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In early modern Sweden, intentional blasphemy was regarded as one of the most serious crimes one 
could commit. Blasphemy was termed “Crimen Laesae Majestatis Divinae” – “a crime against Our 
Heavenly Majesty” and was subject to the death penalty. From the 1680´s  it was possible to be par-
doned from death sentences already delivered by the courts of appeal by applying to the “Judicia-
ry Inspection”, (Sw. Justitierevisionen) The sourcematerial for the present thesis are 110 petitions for 
mercy in cases of blasphemy that came up before the council during the period 1680-1789. The cases 
studied can be divided into the following categories: Blasphemy against God, blasphemy against the 
sacraments, deliberate assignations with the Devil and “other blasphemies”.
   There was no Church law in Sweden before 1686 and a common law for the whole country did 
not exist before 1734. The Bible’s ten Commandments where added as an appendix to the already ex-
isting medieval laws, reiterated in 1608. An individual found guilty of blasphemy underwent both 
secular and church punishment. At least nine individuals where not pardoned by the council. The 
secular punishments included death by beheading or burning at stake, when the sentence was redu-
ced some kind of corporal punishment – running the sauntlet, flogging, imprisonment on  a diet of 
bread and water or a life time of  labour. Church punishment was public shaming and meant that 
the accused had to sit on a special chair in church during the services and publicly ask God and the 
members of the congregation for forgiveness. This kind of punishment was meted out in Sweden 
until the late 18th century.
   Blasphemy is a complicated act that should be defined according to the norms of the society in 
which it occurs. There are two processes that have to be taken into considerations when studying the 
crime of blasphemy in early modern Sweden – the centralization of the government and the unifica-
tion of the church  according to the Lutheran creed. In the early modern society people lived in what 
has been called a “religious culture”, where religion was self-evident, collective concern. Within this 
context atheism, in the modern meaning of the word, was supposedly unimaginable.
   The theoretical framework of the study is inspired by Peter Burke’s theories of the reformation of 
popular culture and Pierre Bourdieus habitustheory. Measurements taken by the elite have usually 
been regarded as active and aggressive, while popular culture has been regarded a homogeneous pas-
sive mass that adjustes itself to demands from above.By dividing popular attitudes discerned in the 
cases studied into four groups corresponding to a kind of mental strata, a more varied image of po-
pular culture is achieved.
   Blasphemy in early modern Sweden was a crime committed mainly by men, especially when it co-
mes to expressing ideas about the Devil or attempting to contact him. Very few women were accused 
of blasphemy; of 117 individuals accused, only nine were women. Noteworthy is the fact that a lar-
ger percentage major part of the men were soldiers. From a gender perspective one could say that as 
a category of analysis gender alone does not explanation why women were invisible in the popular 
culture, especially in cases of blasphemy.

Keywords: blasphemy, early modern times, popular culture, popular beliefs, worldviews, the Devil, 
strategies, kollective mentalities, mentalities, history from within. 
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i

Efter många år av forskarutbildning och 
otaliga timmar av excerperingar av hand-
skrivna dokument från en svunnen tid har 
jag nu äntligen lämnat avhandlingsskri-
vandets mödor bakom mig. Att skriva en 
avhandling är som att lägga ett jättelikt 
pussel, med den skillnaden att det verkar 
bli en massa bitar över, som inte passar 
känner jag en lättnad och glädje över att 
ett stort arbete är avslutat, men samtidigt 
ett vemod då jag lämnar min kalla, tys-
ta skrivkammare, gemenskapen med kolle-
ger på institutionen och de gulnade dom-
böckerna.

Förord

E
fter många år av forskarutbildning och otaliga timmar av 
excerperingar av handskrivna dokument från en svunnen 
tid har jag nu äntligen lämnat avhandlingsskrivandets mö-
dor bakom mig. Att skriva en avhandling är som att läg-
ga ett jättelikt pussel, med den skillnaden att det verkar bli 

en massa bitar över, som inte passar in någonstans. Som de flesta doktorander 
känner jag en lättnad och glädje över att ett stort arbete är avslutat, men sam-
tidigt ett vemod då jag lämnar min kalla, tysta skrivkammare, gemenskapen 
med kolleger på institutionen och de gulnade domböckerna.

