ängel utförde dessa handlingar .
Denna barnens s o.mlingsplats fiok nunamnet Änglakammare. Av de
två Nordingrågossarna kom den ene till Själevads socken och
den andre t ill Arnäs och 1 båda soclcnarna uppstod nu änglakammare . Det synes som om i förstone lekarna i änglakrunrarna varit
oskyldiga, men snart nog berättude barnen i sina hem om sammankomsterna, så att föräldrarna blev misst änksamma. Det säges
att prosten i Själevad själv gav sig åstad till änglakammaren,
och att visgossen dä r gjort spektakel å~ honom . Barnen blev nu
förbjudna att besöka dessa lokaler.(2).
Att trolldomsväsendet kom a tt f lorera kraftig~re i Ångermanland än annorstädes under 1670-talet, torde i viss mån få
anses vara beroende på det lagmansskifte, som ägde rum å r 1668.
Detta å r avgick den länge aktade och respekterade underlagmannen
Carl Carlsson Burmun och ersatte s av dennes protokollförare seo
"
d an mango.
ar
Joh an Andersson Hrunbraeus. Han va r först 1·!.ksruniralen Gustav Otto Stenbock s underla gman i Ångeroanland och från
å r 1672 hade han excellensen Sten Bielkes fullmakt på häradshövdingetjänsten (3).
Under Burmans tid hade det ej varit lätt att komma med
anklagels er för trolldom. Hrunbrueus var osjälvständig, liksom
han även saknade omdömesförmåga vid behnndling av föreliggande
mål. Under hans tid nå dde processerna sin kulmen mycket beroende på stöa från prästersknpet.
(l)J.Nordl a nder: Drag ur livet i Ångermnnl c..nd på 1500- och 1600talen, sid. 128.
(2) J. Horneus, sid. 155.
(3) J. Nordla nder: Drag ur livet i Ångermanland på 1500- och
1600-ta len, sid. 128.

- 12 Som redan tidigare nämnts r ådde svå r missväxt i vårt land
vid flera tillfällen under 1600-talets slut. I en skrivelse
från guvernören Sparre till r å det i början av 1674 , fr amhåller
den förre, a tt fatti gdom och armod härjar i de trakter, där
r a nnsakningen skulle äga rum, allmogen använde sig av bark, hal m
och alderknopp . Det skull e vara svå rt för kommissionen, att
livnära sig där, bättr e vore att dröja till längre f r am på
å r et, d .v. s . tills dess 1 67 4 års skörd blivit bärgad (1). Det
är t ydligt att mi ssväxt r å dde vid tidpunkten ifråga.

e.

Trolldomskommissioner tillsätt&s
Reda n på 1 550-t al et finnes en trollkvinna omnämnd i Ångermanland . I fo gden Huns Tordells r äkenskaper av å r 1552 få
vi veta a tt denna kvinna rikt at en ska rp be skyllning mo t prästen i Nora för att denne utövat trolldom. Fogden hade ingripit
och r annsaka t henne .
FörstQ gå ngen ett trolldomsmål inom l andskapet behandlats
i nfö r en tingsl agsnämnd är å r 1628 vid ting i Sidensjö socken(2)
Midsommarna tt en 1627 h ade icke r.1indr e än s ex handfas t a karlar
tillbringat natten med vakthållning i Sidensjö klockstapel
mo t besök av trollkäringa r. I de tta vaktmanskap befann sig fyra
prästdrängnr.
Enligt vo.kterna s 11i~i hade den natte n tvenne bondhustrur
frå n gr ann socken Nätrn/klocks t apeln ·d, syf4"'~ att sko.va.. malm för
at t dä rav bereda trolldomsmedel .
När ryktet om derns besök i så olovligt syft e blev känt,
a nställdes r annsak ning vid tinget påföljande å r. Kvinnorna från
Nätra fri ades från s tr:J.ff och i stället fick vclctkarlarna böta
för ryktesspridning .
e..
År 1 630 föreko m vid tinge t i Sjä l~vad e tt liknande trolldomsmål. Vid den na r annsak ning nämnes för första gången i · ·
( 1 ) G. Bu ch t •

(2) J . Nordlander: Drag ur livet i Ångermanland på 1 500- och
1600-t alen , sid. 113.

- 13 offentliga handlingar begreppet Blåkulla, som senare skulle
spela en så framträdande roll under trolldomstiden (1).
Vi finner alltså att de första trolldomsrannsakningarna försiggick _i norra Ångermanland-, men de ledde icke till
avrättning av någon.
I mitten av 1630-talet spårar vi de första trolldomsmålen och det första häxbålet i södra delen av landskapet, i
Säbrå socken (2).
Under den närmast följande tiden synes endast sporadiska
fall ha förekommit, men häxtron smittar av sig alltmer.
År 1668 vidtages den första drastiska åtgärden mot häxeriet i vårt land, nämligen utnämningen av Trolldomskommissionen
för Dalarna. Hitintills hade det vnrit bestämt, att endast
hovrätten hade befogenhet att fastställa dödsdomar i trolldomsmål. Den nu tillsatta kommissionen fick rätt att sjäJv avkunna dödsdom utan hovrättens hörande. Initiativtagare var
riksrådet Stiernhök. Kommissionens arbete resulterade i att
fram till 1673 49 personer avrättades i Dalarnn (3).
Rådet var icke en\igt i det f a ttade beslutet. Riksmarsken Karl Gustav Wrangel hade från krigsskådepl atsen i Nordtyskland gjort den erfarenhet, att ju mer man uppmärksammade häxeriet, desto större proportioner fick det. Han nnsåg , a tt man
inom rättsväsendet icke skulle befatta sig med dylika mål. Då
skulle häxeriet självdö.
När komrnissonen för Dal a rna återkom till huvudst a den QVg2-.v dess ordförande riksrådet Creut z en skriftlig be:t·ä ttelse,
som godkändes 2v rådet med undanto.g för Wrangel.::.":enne förklarade frankt häxeriet vara tom inbillning (4).
Inför det alltmer utbredda häxeriet i Norrland såg r åde t
ingen annan utv~g än att även här tillsätta en kommission, Så
beslöts också år 1674 (5) . I denna satt som ordförande general0

(1) J. Nordlander: Drag ur Livet i Angermanland på 1500- och

1600- talen, sid. 119.

(2) J.Nordlander: Ångermanlands landstingsakter 1628-44, sid
9

~R?
(5)

33.
E. Billengren sid. 130
-'fj_

G. Bucht.

sid. 120

- 14 guvernör en över Västernorrlands län Car l Larsson Sparre . Vida.an
re f anns där/assesso r, två professorer, tre borgmästar e, fyra
prästmän, en lektor, två v. här a dshövdi ngar, två rådmän, en
underlagman, en sekreterar e·och sex bönder (se bil aga 1).
Det omr åde som l åg under kommissionens jur isdiktion utgjordes av l andskapen Gäst rikl a.nd, Hälsingl and , Medelpa d och
Ångermanla nd.
Kommissionen bl ev överhopad med arbete. FreJnställningar
med begär an om r annsakning gjo rdes från allt f l er orter, varfö r kommi s sionen av Kungl. Mj t utve r kade tillstånd fö r
h~raderättePna att verkställ a rannsakni ng. Kommi ssi onen förehöll sig dock r ätten a t t med l edning av här adsrätternas protokoll fälla sådana domar , varpå följde dödsstraff (1).
Kommi ssionen utförde sitt uppdrag i Ångermanland inom
Sollefteå, Bot eå och Säbrå pastor a t samt Här nosands st a d, inom
vilka omkring 50 dödsdomar fälldes . Den saml ades förs t a gången
inom landskapet på l änsmansgår den i Su ndby~ Bot eå den 8 september 1674. Rannsakningarna började påföljande dag 1 Sollefteå.
Hä r adsrätt erna ful l g jorde kommissionens arbete inom Torsåkers , Gudmundrå och Nora pastorat. Totalt fällde s här e tt 80tal dödsdomar .
( 1 ) G. Bu cht •
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Processen i Torsåker

Utta~ingen vid kl_rkdörren
De tidigare närn da Nordingrågossarna figurerade både i
förspelet till och rannsakningarna i Torsåkers pastorat, som
vid denna tid omf a ttade församlingarna Torsåker, Dal och Ytterlännäs ( se bilaga 2). Då man allmänt ansåg, att dessa visg0 :·sar ägde förmåga att se för vanliga människor förborgade
ting togs de i tjänst av de rannsakande myndigheterna (1).
Själva påstod de båda gossarna, att de genom ett vis st tecken i människors ansikten kunde se vem som var trollpacka
eller ej.
Vid häradsrättens sammanträde i Hammar fick de som )
2
visdornsprov mjölka en tacka genom en kniv. Det tillgick så
att inne i tingssalen slogs en kniv fast i väggen. Utanför
stod fåret. På kniven mjöl kade de tackan till döds.
De båda gossarna skulle vid kyrkdörren i Torsåker utpeka vilka som var häxor. Bland de kvinnor, som vid detta
tillf älle varit i kyrkan, befann sig även kapellanen Lars
Horneus hust r u Brita Rufinia (2). En av gossarna utpekade
henne, men gumman blev r a sande och gav gossen en så kraftig
örfil, att han stöp i backen . Då han steg upp frågade han vem
hon var, och då han hörde , att det var prästens hustru, sade
han sig ha sett miste, och hon gick fri inte allenast från
trolldomsanklagelse utan även från ansvar för slagsmål, sabbatsbrott och brott av kyrkofrid (3).
Om gossarnas verksamhet i Torsåker utöver ovan angivna
ger . häradsrättensprotokoll
en del upplysningar . Hustru
Anna i Björned, en över 70-å rig kvinna bekänner, 11 att de tvenne
visgossarna från Nordingrå, som gård mellan hava rest, hava på·
henne sagt at,t hon haver lika märke som de .'.l.ndra Trollpackorna,
,i'..iCUlle
och n.tt hon(nava t Jänt Satan 11 • ( 4).

(1) J. Ho r n~us, sid. 156

(2~ L. Bygden, sid . 161.
J, Horneus, sid . 1 57 .

?4)

TPT, sid . 1 5.

- 16 På hustru Merit från Vik hade visgossarna vittnat, att hon
var en trollpacka (1).
I protokollet för den 27 oktober ingår föl jande passus,
som även den visar Nordingr ågossarnas medverkan. 11 Inkallades
pojken Anders i Tunsjön 12 å r, som visgossarnn i Nordingrå
uppenbarade, hava märken på sig, att han haver varit i Blåkulla
( 2).
Det frc;JTigår av detta,~att de närvarit vid häradsrättens
sammanträde i slutet av år 167 4.
Av kyrkoräkenskaperna i Dals socken för å r 1675 visar de t
sig att till Nordingrågossarna utbetalts 20 öre, och för år 1676
står angive t i Torsåkers sockens räkenskaper a tt 8 öre utgått
som ersättning för det av häradsrätten
givna förordnandet
att utpeka och vittna mot trollpackorna (3) (4).
Om visgossarnas slutliga öde berätt&s, att när häxprocesserna upphörde, blev de jagade av alla . Den ene av dem fanns
efter någon tid 11 li gga i ett dike, söndersprucken, då inelfo!'na alldeles givi t si g utom kroppen . Den andre är funnen i en
grimma vid l andsvägen opphängder 11 ( 5) .

Ranns!::--~ni12E,arna i Hammar
Sedan Nordingrågossarna slutfört sitt arbete , att vid
kyrkdörren i Torsåker visa , vilka som var häxor, hade häradsrätten ott rikhaltigt material att behandla. Rannsakningarna
begynte den 15 oktober på Rammars gästgivaregå rd. Närva rande
vid här ndsrättens sammanträde var följande( 6 ).
Pastor loci vällärde herr Hans Wattrangius och de tolv
edsvurna i nämnden, nämligen
Pehr Johnsson i Lästad
Lars E'riksson i Vik
Hendrich Jacobsson i Häll sjö Nils Jönsson i Lästad
Pehr Ersson i Näs
John Abrahamsson i Björned
Olof Larsson i Tomte
Anders Johansson i Nyland
Mårten Siulsson i Vik
Erich Månsson i ÅJ.stad
Pehr Olsson 1 Ba1.lsta
Olof Danielsson i Klen
m-TPT, Sid. 17
(2 ) T:!"'T, sid, 83 . ( 3) L.Bygden, sid. 1 61,
(4) Kyrkoräkenskaper för Torsåker
(5) J . Horneus, sid. 169 .
(9) TPT, s i d . 1.

\
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Enligt protokollet höll häradsrätten 11 Extra ordinarie
Ransachning öfwer Trullwäsendett uthi Torgsåkers Giäldh 11 •
Förhandl inga rna pågick till den 5 november först med ett tjugotal anklagade från Torsåkers socken fram till den 21 oktober.
Sedan följde ett trettiotal från Dals socken, som rannsakades
under tiden 22-29 oktober. Slutligen kom turen till ett tjugofemtal ytterlännäsbor.
Av de tjugotalet anklagade, som kom från Torsåkers socken, avrättades 20 personer, därav 18 kvinnor och 2 män. Emot
dem uppträdde 70 vittnen förutom en del barn i sådan ålder
att de ej kunde avg~ redigt vittnesmål. En hustru Brita i
Hammar vittnade mo t inte mindre än 15 häxor, trots att hon
själv stod anklagad och sedermern dömdes till döden. Likväl
va r hennes vittnesmål mot andra fullt gilla.
Två 13 års barn Kerstin i Fanom och Lars Aronson i Hola
uppträdde 1 11 mål och Petter ~1lsson i Salom var vittne mot
10 häxor. Av samtliga vittnen kom 61 från Torsåker, under det
att övriga 9 var utomsocknesbor. För 51 av dem finns ålder angiven. Det framgår att vittnenas fördelning på ålder var följande:
1 st 18 å r
8 st 13 å r
8 st 9 ~r
1 11
8 Il
16 11
12 11
5 Il
8 ar
l Il
8 11
11 Il
4 Il
7 Il
0

2

Il

ia :

4

Il

10

11

1

Il

6

11

Bland de 19, vilkas å lder ej ä r angiven finner vi kyrkoherden i socken Wattrangius, som vid denna tid var 35 år , två
tolvmän, två hustrur, en pi ga och en gosse, som antecknats som
li ten 11 (1).
Beträffande de dödsdömdas och vittnenas hemort inom socknen ger protokollen de upplysningar bilaga 3 visar. De övriga
nio vittnena var som tidigare nämnts hemmahörande i andr a socknar.
I Dals socke n stod över trettiotal et anklagade, va r av 29
dömdes till döden, därav 24 kvinnor och 5 män. De senare är
med undantag av en pojkar i åldern 9 till 15 år . Den yngsta
kvinnligo.. häxan synes ha va rit en flicka på 14 år, medan å ldersgränsen uppåt var 70 år. Som en egendomlighet kan nämnas,att
11

f-' ,.,.

(1) L. Bygden, sid. 146.
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enligt protokollet föres snk mot en hustru Cicilia i Flögsätter, som VQr över 90 år. Mot henne vittnade 16 personer.
Hon förekommer emellertid icke i den s ammanfatt ande förteckning över de, som föreslås dömas till döden. Förklaringen till
detta får vi i protokollet över rannsnkningen e..v Ytterlänn;·,cboarna (1). Hustru Anna i Näs gjorde en lång och ingående bekännelse, i vilken hon bl.a. nämner natt Halt-Karins moder i Nääs:
Blindhindrichs Brita, länge sedan död, haver henne därtill (dvs
häxeri) bedragit ••.•.• 11 - 11 Denna Britas hud efter hennes död
blev strax i Blåkulla på en vägg s att utprålat som e n brud eller
drottning; sett ock i desse framfarne nätter h:u Karins i Lästadh
och hustru Cicilias i Flugsätter hudar på lika sätt där sitta och
pråla, som nu nyligen obekänä.c, är död bli ven ••• 11 - Lika anmärkningsvärt är att hustru Dordi i Mo, som hade el va vittnen 1rnt
sig, ej heller står upptagen i nämnda förteckning. Förmodligen
har även hon avlidit innan förhandlingarna i Hili~mar avslutades
den 5 november.
Totala antalet vittnen vid desså förhör var 45, de med
å lder angiven 27. Här å terfinner vi deras fördelning på åldersgrupper.
1 st 32 år
1 st 10 a" r
1

!I

16

Il

7 "

9 "

2 Il
1511
1 ll
8 ll
Il
Il
2
8
13 "
7 Il
Il
Il
11 "
1
5 Il
3
Bland de 18, vilkas ålc1er ej är angiven finner vi 6 hustrur,
däribland hustru Brita från Hammar, som här figurerat i fem vittnesmål. De övriga är till överväga nde a ntal barn, då de i protokollen ofta betecknas 11 gossen Pelle" eller 11 flickan Barbron"
Bilaga 3 ger upplysning om de dödsdömdas och vittnenas he~ort i socknen.
Det utmärkande draget hos protokollen från Dal är den höga
frekv ens av vittnesmå l mo t närstående, då framförallt barn mot
modern men även mannen mot hustrun och syslrnn mot syskon. Nedanstå ende utdrag ger några prov på detta.
Efter hustru Sahras i Norum bekännelse följer 11 Hennos son
Christopher 16 år bekänner på sin moder att hon honom till
Blåkulla haver fört 4 eller 5 år sedan" (2).
1

(1) TPT, sid. 96
(2) 11
It
59

- 19 "Pigan Segridh Månsdotter i Ährstadh, 32 år, bekänner
på sin styvmoder hustru Brita i Ährsta dh haver sig förfört
och följt på hennes fordonskap till Blåkul:13!1 (1).
11 Föreställtes en flicka Märta i Åhlstadh 14 år med
förmaning att sig bekänna, som hon dock icke göra ville".
"Modern h:u Margareta bekände att hon fört flickan till
Blåkulla. Brodern Erik vittnar på systern att hon i Blåkulla
fött ett barn, som modern sönderhackat och kastat i kitteln.
H~u Anna i Åhlstadh, som själv var anklagad och hade erkänt,
instämde i Eriks vittnesmål om barnet, som blivit fött och
kokat i kitteln" (2).
Konsekvensen av detta vittnesförfarande blev att mor
och flera barn i samma familj gick till stupstocken och
bålet just på grund av vittnesmål mot varandra.
Från Ytterlännäs stod över tjugotalet anklagade, av
vilka 22 dömdes till döden, varav 21 kvinnor och 1 man. Sammanlagt uppträdde 65 vittnen, varav de fles_ta barn. Hustru
Brita i Hammar medverkade synnerligen aktivt även här och
avlade vittnesmål mot icke mindre än 17 anklagade. Av vittnena korn 47 från hemsocknen, medan av de övriga huvudparten
var Dalsbor.
Både kyrkoherden Wattrangius och kapellanen Lars
Horneus figurerar i flera vittnesmål, ävensom fyra tol vmän.
För 33 av vittnena är åldern angiven sålunda:
st 9 ar
2 st 14 år
~ IlIl 8 "Il
6 IlIl 13 Il
1
5 Il 12 "Il
0

i

Il

11
10

1

"

"

l

"

Av de 32 återstående är 20 äldre personer, till större
delen hustrur, men häri ingår även ovan nämnda präster och
tolvmän.
I bilaga 3 ges en översikt av de dödsdömdas och vittnenas hemort inom socknen.
Som synes av ovannämnda är åldersuppgifterna för de
dömda ganska sporadiska. Men det är tydli gt, att det inte
endast är äldre åldersgrupper, som lämnat bidrag, utan även
åtskilliga barn har fått sätta livet till.
En klarare bild ger oss protokollen av åldersgrupperingen bland vittnena. Här dominerar det ungdomliga inslaget

(1) TPT sid.. 59.
(2) Il
Il
66.
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mycket starkt. A~äldre finner man i regel enda st sådana kvinnor, som själva b~ ivit utsatta för beskyllningar och erkänt.
Det sorgligaste exemplet utgör hustru Britn i HE'J!lmnr, som
srunmanlagt avgivit vittnesmål mot 37 ankl agade, alltså över
hälft en av de sedermera dödsdömda.
Ur psykologisk sy~nunkt kan det vara intressant att studera å l dersfördelningen bland de yngre. Av samtliga vittnen i
å ldern 15 år och nedåt kommer mindre än 21 %på åldern 13 år
och därefter 19 %på 9 år.
Hur skall man förkl ara att de anklagade och ankl agande
tro dde på ba rnens vittnesmål? Det är tydligt att man s aknade
all känela för skillna dem mell an ba rns fantasirika berättelser
och ä l dres sakliga uttalanden. Den stora mängden samstämmiga
vittnesmå l förtog det sunda omdömet hos de äldre, och ma n trodde
helt på barnens sagor.
Ett erkännande av en 45-årig hustru Sara i Klen är signifikativt för detta tänkesätt: "Sedan efter l ångsamt förhör
säger h. Sara sig väl tro barnenfä.ga sant på sig, att hon är
i Bl åkulla, men vet inte på vad sätt hon dit kommer och vill
ingalunda bekänna sig vetta ndes och vil Jndes dit L:lra 11 (1).
Vittnesförfnrandet blottar en stor brist på psykologisk
blick hos de l edande . Barnen avge ofta i flock vittnesmål och
hel a ti den äro de samtidigt närvarande i förhörssalen. Protokollen l ämna ett stort antal vittnesbörd om huru barnen påverkat
varandra 1 sina vittnesmål. Hade ett barn i sänder fått redogöra fö.r sina erfarenheter , skulle helt säkert det hela slutat
med fiasko och processen avlystf.
Det framstår för oss mycket egendomligt, att barnen avlägger så franka och vidlyftiga .vittnesmål. Men får man veta
närmare omständigheter förstår ma n det h elt visst klarare.
Det berättas att kapel lanen i Ytterlännäs i sitt nit att
få barnen att vittna tillgrep så dana metoder att ett nekande hade varit egendomligt . Det förekom sålunda ej blo t t skarpa ord
och hotelser utan även örfilar och a ndra straff. Kunde ej kapellanen vid rannsakningarna få b a rnen att erkänna, lät han piska dem. Vägrade de fortfarande medge att de visste något lät
(1) TPT, sid.

5.