En avhandling tillkommer inte i ett vakuum. Utan både stöd, hjälp och upp-
muntran från handledare, kolleger, vänner och släktingar skulle det troligtvis ha 
varit omöjligt för mig att slutföra arbetet. Mitt varmaste tack vill jag rikta till 
min handledare docent Jonas Liliequist, som med en ängels tålamod har läst och 
kommenterat oändligt många versioner av avhandlingsmanuset. Jonas har stöt-
tat och inspirerat mig och med sin aldrig sinande tilltro till mig lyckats få mig 
att fortstätta vandringen framåt på den periodvis minst sagt guppiga och kroki-
ga vägen, till färdig avhandling. Jag vill också tacka min biträdande handledare 
fil.dr. Kerstin Törn, som bidragit med de idéhistoriska perspektiven.

Ett stort tack förtjänar också alla dem som läste hela eller delar av avhand-
lingsmanuset. Här vill jag tacka speciellt professor Marja Taussi Sjöberg och 
mina vänner fil.dr. Peter Lindström och fil.dr. Monica Weikert för alla värde-
fulla synpunkter och otaliga diskussioner. Professor Åsa Bergenheim som redan 
i ett tidigt skede gallrade ut de värsta stolligheterna i mina texter är jag också 
skyldig ett stort och varmt tack. I början av min forskarutbildning såg professor 



ii

Daniel Lindmark till att jag kom mig iväg på en konferens i Budapest och har 
ständigt följt med mitt arbete med stort intresse. Jag vill tacka Daniel för alla 
diskussioner vi haft under åren och för aldrig trytande uppmuntran. Till staben 
av korrekturläsare, fil.dr. Johanna Dahlgren, fil. mag. Johan Hansson, fil. mag. 
David Sjögren, fil mag. Elisabeth Hallgren, som ställde upp med så kort varsel 
vill jag bara säga: Vad hade jag gjort utan er? Tack! Doktoranden Erik Lindeni-
us som skött sättningen av boken och gjort den fina layouten, samt omslaget till 
boken är jag också skyldig ett tack, liksom fil dr. Stephen Fruitman som gjort 
språkgranskningen på den engelskspråkiga sammanfattningen.

En doktorand kan inte bara leva på att andas in 1700-tals damm. Där-
för vill jag även rikta ett stort tack till alla de institutioner och fonder som bi-
dragit med ekonomiskt stöd för avhandlingsprojektet. Jag vill här tacka Bir-
git och Gad Rausing fonden, Helge Ax:on Jonsson fonden, Teologiska fonden 
vid Umeå universitet, J C Kempe fonden och Lars Hjertas fond. Ett speciellt 
stort tack vill jag framföra till Kungliga Gustaf Adolfs Akademien för svensk 
folkkultur som förutom bidrag till många arkivresor, har gett mig ett generöst 
tryckningsbidrag för avhandlingen.

Flera personer inom och utan för den egna institutionen bör också tack-
as i detta skede. Alla deltagarna i seminariet för äldre historia vid institutionen 
för historiska studier, vid Umeå universitet förtjänar ett varmt tack, liksom alla 
medlemmarna i nätverket religion och samhälle. Bland medlemmarna i nätver-
ket religion och samhälle vill jag framföra ett speciellt varmt tack till fil.dr. Ce-
cilia Ihse, Prof. Göran Malmstedt, fil.dr. Linda Oja, fil.dr. Hanne Sanders och 
fil.dr. Maria Wallenberg Bondesson. Tack för att ni har visat så stort intresse för 
mitt arbete och delat med er av era kunskaper. Två av mina nära vänner, som är 
folklorister har hjälp mig att se aspekter av arbete som jag annars troligtvis inte 
skulle ha tänkt på. Här vill jag rikta ett varmt tack till Professor Ûlo Valk (Tartu 
Ülikooli, Estland) för en mångårig vänskap, oändliga diskussioner och alla oför-
glömliga äventyr i San Fransisco och i Tartu. Sydämmelliset kiitokset Ülo-hyvä 
haltijani! Ett hjärtligt tack vill jag även framföra till min vän Professor Arne Bug-
ge Amundsen (Universitetet i Oslo) som alltid har trott på mig, stöttat mig och 
orkat ventilera allt mellan himmel och jord med mig. Utanför den egna institu-
tionen vill jag också tacka Dr. Owen Davies (Univerisity of Hertfordshire), för 
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all inspiration, uppmuntran och intressanta diskussioner, samt Dr. Alison Bell 
(University of York ) och Dr. David Nash (University of Oxford).