- 21 han under hot om att dränka dem sänka ner dem i vattnet med
ett tåg om livet.
De som var mindre lät han stoppa i bakungen, varefter
han tände upp eld som om han ville bränna dem. Likheten med
kontinentens inkvisition är slående. Flera barn blev genom
behandlingen skadade till sin hälsa f ör htln livet (1). Något
direkt påpekande i protokollen om denna behandling finnes inte,
men händelser inträff ar , som kan stå i samband med hård behandling (2). 11 Pehr Perssons son i Vik, Pelle 12 år: bekänner gråtande". Säkerligen har gos sen fallit i gråt antingen efter
pressande förhör eller dålig behandling . Längre fram i hans
bekännelse framgår att han bli vi t 11 där (Blåkulla) så slagen,
då han icke velat läsa de förbannelser, som där läsa s, så att
hans rygg var strimmig, sårig och svullen, som hans grannar
bevittnade sett 11 • Kanske är det kapellanens piska, som fördärvat
hans rygg.
Vilka var trollpackorna ? Tyvärr finns för motsvarande tid
inga kyrkoböcker från pastoratet, så att ett fullständigt klarläggande av identitet och relationer personerna mellan är möjligt
Kyrkobokföringen bö~j &r å r 1688, men i dessa böcker nämns icke
med ett ord vad som skedde fjorton år tidigare.
Däremot finnes 1673 års mnnt alslängder, i vilka förekommer uppgifter om byarnas inbyggare. Emellertid står där
svart
endast fruniljefaderns namn antecknat, varför det ärtavgöra,
till vilken familj de äro Qtt hänföra, som i protokollen endast
nämnas vid förnamn.
0

Brottens beskaffe nhet
Vari bestod då häxornas brott? - Dessa kvinnor och män
sndes ha ingått förbindelse med D.jävulen, med vars hjälp de kunnat förskaffa sig allehnnda förmåner på nästans bekostnad. Det
pris som häxan fått betala för att komma i å tnjutande av dessa
fördelar var evig förtappelse efter döden.
Man tillvitade m.a.o. dessa kvinnor och nii.n, att de begått
stölder under förmedling a v de övermänsklig kraft, som i deras
föreställning personifierats med Dj ä vulen.
(1 u.Horneus, sid. 160.
(2) TPT, sid. 16.
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Vittnena påstod, att de anklagade höll till i Blåkulla
och förde med sig barn dit. Någon bestämd plats var detta Blåkulla låg hD.r icke uppgivits i protukollen från Torsåker, och
beskrivningen av stället är mycket vag. Dess somnambula ursprung
är uppenbart. Blåkulla är icke någon plats, det är ett tillstånd.
Som en intressant jämförelse kan nämna s, ut t i protokollen
från rannsakningarna i grannsocken Styrnäs finns vid ett vittnesmål Blåkullas läge angiv et . Mot en av de i denna socken dödsdömda, hustru Sigred i Djuped, vittnade en gosse vid namn Ivar
La rson (16 år) följande (1).
11 Då han pingstsöndagen hci.de legat i
sin sä ng hade Sigred
klädd i snörliv och kjol kommit till honom och bett följa med
sig till gästabud. Han ville veta vart, men hon sade att det
skulle han väl få se. Med detsamma for hon med honom genom väggsätet och därutanför b und hon för hans ögon och for så åstad.
Vad de red på såg han inte, men när han kom fram såg han en vacker stuga målad och i denna några av sockenfolket. I detsamma
kom en ängel och bad honom följ a sig in i kammaren, men han sade sig inte våga, då han fruktade a tt hans fader skulle sakna
honom hemma. När· hustru Si gred blev v,irse, att ängeln talade med
honom gick hon dit och förde honom genast hem. I eår natt sade
vittnet, hade hon också fört dit honom , varvid hon l agt en tegelsten i ha ns ställe i sängen. Rummet dit hon förde honom låg
inte långt från Styrnäs kyrka på Utnäsåkern." Ett nioårigt vittne
Kjerstin angav läget närmare . Hon förlade den till samma åker
11
utmed en stor björk, där står11 , oc-h dit hade hon blivit förd
av Sigred ( 2) •
Det är möjligt att denna åsikt om Blåkul las läge endast
hyllades av Styrnäs inbyggare, men ett vittnesmål från Torsåker
pekar hä·n emot den möjligheten, att man även i dennn. socken ansåg att det ondas rike var bel äge t på den sidan Ån~ermanälven(3)
"Pojken Måns i So.lom vittnar på hustru Margareta haver fört honom på åtskilliga Creatur till Blåkulla, sedan pojken en gång
sett henne skav~ ~å klockan och då hon red över ~lven till Styrnäs släppte hon de saker ner i älven, sägandes, sa mycket som
dessa saker komma till klockan igen, så när kommer min själ
0

(1) TK Boteå
11
(2) TK

(3) TPT

sid.3.
Il

sid. 24.
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- 23 till Gud och Guds rike 11 •
Resan till Blåkulla kunde ske på olika sätt . Man färdades alltid på ett föremå l, som för att bli ett lydigt verktyg måste behandlas på ett speciellt sätt . Oftast åkte man
på kor och människor . Medlet som man behandlade f ordonskapen med , bevar ade man i ett horn, det s . k . smörjhornet . Inne
hå l let tillagades i Blåkulla , var om skall lämnas utf~ligare uppgifter längr e f r am . De t synes som om man ince a llti d
åkte på kr eat urens ryggar utan djuren var även vända upp och
n ed . Hust ru Meri t i Vik sades smörja kreaturet omkring klövarna , "då faller det strax ikull upp och ned, sedan då hon
haver smor t rumpan f a r hon ås t ad och själv styrer med ett
järnbetsel" (1) .
Då de anklagade f örhördes om f ä rdväg , ä r det regel , att
den gått över kyr ktaket eller annan bekant plats . I Torsåker
omtalas som tidigare nämnts , att resan sattes över Anger rnanälven all tså i östli g ri k tning . I Dal gick färdvägen öve r
sj ön , m. a . o . Lesjön , k ri ng vilken socknens huvudsakliga bebyggelse var grupperad .
Färderna till Blåkulla synes i regel ha gått f riktion
fri t t . Endast i ett f a ll inträffade den mal ören , att ett av
barnen f örol yckades . Härom berättar protokollen : 11 Förben:de
Ander s vittnar ock på H. Bri t a (iHammar) att hon en natt
f örde Nils Blancks barn i Här nösand med s i g , som på vägen
vid ett häbbre i Österhammar blev dött . Till de t ta H. Brita
nekar " ( 2) . Men eft er en tid erkände hustru Brita att hon v ar
en häxa och kom sedan att med stort ni t vittna emot sina medsystrar .
Även beträffande det döda barnet korn fullt erkännande
(3) • .," Bekände H. Brita , änka i Västerhammar , a tt då Nils
Bla nck i denna sommar m~d sin hustru var här i Hammar och
hade sitt lilla barn me~ sig , haver hon på en natt t agit
samma barn till i ka med Bryniel Blancks barn , och skulle f öra dem till Bl åkulla , och då hon kom utom gården på backen
•

(1) TPT, sid . 19 .
(2)
Il
Il
3•
(3 )
Il
Il
5•
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- 24 blev barnet dött i hennes händer, måste därför tillbaka och
lägga det i sin vagga igen och då föräldrarna om morgonen
vaknade låg barnet i v aggan dött. Hon bekänner oms ide r, att
barnet föll ur händerna på henne ned på en stenhälla och av
samma fall dog barnet. Då hon borttog barnet ur vaggan, l ade
h on i dess stä lle en liten sopkvast 11 • - Här påtar sig en
oskyldig kvinna ansvaret för e tt barns död. Bekännelsen vi•
sar, hur hennes f8ntasi så småningom utformar en trovärdig
berättels e om händelserna kring dödsfallet . I viss mån belys er det sagda denna kvinnas labila psyke . Hon kommer ock så
att stå som rannsakningarnas onda genius med den intensitet
som hon pådyvlar de andra anklagRde allehanda brott.
De b2rn som a v häxorna fördes till Blåkulla fick s.k.
städslepeng8r eller- gå vor. Det var e tt penningbelopp eller
också som fö r modligen ofta varit fallet en värdesak , som in
n ebar att vederbör8nde . hade förbundit sig att troget tjäna
den som utgivit pengarna . Om detta t a l a r nedc n stående utdrag
frå n Ytterlännäs: 11 Pojken Joen i Bollsta, 9 år, bekänner
ock på hustru Anna (i Nääs), att hon honom på folk och boskap
b egynte föra till Blåkulla sistlidne vå r, sedan va r na tt, 1
st~dsle givit honora två guldstycken, som han haver uppbränt,
honom ock där maten givit ••.••• "(1).
Städsl epengar förekom i den tidens arbetsliv. När en
dräng tillträdde en ny pl a ts, erhöll han ett belopp, som kom
a tt gälla som ett kontrakt. Det är tydli gen a tt go ssen Joen
av fruktan gjort sig a v med dyrbarhterna . Samtidigt fick han
härmed en förklarlig orsak till att han inte längre var i
besittning a v dem.
Ba rnen kunde om sina upplevelser i Blåkulla berätta mycket ingående. Ser vi till de v c.rdngliga och oskyldiga bestyr ·
häxorna syssl ade med i Blåkulln finner vi, Qtt det v ar allehandn göromå l, som för ekom i et t dåtida liv. Några kokude mat,
andra skurade golv eller sopade . Någon kärnn.de smör, bakade
bröd , yst nde ,tvätt ade eller b r ände brännvin. Sl akt förekom
också.

(1) TPT, sid. 99.

- 25 Men man kunde även ha mera nöjsrunma tillställningar. Man spelade kort, fäktade med varandra och man dansade både bak.fram
och på huvudet. Som exempel på det senare, som innebar en icke
ringa prestation, kan nämnas trenne gossars vittnesmål mot
hustru Karin i Kjerfsta 11 oavsett hon dansade på huvudet, så
kommer likväl huvudet icke vid golvet 11 (1).
En mycket vanlig anklagelse, som vittnena tillvitade
häxorna, var den, a tt de till Blåkull a förde mat, som de där
brände upp. Härmed fick w.e.n kanske en förklaring till den
brist på föda som rådde: det var trollpackorna, som med sina
besvärjelser orsakade missväxten. Det är välbekant, att det
tidigare ansetts för synd att till ingen nytta förstöra mat.
Sett emot bakgrunden av den hungersnöd, som hemsökte vårt land
under dessa år, förstår vi hur stark avsky det måste ha väckt,
att människor till ingen nytta utan endast för sitt nöje förstörde de värdefulla livsmed.len. Till eldens knastrande trådde
man dansen och förlustade sig, Ett vittne berättar: 11 sa1.
Johan Pålssons son Christopher, 7 år, bekänner på h, Elisabetta
att hon haver fört sig från S;t Jacobi tid till Blåkulla på
boskapen, hon där kokar och frambär maten, förer ofta kornsäckar och smör med sig, kastar sådant i elden, och då det
brinner och sprakar, så dansa hon och flera" (2).
Ibland förekom även giftermål. I regel var det barnen,
som gifte sig, som detta vittnesmål berättar: 11 Pojken Pelle i
Nääs sett h. Brita ofta i Blåkulla klätt brudarna, hon haver
och klätt sin brud, där POC heter Brita , men nu synes som en
tuva 11 (3). Det är tydlig t, att det berättade hör hemma i drömmens värld. Ett annat vittnesmål får i all sin sorglighet ett
stänk av komik öv er sig ( 4). 11 Flickan Martha Eriksdotter i
Åhlstadh och Daa l socken 14i å r •.• bekänner nu på sin moder h.
Margreta att hon henne för 9 å r sedan begynte föra till Blåkulla på folk och boskap, där stått brud med en svart karl,
Pehr benämnd, som nu synes henne som den fule, med honom bolat

(1) TPT, sid. 34 ••
(2~

~ a)
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- 26 och därav fått tre barn, som hennes moder sönderha ckade och
i kitteln uppkokade •.•• 11 (1).
Nästan alla kvinnliga häxor anklagades för att ha övat
otukt med Djävulen. Det synes som om de av barnen avlagda vittnesmålen i dessa fall varit behäftade med ett stort misstag,
helt enkelt därför att terminologien och företeelserna varit
barnen främmande.
Vittnena kunde sålunda tilJfrågns:-: : 11 Såg du icke om NN
bolade med Satan 11 • På detta svarades ofta: "Jo hon gick under
bordetl Barnen trodde förmodligen att ordet bola innebar att
gå under bordet. Orso..ken härtill var den dåtida ljudlikheten
mellan orden bord och bola. Man tycks ha trott att av substantivet skapats ett verb med den angivna innebörden. Därav
kommer Djävulens egendomliga pl ats vid gästabud i 11 det svenska Blåkulla11 • I stället för att Djävulen, som fallet var i
främmande länders processer, sades sitta på värdens plats och
taga emot sina gäster, finner vi honom enligt vittnesmål vid
de ångermanländska rättegångarna ha sin plats under bordet
och därtill kedjad (2). När barnen skulle redogöra för hur
Djävulen såg ut blev svaret: nsom en svart hund". Som bekant
hyser barn i re gel stor rädsl a fö r hundar och Satan betraktades tydligen med lika stor respekt. Steget v ar därför inte
långt till liknelsen vid en hund.
I ett vittnesmål av en 12-årig pojke från Vik framgår,
att trollpackorna eftertraktade att ligga hos Djävulen (3).
11
Käringarna slå ss sins emellan, de vilja alla först ligga hos
den fule, de slåss och huggas med spjälkar sig mellan blodiga
och såriga , och den fule under bordet läker dem strax". Som
ytterligare belägg för detta står flickan Sahras i Åhlstad
bekännelse på pigan Kerstin i Flögsätter, att hon 11 3 gånger
var natt legat hos den fule under bordet 11 (4).
När man i protokollen finner barnens och även de äldres
flitiga påståenden, a tt de gamla kvinnorna varit Djävulens
älskarinnor, förstår man den danske författaren Nyerups reflexion "saa slet Smaag til troede man den Stakkels Fanden 11 (5).
bola=bedr.fva otukt
G. Bucht
TPT, sid. 16
TPT, sid, 69.
R. Nyerup, sid. 5.

- 27 Protokollens vittnesbörd om övertro
Vid en genomgång av förhörsprotokollen får man en inblick icke blott i den tidens dagliga liv, utan man får även
ta del av en tankevärld, främmande för oss, så fylld, som den
var, av skrock och övertro. Men dess rea.l.1t~t ifrågasattes icke
utan man trodde på den helt och fullt.
Här skall behandlas de i protokollen nämnda företeelser,
som den tidens å ngermanlänningar räknade tillhöra verklighetens värld. Helt visst äro de resultat av tidens djupa vidskepelse men hämtade även sin näring i vederbörandes uppjagade
fantasiliv.
I ett vittnesmål a v kyrkoherden f år man ta del av vidskeplig föreställning om hur nyfödda djur skall skyddas: 11 H:u
Sara (i Klen) nekar stadigt på det högsta föra några barn till
Blåkulla eller kunna göra någo n trollkonst. Då framviste kyrkoherden en påse, som hon till honom haver levererat för några
veckor sedan, då hon så väl som nu bekänner att en vandringskvinna var hos henne för 4 år sedan. Då begärde hon av henne
malt och salt varuti hon läste och gav hustru Sara att giva
nyfödda kalvar förrän de något annat smaka skulle, då skulle
de bliva behållna och leva. Summa s alt och malt a llt sedan
bruket. H:u Sara kan inte veta varest samma vandringskvinna
är hemma ej heller vet hon namn på: henne 11 (1).
Att det i dessa häxprocessernas tider kunde vara farligt
att i överilning bruka grova ord ·visnr följande vittnesmål(2).
"Pehr Olsson i Aspeby vittnade, att Eric Joensson i fjol om
Korzmessan i Härnösand uti sitt fylleri mycket svor och gav
sig fanen i våld, uppkastade en hop vit u penningar på bordet,
skrytte och sade, menar du att jag icke äger penningar, och
menar du att fanen icke är här tillstädes. Minnes intet mera
hans tal. efter han ock mycket drucken var".
Hela denna djävulska tankevärld kan säg~s vara en reflex
i svart av den kristna. Vi finner detta på ett flertål ställen
i protokollen. I stället för välsignelser förekommer förbannel(1) TPT, sid. 5.
(2) TPT, sid. 122.

28 ser. Barnen fick läsa i böcker, som innehöl l förbanne l ser över
Gud, kyrkan, Guds ord, prästen, föräl dr ar , Fader vår och Timmermannens son. Hur en förbannelsevers ur en bok i Blåkull a tog
sig ut visar följande:
Förbannad va re far och mor
syster och bror
himmel och jord
måne och sol
och alla som på jorden bo
Förbannat vare minne och sinne
ätt och släkt
malt och s alt.
Endast två varel ser y~r undantagna från förbannelser, näm.
Vl~ka
ligen humlan och ska t nn,/änsågs vara välvilliga och pålitliga
redskap i Djävulens tjänst (1 ).
Mot ett flertal sjukdomar f a nns vid denna tid besvärjelse-ramsor. I protokollen kommer någr a av dem till synes (2). 11 H.
Anna ville ingalunda efter förmaning sig bekänna mera tjänst
Sa tan än med dessa läsninga r nämligen för styng:
Styng stå stilla, det är Guds f aders vilja,
som floo stogh, medan Kristus öfver wogh.
för quesan:
Qvesan gick å t vä~en fr am, mötte hon en gammal man,
vart skall du gå at s ade hon, jag skall gå i bondens går~
blanda blod och bryta ben, jag skall dig återvända,
och mina ord framsända, jag stämmer dig uti det börgh
som ingen boor,
uti den sjö, som ingen ror,
under en sten och ingen till men.
I namn f aders, sons och den h:e a ndes.
Debna kvinna från Dal kunde med sina läsningar hjälpa
sina sjuka medmänniskor från två sjukdomar, som t a rva r en förklaring, nämligen styng och quesan. Om den första säger Nordisk
familjebok : 11 Håll och styng är antingen muskelreumatism i brös~
korgens väggar eller möjligen börjande inflamma tion i endera
lungsäcken eller lungan". Med quesa menade man en bulnad eller
böld(kvissla) (3).
Några a ndra besvärjelser finnas medtagna från förhören
med ytterlännäsborna (4). 11 Gamla pigan Stöt-Margareta i Lästad--l
föreställdes och tillfrågades om hon ock trollkonsten haver lä~

flT

TPT, sid. 95

(2) TPT, sid. 44.

(3) K.F.Södervall
( 4) TPT, sid. 127
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Sv~rade: Vad synder jag på annat sätt bedrivit är jag likväl
fri fr~n trollkonster. Efterfrågade s hennes bedrevne synder,
Sva rade, att fordom kyrkoherden Sal. H:r Mats lärde nenne nagra läsningar, då hon hos honom tjänte, nämligen
För mjölkstulet och modstulet:
J. Maria gi ck sig ut på en grönan löt, mötte hon sin son så
söt. Vad lete I min välsigna de mor? J ~g letar min miöhumle, ty
min ko är. bliven mjölkstulen och modstulen, leverstulen, hjärtstulen och all illa f a ren. J. Maria mille mor gingo båda om
råd, v~ll vi botn henne båda två. Vill vi t aga malt och salt
och låta i hennes mun, det skall bliva mat i samma stund. I
namn Gud faders, soms och den h. Andes. Sedan lästes Fader vår
e.tc.
För flen lästes:
Gud stille dig flen i huvud och ögonsten,
Gud stille dig flen i tand och tunga,
Gud stille dig flen i lever och lunga.,
i hand och fot och sedan i var ledamot.
Jag ställe dig flen utur hull och uti mull.
Jag ställe dig flen utur ben och uti sten,
där skall du vara förutan ända,
och göra ingen mera men.
I namn Gud faders, sons och den h:e Andhes,
Sedan Fader vå r etc.
·För stämma bloden:
Gud.låte denna bloden intet rinna
såsom de kvinnor om lögerdagen spinna,
stanne denna blod såsom wee flodh
där Jesus över wogh.
I namn Faders, sons och den h:e Andhes.
-Sedan Fader vår etc.
För sår:
Vår Herre Jesus Christus satt på en höga röst,
han skente sig en grena, han satte sig ner
och välsigna de sitt sar ifrån värk och böld och all otåld.
Gud giver mig intet värre i mitt än han i sitt.
I namn Gud faders och sonens och den h. Andes.
-
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I

Sedan Fader vår etc.
Stöt-Margare ta frågades, vad hon menar, då hon säger, att
1
Christus satt på en höga röst? Svarade: 11 Då han satt och timr a de på ett högt hus, högg han sig ett sår, som hon kollar
grena etc."
Den enda sjukdom som här tarva r förklaring är väl flen
och den motsvara·.:le ungefär vad vi idag kalla för gikt ooh reumatism(l).
Om man jämför besvärjelserna för styng och stämma blod,
finner man att de sista två raderna är lika rtade till innehåll. Kanske har hustru Annas minne svikit henne, och hon därför förväxl a t de nämnda symptomen. Innehållet passar bättre in
på stämma blod.
Stöt-Margareta s på stående, a tt kyrlrnherden herr Mats
skulle ha lärt hen ne dessa läsninga r kan te sig egendomligt
för oss (2). Men det belyser på ett påtagligt sätt det andliga
tillståndet inom pastoratet vid denna tid. Detta understr,kes
ytterligare av ett brev från ärkebiskop Laurentius Paulinus till
denne kyrkoherde (3). Då hans komminister Olaus Erici den 13
juli 1643 infann sig i Upsala domkapitel för att anhålla om
befordran, examinerades han av ärkebiskopen i katekesen, 11 och
däruti kunde han intet, snarast sagt". Detta föranledde ärkebiskopen, att tillskriva kyrkoherden ett skarpt brev, i vilket
han förundrar sig, att "han i nte har större omvårdnad om sin
församling och med större flit tillser huru där tillgår, och
huru hans komminister ger sitt ämbete: eller huru kan h an lära
a ndra, som platt intet kan själv".
Det framgår av protokollen, att vissa kvinnor var fruktare
och att mon väl lade på minnet deras yttranden. Så tälj er oss
detta vi ttnesrnål från Dal ( 4). 11 Tolvmannen ErH: Månsson be"rättar, att han en gång under sköldetiden
trätade något på h:u
Margareta sin grannhustru för det hon för hans barn tili Blåkulla, då har denna h:u Anna svarat, att om jag vore som h:u
Margareta, så skulle jag t aga honom Erik Månsson och rida på
o erwall
Matthias Olai var kyrkoherde\1Torsåker åren 1626-47 (L.Bygden sid. 194)
(3) L. Bygden, sid. 144.
(4) TPT, sid. 45.