Jag tackar också alla kolleger och medarbetare i projektet Kulturscen Kvar-
ken, (Kvarkenrådet) speciellt Ulf Lassén och fil.mag. Kristin Stenmark. Tack 
för att ni har stått ut med att ha en tidvis ganska förvirrad och frånvarande 
projektledare, som ofta har pratat om helt andra saker än kulturutbytet i Kvar-
kenområdet. Ett postumt tack vill jag även rikta till kollegan Nils-Åke Holm-
gren på Kvarkenrådet.

Tre av mina närmaste vänner förtjänar ett oändligt stort tack. Därför tack-
ar jag här historikern fil.dr. Per-Olof Grönberg, historikern och journalisten fil 
mag. Jessica Morney – vars förfader, Petter Morney uppträder som vittne i ett 
av hädelsemålen i avhandlingen! (Mål nr. 20.) och sist men inte minst;

Ett varmt och hjärtligt tack till min vän psykologen docent Bengt E. West-
ling, vars stöd har varit ovärderligt – inte minst under se senaste hektiska åren 
av avhandlingsskrivande. Tack, Bengt, för stöd, uppmuntran, närvaro och in-
nerlig vänskap.

Ett speciellt varmt tack vill jag rikta till mina föräldrar Gun-Britt och Hei-
no Olli, min bror fil.mag. Stefan Olli, min svägerska Anki Olli och Sofia, som 
nu är 4 år och Joel, som nu är 1 år, som bara genom att finnas till har fått fas-
ter att åtminstone tidvis tänka på annat än teorier om folklig kultur. Ett pos-
tumt tack vill jag framföra till Holger Eklund.

Soili-Maria Olli

En augustinatt i Umeå, 2007.
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Inledning

1

I början av 1700-talet hade bonden Eli-
as Mattsson Rubari från Ahokylä by i 
Skworitz socken, i Ingermanland deltagit 
i ett slåtterarbete hos bonden Erich Smed. 
Vid arbetsdagens slut hade värdfolket bju-
dit på mat. Måltiden hade föregåtts av 
en bordsbön. Detta hade Elias Mattsson 
förundrat sig över och frågat de andra mid-
dagsgästerna varför de bad innan de bör-
jade äta. Samtidigt hade han förklarat 
att det inte var nödvändigt att tacka Gud 
för brödet och att det var onödigt att be – 
speciellt hemma. Elias Mattsson berät-
tade att han aldrig hade bett bönen ”Fa-
der Vår”, trots att han hade fallit på knä 

Kapitel 1 – Inledning
Inledning

I
början av 1700-talet hade bonden Elias Mattsson Rubari 
från Ahokylä by i Skworitz socken, i Ingermanland delta-
git i ett slåtterarbete hos bonden Erich Smed. Vid arbets-
dagens slut hade värdfolket bjudit på mat. Måltiden hade 
föregåtts av en bordsbön. Detta hade Elias Mattsson för-

undrat sig över och frågat de andra middagsgästerna varför de bad innan de 
började äta. Samtidigt hade han förklarat att det inte var nödvändigt att tacka 
Gud för brödet och att det var onödigt att be – speciellt hemma. Elias Matts-
son berättade att han aldrig hade bett bönen ”Fader Vår”, trots att han hade 
fallit på knä i kyrkan tillsammans med annat folk. Vid samma tillfälle hade 
Elias tagit en limpa från matbordet, skurit ett stycke av den och förklarat för 
de församlade, att detta var exakt samma bröd som det som delades ut vid 
nattvarden, bara med den skillnaden att det mättade bättre. Han hade tidiga-
re gjort en förfrågan om vad oblater var gjorda av och fått som svar att de be-
stod av mjöl och vatten. Elias Mattsson Rubari anklagades för dessa uttalan-
dens skull för hädelse mot Gud och dömdes av Åbo Hovrätt till döden. Efter 



Kapitel 1

2

att ärendet kommit upp till behandling i Justitierevisionen1 år 1702 benådades 
Elias Mattsson från dödsstraffet.2