- 31 honom var natt. H:u Anna säger att hon allenast sagt det skämtsamt. Sedan då Erik gossen uppenbarade h:u Anna för presten, b&gynte de rida honom nästan var natt.
Berättar ock Erik, att sa. Olof Abrahams i Åhlstadh sköt
ihjäl h:u Margaretas höna, som på åkern gjorde stor skada, varöver h:u Margareta blev ivrig och hotade göra honom ont igen,
följde att Olofs alla får skiljde sig från byfåren och ginge
till skogs, de där alla av björnen blevo dödade".
När barnen stod framför förhörsledaren vid rannsakningarna, kunde minnet vara borttrollnt av den häxa, som de vittnade
mot. Härom berättar den 13-åriga Marta Nilsdotter från Västerhamrnar, 11 att från henne är taget allt minne och kan icke veta
om hon varit i Blålrnlla eller ej, beder h. Segridh att hon måtte
få sitt minne igen" (1). - 11 Gossen Erik Persson säger att h.
Segrid haver svurit Martas minne 16 famnar ner i jorden, för
Erik och Zachris haver hon svurit minne 15 famnar ner i jorden 11

(2).
Att cövertänkta och skämtsamma yttranden kunde föra kvinn<l'.'
till rannsakningen visar ett vittnesmål mot hustru Elisabetta
i Aspby (3). 11 Hindrich Joensson i Aspby l a de hand å bok och
sedan vittnade, att han den tiden Olof Ersson friade till sin
h. Elisabetta, sade han, som hon icke annat förstod i skämt:
jag haver varit åstad och fejat, som säges, till en trollkäringsdotter, på det jag skall få smörlyckan nog. Hans svärmoder
var h. Emeräntza i Dynäs och Gudmundrå socken, som i livstiden
ett grovt trollerirykte på sig hade, som några av nämnden vitt~
nade, detta haver ock kyrkoherden av de gamle hört11.
En av dem som erkände häxeri, nämligen hustru Anna i Näs
i Ytterlännäs lämnar recept på hur man skall återvinna förlorad
smörlycka. ( 4). 11 Förekom nu idag h. Anna Per Perssons i Näs, och
sin stora synd bekänner, a tt Halt-Karins moder i Nääs, Blindhinrichs Brita, länge sedan död, haver henne därtill bedragit,
sålunda att då hon såg sig ingen lycka hava till smör, gick hon
(1) TPT, · sid. 10,
(2) Il
Il
10.
Il
Il
10.
Il
Il
105.
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till benämnde Brita och henne frågade, huru hon sin smörlycka ~kulle få igen. Brita befallde he nne kasta ett elkol
(eldkol) 1 kärnan, då du skall kärna , som hon ock gjorde,
sedan hon henne s å ledes i sin tro have r v~tllat, kom hon till
henne och sade : Kom i natt och följ mig. Det gjorde hon
ä ven strax; strax hon kom till Satan i Blåkulla föll hon för
honom på knä och sade: Ve mig. Då sade Brita till Satan: Jag
för er dig -en själ. Då t og hon honom i _hand och han till henne
sade: Härefter skall du dyrka mig fö r ·' en gud och trefaldig i
person~rna och bliva mitt nrv och ägendom 11 •
Ett av de förnämst a trollmedlen , som häxorna använde
sig utav var b j äran . Som tidigare nämnt s betyder or de t bäraren och innebär att föremål e t i f r åga förde nyttigheter till
ägaren. Den har be skrivits i e tt tidigare kapite::. och här
skall vi ta del av vittnesbörden om den i protokollen.
Från fö r hö ren med ytte rlännäsbo r na finnes f ölj ~nde passus
(1). 11 Då hon av Satan fått l i v i bärnn bekänner hust ru Margareta till honom s ~gt: Du skall för mi g på jorden rinna och
min själ för dig i helvetet brinna , jag stämmer dig till,ko,
och till mig drnga mjöl ken god11 • På pl a tsen för frå getecknet
stå r tvenne tecken, eventuell t initialer, kanske på någon
a v hennes grann nr.
Men även en kortare besvärjelseform syne s ha använts
med gott r esultat. Vid förhören den 31 oktober anteckandes
följ a nde ( 2 ): 11 Inkallades h . Se gridh i Nääs och hennes moder
Merit, vilka st å vid sin bekännelse som de i går gjor de , att
de ä r o Trollp~ckor och här intill hava tjänat Sat~iu~i~ honom
för sin Gud dyrkat och med honom bol at, de bägge/banran och
kunnat igenom en kniv ell er sticka mjöl ka annans boskap, då
hon gjorde bähran sade hon: Kom fanen och giv i liv, och
(1) TP'l, sid.

(2)

11

Il

87.
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- 33 sänder sodan denne bähran till sin nästas boskap som hon
helst vill, därlfrån han henne tillhanda drage .~ mjölk eller
a nnat, men den läsning hon därtill brukar, vill hon icke uppsäga. Då hon sät t er stickan i väggen, säger hon: Fanen giv
härigenom mjölk eller ock, sticka, sticka giv mjölk i dj ävulera
namn 11 •
Det antogs eilmänt, a tt trollpa ckan, då den tog barn med
sig til~ Blåkul la~ i barnets ställ e placerade ett a nnat f öremål, som för människor tedde si g som barne t. I ett vittnes~ål
mot hustru Barbro i Hjärt näs fr amgår att häxan sj äl v enli gt
barnens ut sago kunde försvinna och i sitt ställe lämna ett
föroraål (1). !1Po j karna Erik Person och Zachris i Väste r ha'Ilf:lar
och flickan Kerstin Joensdotter i Björned sade alla enhällelige n, a tt då fö r benämnde Brita examinerade s och kom till fr5rbannolserna sågo de H. Ba rbro vara borta och en kl abb i hennes
ställe, och då hon framropades, sneg hon upp och fram på golvet
och svarade då först: Herre J esus. Då , sade barnen, for kJ.t~bbm
ur under banken igenom väg~en och hon i s~rnrna moment igen kom.
Hon begynte då säga, att då hon låg sjuk slåttertiden tyckte
hon, att en käring kom ned från ugnen , havande på sig en blå
jacka och en slrinnpäls, dan s ade på gol vet, och när hon begynte
därefter se, l åg en svart hund under bordet, som s edan för,svam
En l å ng tid därefter hade hon va rit r ädd för det skedda, me1:.
vil l sig ändå icke bekänna för a några barn 1! . Det är tydligt
a tt kvinnan lidi t av en feb ersji.:.kdom , och det hon här berättat,
har hon uppl ev·c i ett tillstånd av yr sel.
Kyrkklocka n i nt ar en f r amt r ädande plats 1 d enna häxtro.
Tidigare hnr nämnts, att e tt av de förs t a skriftliga. beläggen
för häxer i i Ånger manl and kommer från Sidensj ö, där man en
natt höll vakt i klockst apeln mot }1äxor. Dessa brukade som
när.u:-t; 3 slrn.va malm &·r k::,,-r~;J:;:lco::;:an och fö r a detta mec1 sig vid
färden till Bl å!mlln . Öv er en flod eller sjö s trödde häxan
detta i va tt net och försvor sig å t Dj ävulen Pojken Måns i Sa•-·
lom vittnade på hustru Margareta från Hol a, att hon Hhaver
fört honom pä å~skilliga Croatur till Blåkulla, sc~a~ pu~~J~
e n gång sett henne skava på kl ockan och då hon red över älven,
0
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- 34 sägandes så mycke som dessa saker komma till klockan igen, så
när ko.fnmcr min själ till Gud och Guds rik e 11 (1).
Som en jämförelse ka n nämnas följarnde vittnesmål från
Dal, där flickan Annika i Åhlstadh vittnar på sin mor och en
annan kvinna från hemsocken: 11 flickan scdt ock sin mode r och
h. Anna, alle 3 store böndagz nettren warit uppe till klåckan
och sknfvit henne, slept samma malm i sjön säjnndhos, Gudh
låte min sj ä l icke förr komma till himmelrijke än dhetta kan
komma att flyta 11 (2). Som synes föreligger en något annan utformnitng av besvärjelseramsan än den i Torsåker.
Till de tidigare nämnda bjäran och klockmalmen kommer
ett tredje häxans attribut, som för henne var av avgörande betydelse, nämligen hornet . I sitt horn förde häxan med sig det
smörjmedel, som gav fordonen sådana egenskaper, a tt de kunde
brukas för färden till Bl åkulla.
Om detta. trollmedels tillagning berättade hustru Merit
i Näs, sedan hon omsider bekänt : 11 bli vit i Bl åkull a gift med
sin man Satan, avlat 4 barn, vilka sönderhackades och uppkoka.:.
des, därav hon i sitt horn fick smörjelse, hon bekänner sig
ock lärt sin dotter Segrid konsten och henne hornet givit, och
hennes berättelse är sannfärdig 11 (3).
BePittningen av hornet var ett uttryck för att ägaren
var en fruktad häxa och allts& ägde de rätta insikterna. Det
berättas att ett av vittnena, Nils Joensson i Aspby, påstod
att hans moder 11 begynte föra honom till Blåkulla sistlidne
vår, där utl~st 4 böcker och håller på med den 5:e . uppräknar de förbannelser som de andra bc.rnen hava bekänt , fått av
modern korvar att ät a , limpebröd och smör, modern där ätit,
druckit o_c h dansat, och då han har utläst 5 : e boken haver
modern lovat honom smörjhornetn (4 ).
Men tillagningen a v trollmedlet berättas även ha tillgått i än ma..~abrare fo rmer. Hans Christ ersson i österhrunmar
"berättar ock att ha n såg h. Karin La rs Perssons i Lästad av~

Tf
(2
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TPT, sid. 2 4.
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35 gång ( som dödde i sin moders gård) i Blåkulla SD.mma natt
hon p& en stol och bad Satan
sig det som han henne haver
lovat närnl. det Eviga livet, då kom Satan med en stor kam,
drog sedan huden av henne över huvudet, utspidde henne därpå
på väggen, u~prnlat som en brud, bröt eodan av henne ryggen
och fördo henne igenom en lucka och kastade henne huvudstupa
i kittelen. En Ängel låtit denne Hans se och höra på henne,
hon ligger där och piper och ropar, Ve mig som icke skulle
hava bekändt mig» (1).
1
Denna bekännelse avlades den 27 oktober. Två d~gar senare berättar protokollen följande (2) 11 H. Anna i Åhlestadh
förekom sägandes, att en Guds ängel haver henne sistlidne natt
i Blåkulla befnllt: Gå hit till rätten och bekänna om h. Karira
Lars Perssons i Lästadh avgång och ändalykt som gossarna Hans
Christersson i Österharnmar och Påul i . Nohrum hava betyg~t,
vilken hennes faseliga avgång och ömkeliga pinorum bör kringom landet efter ängelns ord för gemene hopen uppenbaras. Ängeln ock uppräknat efterskrevne trollpackpr, som benämnde h.
Karins ändalykt icke tro, nämligen" (här följer namnen på 19
personer). Vi se här hur de olika vittnesmålen satte fantasien i rörelse och resulterade i drömm~r, för vilkas innehåll
man redogjorde vid ranns.::i.kningen.
Hur ·, starkt influerat den dåtida allmogens tankeliv var
av den kyrkliga förkunnelsen framgår med stor tydlighet av
protokollen. Djävulstron hämtade sina symboler ur den kristna
tankevärlden, och man kan ofta finna direkta paralleller. Men
röner tankarna påverkan av kyrklig förkunnelse, finner man
även, att denna ibland satt svaga spår efter sig och resulterat i dimmiga föreställningar. Därom vittnar följande där
även tvivlet smugit sig in: 11 Denna hustru Brita (i Flögsätter)
haver intet något förstått eller Tro på Gud, Jesus och den
h. Ande, vad nytta de henne hava gjort eller kunna göra, säger
att Jesus haver henne avlat, och sitter uti himmeln och håller
sin fot neder på jorden 11 (3).
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36 Med symboler av kristet ursprung blandar sig rent hedniska riter. Här följer ett vittnesmål, som för tankarna både
till vikingarnas fostbrödr alag och Livets bok enligt Uppenbarelseboken. 11 Po~ken Joen i Bollstadh, 9 år, ••••• En stor
röd karl haver skurit gossen i vänster lillfinger och med blodet ha ns namn skrivit i sin egen bok 11 (1).
Det magiska tretalet synes även ha spelat en viss roll.
Barnen vi ttnnr sålunda ofta att kvinnorna 11 tre gånger var natt
legat. hos den fule under bordet 11 • I ett vittnesmål mot sin
moder, hustru Sara i Norum, säger den 16-årige sonen Chri st,)Iher, att han: ttutläsit där 3 böcker, den första som ABC boken ,
den andra som lilla katekesen, den tredje som evhngeliiboken 11
(~). Influerad av kristendomens treenighetslära är den ofta
förekommande förklaringen att trollpackorna i Blåkulla 11 kru.lar
Satan under bordet för sin Gud, den i högsätet sitter fö:e Jesus och den på bänken för tredje personen 11 • Det är en direkt
spegelbild 2v den evangeliska uppfattningen om h!□melriket,
fast kulör(n här är en annan.
Av det nämnda framgår något av den begreppsförvirring
som råder. Vittnena pådyvlade häxorna, att när de sade Gud,
menade de Satan o.s.v. Denna kluvenhet i tvenne världar, Guds
och Djävulens, framgår av följande, som visar att man inom
båda lägr en använde s ~mma terminologi. Därmed förto gs nll
objektivitet vid bedömningen av de framsagda vittnesmålen.
11 Flickan Annika Ersdotter tygar på h. Anna ••• ( att hon)
•••
stått på knä för Satan, honom bedit sig icke svika, han lovat
henne Ewige gl ädjen, om de icke sig bekänna , men bekänna de
sig komma de till helvetet till Timmermannens son ••• 11 (3).
I protokollen från Trolldomskommissionens rannsakningar
i Härnösand framg å r, att de~ i Blåkulla fanns en krunmare, där
en ängel hade sitt tillhåll (4) (jmfr sid. 35). Denna hade av
allt att döma till uppgift att hålla Djävulens frihet inom
vissa gr änser. När trollpackorna hade filat en tid på den kedja, som Djävulen var fjättrad med, kom ä ngeln och lödde ihop
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tv Torsåkersprotokollen synes framgå att ingen mindre
än Jesus själv höll till i Blåkullol{ammaren. Sålunda vittnar
den 1 5-årige drängen Olle Mattsson: 11 Sistlidne Påskas gått
till herrens nattvard, han suttit kva r i kyrkobänken och åstadsänt en sopkv,:1.st till altaret som omottagi t Christi lekE\rmen och blod. Bägge bröderna Olle och Pelle berätt a att h.
Margareta i Åhlstadh haver hotat kapcllanen Herr Lars att hon
skall väl lön,':'. honom , uti Bl åkulla ock hört av Trollpackorna,
till Satan säga , Vi skola tro på dig och icke :":. ska de lögner,
prästerna som rannscl~ c'.. efter oss, de äro 111{2. gode. de som Tim-,
mermannens son, som ä r där uti en kammare" (1). Hä:e finner vi en
parallell till II änglako..mn1:1.ren 11 från Härnösc..nd.
I den långa r .J.den av vittnesmål uppträder sällan något
tvivel på ril~tigheten av det sagda. Endast en gång vägrar någr a
av barnen godtu vc..d ett c.nnat b::i.rn vittnar. Hustru Me rit i Vik ,
som stod unklc..gad hade tvenne styvbarn, 11-åringarn:J. M::i.rta och
Hans. Den förstnär:mda berättnde följande (2) 11 Gossen Erik (Erik
i Blästadh, 16 år) som icke sej bekännn. vill tagit henne ut
och styvmodern fört henne allt sedan midsommar till Blåkulla
på kor. Modern s ~tt henne där att läsa, utläst 4 böcker, minnes
icke dess innehåll, omsider säger, o.tt de där förbanna föräldrarna mera minnes hon ej , fått där äta och dricka. Där vigd
vid en benämnd Lasse, rått henne med 2 barn, som hon h o.ver fött,
flickan döpt av en svart karl till Lisa och gossen heter Påul,
de leva . bägge där än . Styvmodern där bakar, kärnar, äter och
dricker och do.nsnr, bränner där korn , humle, strömmingen, saltet, smöret och bröd, därefter de dansa, sett sin~1 b8.rn där i
natt och givit dem di. 11
H. Brita ( i Hrunmar) säger att II fli ekan säger allt sant,
men barnen de sade blängande : Är intet a nnat än spökeri."
Trct s detta erkände något senare Erik i Blästadh sin skuld
I huvudsak synes rannsCl.l{ningc..rnc.. ho. försiggått utC1.n prote stor från do nä rvc..r ande. Mc.:.n v2.r så starkt bunden o.v sin vantro, att man icke mäktnde bryto. sig ut ur t a nkebanorna och
inse sitt misst~g, Ett par antydningaJJ till vredesfyllda utsicl., 52 .
11
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- 38 b rott finne s dock och slutligen även en bil d , som belyser en av
de många tragedi er som b egynt e på gäst givaregården i Hammar och
slöt med halshuggningen på Häxberget.
På hustr u Karin i Kjerfsta vittn.:tde en av gr annarnas pojk ~r, Pelle . När h an nvslut ~t si t t vittne smål utbr~st hustru Karin: 11 Du ä r ovist av vc"cd du säger din mj ölhund 11 (1).
Men även häf tigar e temperament kom till uttryck. Protokollet berätt ar bäst om denna händelse,som oed all sin mö rka
innebörd har n&got förs onande komisk t över sig (2). 11 Forefinskm
Mar g.:J.re t a , utgammal, som går ofärdig r.1ed 2 käppCLr, fö r eställde s,
som icke något svenskt ord t al a ville, kallCLdes fram de bekände
trollpa cko rn~ , som VCLr för sig vittnade.
H. Anna i Ålestadh , Halt-Karin i Nääs och hustru Brita
."aenna
i Hammar tyga de/f'inska i ögonen, a tt hon i Bl åkulla si t t er och
r änsar sylten eller ock skållar fötterna, och då de vittna de
lopp finskan å stad och med sin större käpp och slog tvenne gån~
er efter dem, tog sedan ut s in kni v o ah ville dem skada , som
hon ej fick göra, cnfir kniven henne f r &nt ogs . Och s~som hon
s ål edes mot Sveri ge s l ag fö r grep , l ämnades hon under vakt till
den Högl ovl . H.Commissionens .:tnkoost . Då tvenne bönder skulle
henne i träklov~rna sätt~, sl og hon ock dem och bet efter deras
hände r."
Från den l i lla byn Tunsjön i Dal stod hustru Me rit och
hennes 12- årige son ankl ~gade. Båda nekade. När man s ist a gång-,
en finner hennes namn i protokollet, förutoo fö rte ckningen
över de dödsdör:1da , ä r de t i följande sammanhang : "H. Meri t i
Tunsj ön nekar alldeles och sade det vore intet bättre ä n förgöra si g än lida s&dant oskyl digt. Sade å t er a tt hon skall fö~
gör a s i g , d.äroed stod hon sovE1.nde, henne stack i hande n raed en
nål, hon vaknade och s ade , Tro int e , at t jag ä r i Blåkulla"(3)
Hä r fi nner vi en k vinna i dödsångest. Hon rop ar ut sin
fö rtvivlan och blir så fullständiet apatisk . Både hon o ch henne s son dä[1de s till döden. Hustru Me r its r.1::1.ke Mi chell Hindersson va r vid denna ti d en s ao jordbruk[LI'e i byn Tun sjön . När
hustru och sonen avr ättat s, stod ha n ensam med två barn (4).

T!T''.f~sict". 31+:( 2 ) ll
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(4)Manta lslängc1en för Torsåker 1673.
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- 39 ~~ma~na och_ayrättni~arna
Rannsakningarna på gästgivaregården i Hara□ar avslutades
den 5 noveober. I en snramanfattande förteckning föreslår häradsrätten att av de 71 anklagade bör 60 dömas till döden,
medo..n för de övriga 11 kommissionen själv får bestänrna lämpligt straff (se bilaga4) . Trolldomskommis sionen ägde nu hovrätts befogenhet att utmäta vilket straff som helst.
Unde r tiden från rannsakningarnas slut tills dess dödsdomarna verkställdes hölls de ankl agAde inspärrade på olika
ställen. Några fick plats i l änsmansgården, nndra i sockenarresten och åter andra i tjuvkistorna. Någon vE'.kthållning ha,..
de r:10.n icke ordn.:i.t utan dörrarna var endast reglade. När någon medlidsam sockenbo gick förbi, lyfte hc.n upp haspen, så
att de instängda. kunde gå ut och röra på sig. De gick efter en
stund in igen och någon förbi c;ående l ade på haspen.• Det berättas, att de arma offren fick dåligt med mat. Icke ens de närmaste anhöriga synas ha haft förbarmande med dem.
När Trolldomskommissionens skrivelse med domarna ö~er de
anklagade nådde Torsåker är inte bekant, då nämnda skrivelse
inte tycks finnas i behåll . Det måste ha känts som ett tungt
slag för offren , när kommissionen i stället för att lindra
straffen skärpt dem så att den fastställ t dödsstraffet för
samtliga de anklagade.
Under rannsnkningarnas gång tycks det som om de flesta
tvivlat på att myndigheterna skulle gå s å hårt fram, att de
skulle fastställa dödsstraff . På grund härav torde de anklagade ha kunnat bringas till bekännelse mycket fortare än om de
förutsett utvecklingen. Ifråga om en hustru, säges hon snabbt
ha erkänt därför att hon så snart som möjligt ville komma hem
till sin stora barnaskara~ Ett kyrkstraff kunde filan alltid
bäro.(l).
Den kruftign åderlåtning , som avrättandet av 71 av pastoratets innebyggare utgjorde, torde säkerligen hn varit kännbar.
Några kyrlrnböcker frnn det aktuella året finns sorn nämnts inte,
(1) J.Horneus, sid. 1 60 .