Hädelse mot Gud ansågs under tidigmodern tid i Sverige vara ett av de 
grövsta brott som kunde begås och gick under benämningen Crimen Laesae 
Majestatis Divinae – brott mot det himmelska majestätet. Uppsåtlig hädelse 
skulle enligt dåtida lagar bestraffas med lagens strängaste straff - döden.3 Över-
heten tolkade Elias Mattsson Rubaris ord som en allvarlig överträdelse. Ge-
nom att säga att oblater var samma slags bröd som brödet bönderna åt hem-
ma hade Elias Mattsson gjort sig skyldig till hädelse av sakramenten, vilket i 
sin tur tolkades som hädelse mot Gud, som hade instiftat nattvarden. Han 
hade också uttalat sig förklenande om bönens betydelse och vägrat att be bö-
nen ”Fader Vår” i kyrkan. Elias Mattsson ansåg att han inte behövde tacka 
Gud för brödet, eftersom han enligt sitt eget uttalande inför rätten, själv ge-
nom sitt eget arbete hade förvärvat sitt bröd. Dessutom hade Elias Mattsson 
öppet och med hög och tydlig röst deklarerat sina åsikter, vilket av överheten 
sågs som ett försök att vilseleda andra från den rätta tron.

Hur kunde en 1700-tals bondes - med våra nutida ögon betraktat - harm-
lösa utlåtanden anses vara en så grov överträdelse att de bestraffades med la-
gens strängaste straff? Och vilka omständigheter ledde till att Elias Mattsson 
Rubaris kom att bli benådad från det redan utdömda dödsstraffet?

Bland medeltidens teologer diskuterades den så kallade transsubstansia-
tionsläran enligt vilken nattvardsmedlens, vinets och brödets substans i natt-
varden förvandlades till Jesu blod och lekamen. I bonden Elias Mattsson 
Rubaris uttalanden återspeglas tankegångar som fanns hos samtidens lärda. 

1 Justitierevisionen var en del av kungens råd, som tillsammans med kungen kom att utgöra 
den högsta rättsliga instansen i Sverige under tidsperioden 1680-1789. Cavaille och Lindroth: 
Riksarkivets beståndsöversikt, del I, bd. 1, sid. 257. För mera om den högsta domsmakten, Se 
Thunander, Rudolf: Hovrätt i funktion. Göta Hovrätt och Brottmålen 1635-1699, Institutionen 
för rättshistorisk forskning grundat av Gustav och Carin Olin, Serie I, Rättshistorisk Bibliotek, 
Fyrtionionde bandet, Stockholm 1993, sid. 182-187, Lennersand, Marie: Rättvisans och Allmo-
gens beskyddare. Den absoluta staten, kommissionerna och tjänstemännen, ca 1680-1730, Uppsa-
la 1999 och Cavallin, Maria: I kungens och folkets tjänst: Synen på den svenske ämbetsmannen 
1750-1780, Göteborg 2003, sid. 32 f. och 197 f. År 1789 omvandlades Justitierevisionen till det 
som kom att bli Högsta Domstolen. Inger, Göran: Svensk Rättshistoria, Lund 1980, sid. 25. Se 
Blomberg, Hugo: Om Sveriges Högsta Domstol, Uppsala 1880, sid. 48.

2 Mål nr. 13. 
3 Thunander, Rudolf: Hovrätt i funktion., Stockholm 1993, sid. 164.
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Luther avvisade transsubstansiationsläran, men medgav dock att Jesus Kristus 
var närvarande i nattvarden på annat sätt.4 I delar av de folkliga föreställning-
arna som förekom ansågs en invigd oblat inneha magiska krafter och kun-
de för den skull användas för magiska bruk.5 Denna föreställning betraktades 
av överheten som vidskeplig och sågs som missbruk av nådemedlen, vilket i 
sin tur definierades som hädelse. Nådemedlens sakrala betydelse och använd-
ningsområde stod här i opposition med folklig praxis.

Ville Elias Mattsson Rubari försäkra sig om oblatens substans för att han 
eventuellt stod i beråd att bruka magi? Eller var han helt omedveten om att 
oblater enligt delar av folktron kunde ha ett annat användningsområde än det 
kyrkliga? Efter en lång och invecklad diskussion angående motiven för Elias 
Mattsson Rubaris hädelse kunde ledamoterna i Justitierevisionen sist och slut-
ligen konstatera att Elias Mattson inte hädat av något ont uppsåt, utan gjort 
sitt utlåtande ”Ex affectu et imbecillitate”, det vill säga av ”affekt och okun-
nighet”. Elias Mattssons fråga om vad oblater bestod av sågs därför som ett ut-
tryck för ren okunnighet och hans uttalanden tolkades som ren nyfikenhet. 