.
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men enligt mC1.ntalslängderna uppgic){.',c•befOlk-ningens ant~l i
Torsåker år 1673 till 232, medan motsvarande för Dal och
Ytterlännäs var 135 resp. 305. Detta innebär att var tmlfte
Torsåkersbo, vnr femte Dalsbo och var fjortonde Ytterlännäsbo avrättats. I pastoratet som helhet b ringades ungefär var
tionde invånare~~ livet.
Samtliga 71 avrättades icke samtidigt utan i tvenne omgångar. Den ena, omfattance9personer, g ick till stupstocken
och bålet den 28 mars. Sedan väntade marttnda till den 1 juni,
som de1 året va r fjärde dag pingst, med/verkställa avrättningen
för de övriga 62 (1). Då tändes vårt l a nds största häxbål. Det
skall med eftertryck framhållas, a tt samtliga offer först avrättades, innan de brändes på bål. I vårt land synes endast
en person, en kvinna 1 Stockholm, ha blivit levande bränd.
Före avrättningen höll kyrkoherde Wa ttrangius en domspr~
dikan i Torsåkers kyrka . Först då tycks offren ha insett sin
situation. Man överröstade prä sten med att himmelskriande ropa hämnd över dem~ som förorsakat deras oskyldiga död. Från
k yrkan fördes de dömda till avrättningsplatsen. Av Horneus berättelse synes f r amgå att man f ärdade s till fots. 11 Många dånaoo
i vägen av matthet och dödsäng slan, hvilka av de anhörige släpades fram till rätteplatsen 11 •
När off ren kommit fram till berget bildade de anhöriga
och sockenbor spetsgård (2).
Borgmästare Lund från Härnösand förrättade exekutionen,
då ortens befQllningsman Klef ber g var upptagen på annat håll
med liknande göromål (3).
Om slutf a sen i detta makabra skådespel be rättar nämnde
Horneus: 11 De rättades neda nför bålet, a tt bloden ej skulle
hindra veden f a tt a vederbörlig eld, i dess ställe rann han
strömvis utför b erget. De som höllo spetsgård, voro ock behjälplige att släpa döda kropparna på bålet. De kläder, som
delinqventerna till det noga ste av si g kastat, toga deras anhörige, hvarmed de ut an sinnesrörelse gingo hvar och en till
si tt 11 • ( 4).
1 J. Horneus. sid. 168.
( 2 si.etsgård=ma nskapet l som inneslöt avrättningsplatsen
(3 A. Hillphers, sid. 1 ~.
(4) J. Horneus, sid. 168.

- 41 -

HäxErocessernas slut
I börj a n av juni månad 1675 ~vbröt Trolldomskommissioner
sitt arbete, vilket för Ångerma nlands del ledde till att c:a
130 personer avrättats, va rtill kom även andra bestraffningar,
Effekten hade emellertid blivit den, a tt trolldomsepidemien gr ~ssera de än värre i l andskape t. Om detta vittnar två
skrivelser, den ena till konungen, den a ndra till guvernören
Sparre, både från prästerskapet och all mogen i södra Ångermanland och undertecknade av samtliga kyrkoherdar med egna ocl
socknarnas sigill (1). Den senQr e skrivelsen var daterad i
Kungsgården i Bjärtrå den 12 juni 1675, alltså mindre än två
veckor efter den stora avrättningen i Torsåker.
I skrivelsen till konungen säges, att det knappast
fanns en gård, där det icke bodde antingen en trollpacka elle1
barn, som fördes till Blåkulla.
I de socknar,som kommissionen besökt, yppade sig nya
fall av trolldom. Vice häradshövdingen i landskapet hade med
den ordinarie nämnden verkställt rannsakningar och redan funnj
mer än hundra personer så brottsliga, a tt det fattades endast
dom och exekution. Alltjämt rådde missväxt . Petitionärerna
önskade , a tt kommissionens arbete måtte fortsätt a men med ett
mindre ante.l ledrunö ter, så att kostnade rncl inte skulle bli så
höga. Det kusligaste i inl agan är en tankegång, som förekommit
redan föregående höst i en skrivelse från en del föräldrar i
Härnösand. Man säger där, a tt de till Blåkulla förda barnen
befarA('.is bli så insnärjda. i Sat ans garn, a tt de 2ldrig skulle
kunna komma ur dem, och de t vore därför bäst om föräldrarna
nu toge dem 2v daga, innan de bl i utlärda i djävulekonster .
Förmodligen va r avsikten icke så nll varligt menad, utan
det bistra språ ket skulle säkert endast tjäna som ett påtryckningsmedel i syfte att kommissionens a rbete måtte fortsättas.

( I J G. Bu cht.

- 42 Härc..v blev emellertid intet_. Nästkommande år 1676 vände sig strömmen. Häxprocesserna inom l andet upphörde snart.
Förtjänsten av detta tillkom i främsta rummet tre klarsynta
män. De var professorn i Uppsc..l a Martin Brunnerus, komministeJ
i Stockholm Erik Noreus och den mest namnkunnige av de tre
läkaren Urban Hjärne. Under processerna i Stockholm 1676 lyckt
des de två sistnämnda klarlägga, a tt Blåkullafärderna va.r rena fantasier och a tt illvilj a . och löst pr~t spelade stor roll
vid processerna .
Sna rt inriktades rättegångarns mot angivarna och i ett
slag upphörde alla anmälningar om häxeri. Folket vaknade upp
ur en mardröm. Med all säkerhet blygdes prästerskapet över den
frrunträdande roll det spel a t vid processerna. I de kyrkliga
handlingar, som finns kvar från denna tid, omnämnes icke det
skedda.
Man drar en glömskans slöja över ett förvillelsens skede

Avrätt&n~spl a tsens lä~ i Torsåkers pa storat
Seda n häxprocesserna i Hrunmar avslut ats och de dömda
avrättats kom som när.nto en stark rektion till uttryck. Någon s amt ida litteratur eller några källor från tiden ifråga
berörande dessa händelser utöver r a nnsakningsprotokollen finns
icke. Det första, som skrivits därom härrör från 1770-talet ,
alltså närmare hundra år efter de tima de händelserna. Det är
den CLV Jöns Horneus förf .:. .ttade upps a.tsen "Berättelse om vidskepelse och häxprocesser i Ångerm2nland 11 • I denna omtalar föPf a ttaren, a tt nvrättningsplatsen var belägen mitt i pastoratet.
11
~- mil från D.lla tre kyrkorna och kallas deraf ännu bålberget''·
- "För 6 CL 7 år sedan såg jag ännu 2ne stupstockar och ett par
trappträn till bålet, hCLlfbrända , ligga på berörde rätteplats,
där de förmodligen ännu lära ligga 11 (1).
0

(1) J.Horneus, sid. 168.

- 43 Sedermera synes platsen ifråga helt ha fallit i glömska.
Vid en genomgång av äldsta tillgängliga lnntmäterik~rtor, nämli gen från 1770-talet, visar det sig, att någon namnangivelse
vid pl~tsen för ber get i fråga inte, finnes. I en skildring från
1852 säges de avrättade" ha blivit halshuggna och å bål brända
på Rogstn- eller Skällberget, hvilket sednare namn deraf upp~
kommit, at t såsom man inbillade sig, en lägre tid därefter Tral
och Berghundar här hörts skälla natte tid" (1). Författaren synes här i flera avseenden vara felinformerad. För det första
är Rogstaberget och Skjällberget ej samma berg, och för det
andra synes int et av dessa berg ha varit exekutionsplats.
Horneus berättelse avlivar dessa Colleens påståenden om
av r ä ttning spla tsens läge. Aogstaberget ligger vid nannet Rogsta
på kartan bil . 2, nedan Skjällberget är beläget öster om n[l.Qnet Snlor.1 på sam:.~.::t karta. Om man med en f?i%~iare nä ter ut cirka
5 kilooeter från pastoro..tets tre kyrko r/spetsarna någonstans
öster om Lesjön. I byarna på gränsen mell an Dal och YtterlännäS
lever i traditionen namnet Halshuggeb erget eller Häxberget som
benämning på ett obe tydligt berg öster om nämnda sjö (se karta
bil. 2).
Det har tidi gare varit regel a tt för lägga avrättningsplatsen till sockengränsen och därtill i otillgänglig terräng
och långt från allfarvägen. Vid denna tid fanns ej den nuvarande vägen mell a n Dal och Torsåker, som passerar berget på ett
avstånd av mindre än en kilometer , utan förb indel sen mellan
sockna rna gick via en äldre väg från Galagök till Hällsingsta
( 2) ( se kartan, bil. 2).
Bergets läge på gränsen mellan socknarna gör det alltså
r.1 ycket troligt, a tt traditionen innehåller en kärna av sanning.
En möjlighet a tt vetenskapligt undersöka s annolikheten för
detta finns i don s.k. fos fatmetoden . Denna har tidigare använts för f a stställande av stenåldersboplatser och nedlagda
(1) C.G. Colleen, sid. 9.
(2) N. Friberg .. Vägarna i Västernorrl a nds län II s. 184.

- 44 vägar men har mig veterligen aldrig prövats i detta sammanhang ( 1 ) ( 2 ) •
Metoden bygger på följande förutsättningar. Vid animal iska produkters förstöring genom eld, förruttnelse eller förmultning kommer den fosfor, som ingår, att lägga sig kv11r i
jorden i form av fosforsyra, P2 o • Denna är i hög grad intakt
5
trots regn och ~nnan url ~kande behandling.
För C1.tt undersöka fosfathalten tar mo.n jord.prover med
vissa mellnnrum och låter analysera proverna. Resnl tatet an0
gives i 1/1000 %fosforsyra (P ).
Överst på ifrågavarande berg finnes ett högre parti,
som delvis är bevuxet av skog, men till större delen saknar
högre vegetation; berget går i dagen på åtskilliga ställen.
Här finnes en rad blo ck av olika storlek, som med störb+.a
sannolikhet har upplagts av människohand. Det är möjligt, att
dessa block utgör ett gränsmärke , men deka.näven ha samband
med ett häxbål.
Undersökningen ut fö rdes i tvenne omgångar. Först togs
tjugo jord.prove t enligt bilaga 5. Resultatet ~v ~nalyserna
återges i bilaga f. Härav frrungår, a tt på bergets högsta
parti finner m~n de kraftigaste indikationerna. På den lägsta
nivån var där€00t utslagon svaga till helt obefintliga.
Med ledning av denna primärundersökning gjo rdes en ny
provtagning. Resultat av dessa analyser framgår av samma
t abells senare del. Det bekräftax det föregående resultatet
synnerligen väl. I bil aga 7 har båda undersökningarnas resql ta:t
värc:i.-".:... ·,
schematiskt åskådliggjorts . Det är uppenbart, att de höga/förorsakats av en kraftig C1.nhopning av animaliska produkte r.
Någon kanske frågar om den höga fosfathalten inte kan
stå i samband med en äldre bebyggelse.
Berget ligger c:a 45 meter över havsytan och i Ådalen
är stenåldersfynden synnerligen obetydliga, vnrtill kommer,
att de icke finnas under c:a 50 meter över nuv~rande havsyta (3). Vidare ligger berge t avsides i förhållande till de
(1) o. Arrhenius: Markundersökning och arkelogi,
(2) N. Friberg: Phosfatuntersuchungen im Bereich der Strasse.
(3) Enligt fil.dr . A.Oldeberg. Statens h istori ska museum

nuvarande byarn2 .
Vi kan därför nvlägsna de arkeologi ska spekul a tionerna
ur diskussionen och bedöma analysresultaten utifrån traditionens berättelse om Häxberget, Det är anmärkningsvärt, att
höga intensiteter uppmätts inom trenne mera avgränsade områden. Hur skall man först å dett~ förhål l ande? Det knn VQra
tvivel underka stat att tolka detta så, a tt fler Ll olika bål,
i detta fall tre hc:r a nordnats. Det är känt, ~1tt offren avrätta des och brändes i tvenn e omgånga r, och man har kanske
valt olika bå lställen vid de tvenne tillfäll ena . På grund av
läget och terrängbeskaff enheten torde en hel del av askan och
benresterna ha bortförts av re gn och vinda r, inna n vittring
och humifiering åst~dkommit något fosfatbehållande jordlager.
Där torde man finn a orsaken till den spridda fördelningen av
fyndplatser med starka indikationer.
Resultatet av de gjorda undersökningarna visar med full
evidens, att folktraditionen här h ~r rätt. Häxberget bär med
skäl sitt dystra namn.
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Komme~.
Då det helt nyligen i pressen framhållits att häxväsendet framför o..llt skulle ha vo.rit betingat av förgiftningssymptom skall här något be röras den diskussion som förts i dessa
frågor.
Under 1800-talct var den allmänna uppfattningen på
vetenskapligt håll i vårt land att häxorn:.1. hade v nri t hy.:ted.kor
Vid sekelskiftet framhävde professor C.G.Santesson att
orsakerna till de påstådd2 besöken i Blåkullo. och de egendomli ga upplevelsernn där stod att finno. i de s.k. häxsalvorna.
Dessa som vi mött i uppsatsen som smörjmedel för häxornas fordon, användes även till botande av krämpo r. Då de tillreddes
o.v s.k. kloko.. gubbo.r och gur,rn10r under besvärjelser och mystisko. handlinga r ligger det när.J.. till hands ntt mo.n vid,.denna tid
i allmänhet trodde att Djävulen VCl.rit behjälplig vid s e~vkoket
Som exempel på en dylik s c,l va ska ll e tt recep t här näm~
nns. Man taGer bar~ett och olja och tillsätter ingefära, vargmjölk (nG.mn på en ört), poppellöv och sot eller selleri, kalmusrot, femfingorsgräs, flädermusblad och flensört(l).
Mot en dylik medicinsk förklaring vände sig 1908 profes4
sor Bro r Gb.delius, som ef t er genomgång av ett stort antal
pro t okoll icke kunde finna Santessons slutsatser bestyrkta.
Han fr::unhöll o.t t häxornas upplev elser var betingade av psykiska rubb ningar.
I dagarna har en f a rmakolog påpekat att anledningen till
Blåkullaupplevelsernn var den a tt människorna drömde i ett
tillstånd av förgiftni ng (2).
Dåtidens . folksjukdo m frnnför andra vnr t a ndröta. För
at t hindra smärtorna lät man bränno. bdl.oörtsfrön i värmeugnen. Av ångorna blev samtliga i huset påverkade, framförallt
barnen.
,I

(1) F.G. Afzelius sid. 43.
(2) L. Gentz. sid. 2389.

- 47 Bol mört innehåll er al kaloider , nlltså gift er, som utmärker siG genom sta rk fysiolo gisk effekt . De fö r bolmörtsångo r na ut satta bl ev påverkade så a tt drömmarna kom att framstå som verkli ga upplevelser.
Kanske har dessa gifter verkat omtöcknande på de ras
förmåga a t t skilj a det dr ömda f rån ver klighet en , mon Jag
håll er före att m~n gö r sig skyl dig till en; at~rk överdrift
och en ensidig inställning om man anser gift erna utslagsgivande. Tror någon a tt i nbyggar na i Dal hösten 1674 nästan
all e sammans var fö r gift ade?
Den primärn orsaken l igger ot vivel aktigt på de t psykolo giska p~nnet . Därt ill var jordmånen synnerl igen god. Men
s äkerligen kan fö r giftningar ofta ha verkat som utlösande
fakto r er.
För att få en riktig och kl a rläggande bild av hela
orsalrnlrnmplexet måste man alltså ta hänsyn till frågor av
både psykol ogisk och medi cinisk art.
Häxvä sendet .:är ett mörkt bl ad i vå r historia. Men ,
vå r tids människo r är sannerligen inte de r ätta att sätta
sig till doms däröver .
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Bilaga 1.

I

In Nomine Domini
Anno 1674 d. 8 Septembris, Efter Hanns Kongl. Maij :ts wår
Allernådigste Konungs och Herres förordningh ntt inqvirera
och afdömma dhet förskräckeliga Trulldombsväsendeth, som i
Ångermanne-Hellsinge och Gästrijkelnndh sarnpt r'l.er bef indtelige Städher sigh yppadt hafva; voro i Botheå s:n församblade efterskrefne Nembl:
General Lieutenanten och Gouverneuren
Högvählborne
H:r Carl Larsson Sparre, Friherre till Crone'
bärgh Herre till Ullfåsa och Mn.riäbärgh v arande Präses
sampt
Assessoren Jöns Classon Wallwijk Professoren 11' Samuel Schunk
Underlagman Erich Kerbelig
Professoren M~ Olaus Åkerman
Borgmest: i Gevele Carl Fallck
Präposit H:r Oluff Hoffrnanng
Präposi t M;g Anders Arctrnan
Präposit M~ Oluff Zeitman
Pastor H:r Swänn Watz
Pastor H~ Joen Corbelius
Lector M3:! Petrus Warg
Secret:n Magnus Blix
Vice Häradshöffdingen
Vice Härndshöff:n Joh. Ander1
Knut In~elsson
Han:=reus
Borgmäst:n Swänn Danielsson
Borgmäst: n Eri ch Joensson Lur
Rå.d:n Pedher Jacobsson Gryt
Rådman· Anders Dunder
Bönderna
Ifrån Giästrijkeland
Ifrån Hellsingelandh
Ifrån Medelpadh

Oluff Pedhersson i Allrnennin~e
Oluff. Christophersson i Trödic..
Hans Olsson ifrån Boldnäs
Michel Olsson i Styfve och Norrälfön
Nils Andersson ifrån E
Erich Ersson ifrån

•
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Bil aBa

3

De d~dsdömd~~oc12...._Y.,_ittnenas hemvi s t
Torsåke r
fil(

Aspby
Västerhrunmnr
Sal.om
KjeJ.tf.s ta

Hola
Fanom
Kl en
Hjärtnäs
Björned
Hämr a
Rop;sta
Vik
Häll sinp;sta
Tomte
Hof

,,-

-

Antal dödsc.ömdu
4
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
l

Antal \ri ttnen

8
14
4
3
2
6
1
3
3
4
4

Byns invånarantal 1 673

\, I ,• (. I

!

33

1
1

22
16
15
21
11
11
12
11
6
10
22
12
11
13

7

13

16

4
4
4

8
4
1

3
2
2
2
1

5

18
27
16
10

3

9

7

Dal
Ålsta
No rum
Ärsta
Mo

Fl ör;sätter
Dap;l ös
Lövsjö
Tunsjön
Tj ärr
Galar.;ök

10

5
2
2

8

t

~I

' "

.

-t

/·M:,:,

Bilae;a 3.
forts.
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Ytterlännäs
Antal dödsdömda
11.r··as
..

Antal vittnen

8
5

Lästa
Blästa
Nylo.nd
Bollsta
Forsed
Sunnanåker
Hammar

1

9
7
9
5
4

1

2

1

1

1

1

2
2

Byns invånarantal 16z2

49
33
15
20
28
14
5
23

Tillkommer forsfinskan Mar r,areta
utan anF,ivet bynar.m

No rdanåke r
Stensätter
Hör,sta

6
2
1

5
7
5

Bilaga 4.
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Efter före~ående rannsachninr, sinnehå ldh, 1 hafwer häratznämbdhen
icke kunnat eftdrskrcf'ffle Trullpackor ifrån lijf sstraffet befrija emädan
dhe bekände hafwer barnens Wittnande besannat: Näml.
1. H. Brijta änkia i Westerhammar 36. <F-r. Karin i Moo
2. H. Scllra i Kleen
37. ff~ Barbro ~ Dae].öös
i bi ~em
3. H. Elisabetta 1 Aspeby
38. Pie;an Kerstin
/
4. H. Ser;ridh i Hammar
39. Hust. Anna i Löfsiöö
5./ H. Barbro 1 Hiärtnääs
40. H. Merit i Tuhnsiöön
41. Pij p;an Brijth~ i Lähstadh
6. H. Anna i Biörnöö
'
42. Pi-j c;an K,erstin i bidem
7. H. Merit i Wijk
8. Pijgan Annika i Aspeby
43. Pije;an Anna i bidem
44. H. Ba rbro i Forsse- ·
9. H. Margareta i Aspeby
10. H. Barbro i Aspeby
45. H. Marp;areta
i . Lähstadh
.
11. H. Margareta i Hoola
46. H. ·s e e;ridh i Nääs
12. H. Anno.. i Hembrn
· 47~ H. Me-ri t i Nääs
13. H. Merit i Hel sine; sta
48 . H. Anna
i Nääs
i
14. H. Elisab ett i Scl:.lom
49. H. Elisabetta i Nääs
50. Halt Ka rin i Nääs
15. J:>ijgn.n Sahra i Sa.blom
16. David Nilsson i · Fanom _151. H. Margretå i Sunna nåker
17. H. Merit i Rochstadh
52. H. Cicilia i Bläst adh
18. H. Ko.rin 1 Kiä rstadh
53. H. Sigredh 1 Dollsta
19. H. Karin i Ährstadh
54. Pi gan Britha 1 Nä äs
20. H. Margareta i Alestadh
55. Erik Joensson i Blästadh
21. H. Anna i Ålestadh
56. Gubbe Brijta i Nylandh
22. H. Brijtha i Ährstadh
57. H. Cicil~a i Nylandh
23. H. -Älla i Norum
58. H. Brijtha i Nääs
24. H. Sahra i Norum
59. Forsfinskan H. Margrctå
28. H. Karin i Ålestadh
60. H. Segridh i Hå.mm.ar
• 26. H. Brijtha i Ålestadh
i Ährstadh
27. Pijgan Sigredh
28. H. Anna Jöns Pålssons i Ålestadh
29. H. Sahra i Ährstadh
~ 30. Nils Johansson i Tiärr
31. H. Brijtha i Flögsä tt er
32. Pigan Kerstin "ibidem
I
' 33. H. Brijta Nils Erssons i bidem
34. H. Anna i Moo
35. Pigan Cicilia ibidem
t

.

0

~

Bilaga 4.
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Dock lembnar härntzrätten dheras s ank , undher den HöBl : Kongl.
Commisso~1al Rättens vidare resolution .
Efterskrefne kunde häradtznämbdh til l dödzstraffet icke fäl la,
uthan ock dem lembnar under Wälbte . Kungl: Commi ssorialrättens gottfinnande , arbi att afstraffas
Poi ken Olof Olsson i Hool~
Poiken Ol1e i Åhlstadh
Poiken Ol le i Norum
Poiken P~ul i Norum
Flickan Martta i Ålestadh
Poiken Anders i Tunsjöön
H. Kerstin i Löfsiöö , lågh siuk hemma
H. Malin i Nääs , som c;iordhe sig f l ycktig
- Pi gan Anna i Aspeby
H . Agda i Moo
Pigan Margre t v i Lästadh
'
Att sålunda rannsakat befunnit
och att hä~adsrätten sl utit ähr
som föreskrefvit ståå r attester ar undertechnadt .
Oppå bäradzrättens wägnar
Hambraeus

J.H.

,,..-~
Datum Hammar
d . 5 qbris 1674.
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Siffrorna å nge r _1/ 1000

1/ 1000

Prov nr

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Fosfatg_rade r

5
5
25
25
50
0
187
0

12
325

%P2o5 på to rr jor d
%P2o5 = l fosfatgr ad

Prov nr.

Fosf a tgE_g_der

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ö

0

0
0
0
30
35
45
0
0

~esultat av Erovt agning nr 2
Prov nr

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Fosf a tgrader

12
· 12
50
75
75
250
12
100
275
300

Prov nr

Fosf a t g_~ader

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

125
225
63
8
125
75
300
37
37
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