Den italienska historikern Carlo Ginsburg beskriver i sin bok Osten och mas-
karna. En 1500-tals mjölnares tankar om skapelsen 1500-tals mjölnaren Domenico 
Scandellas, även kallad Menocchio, syn på skapelsen.6 Genom att fördjupa sig i 
en enskild individs föreställningsvärld har Ginsburg kunnat utveckla nya hypo-
teser om relationen mellan elitkulturen och den folkliga kulturen.7 Mjölnaren 
Domenico Scandellas åsikter om skapelsen, som bland annat gick ut på att Gud 
hade skapat världen på samma sätt som en mjölnare kan skapa en ost, betrakta-

4 Malmstedt, Göran: Bondetro och kyrkoro. Religiös mentalitet i Stormaktstidens Sverige, Lund 
2002, sid. 135.

5 Endast invigda nådemedel kunde enligt folktron användas för magiska ändamål. Således trod-
des till exempel en invigd oblat kunna ge jaktlycka och bota sjukdomar. Göran Malmstedt 
har visat hur viktig invigningen av nådemedlen var i de folkliga föreställningarna. Malmstedt, 
Göran: Bondetro och kyrkoro., Lund 2002, sid. 131. Malmstedt beskriver hur gudstjänstdelta-
garna kunde befinna sig utanför kyrkan under gudstjänsten och rusa in när upphöjningen av 
nådemedlen ägde rum. Malmstedt beskriver även hur många av gudstjänstbesökarna strax ef-
ter elevationen av nådemedlen lämnade gudstjänsten. Trots att elevationen som var ett ka-
tolskt bruk avskaffades 1595, behölls den alltså ibland i luthersk praxis.

6 Ginsburg, Carlo: Osten och maskarna. En 1500-tals mjölnares tankar om skapelsen, Stock-
holm 1996.

7 Levi, Giovanni: Aineeton perintö. Manaajapappi ja talonpoikaisyhteisö 1600-luvun Italiassa,
Helsinki 1992, sid. 7.
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des troligtvis som avvikande även av hans omvärld. Det faktum att Menocchio 
var både läs- och skrivkunnig visar att hans föreställningsvärld till en viss del var 
påverkad av lärda föreställningar, trots att hans idéer om religiösa ting var för-
ankrade i en för honom bekant vardaglig situation. Även Menocchio hade utta-
lat sig på ett liknade sätt som Elias Mattsson angående nattvardsbrödet. Vid ett 
besök hos prästen hade han råkat se att det bakades nattvardsbröd och hade se-
nare sagt: ”Jag kan bara se en bit deg, hur kan det komma sig att detta är Herren 
Gud? Och vad är Herren Gud annat än jord, vatten och luft?”8 Då Elias Matts-
son hade uttalat sig om nattvardsbrödet hade han också bland annat sagt: ”Skul-
le Christi lekamen och blod wara tillstädes under ett litet stycke bröd” och ”Her-
rans Heliga Nattvard, den är giord av mjöl äfwen som detta bröd”.

Doktrinen om nattvardsbrödets och vinets förvandlade substans har för-
utom att den förknippats med lärda kontroverser även förknippats med kät-
terska rörelser. Knappt fyra hundra år innan Elias Mattsson Rubaris provoce-
rande uppträdande, dömdes bonden Botolf från Östby i Gottröra socken, i 
Sverige till döden efter att ha förnekat att nattvardsbrödet som räcktes honom 
vid nattvarden var Kristi sanna lekamen.9 Botolf brändes på bål år 1311 i Sve-
riges enda kända kätteriprocess. Botolf hävdade att nattvardsbrödet orimligen 
kunde vara Kristi lekamen, eftersom Kristi lekamen inte skulle räcka till alla 
och i så fall skulle ha varit uppäten för länge sedan och att om man skulle äta 
en annan människas kropp så skulle denna om det varit möjligt ”illa hämnas”. 
Botolfs åsikter har uppfattats som naiva, men också som direkt inspirerade av 
Katarerna, vilka med nästan exakt samma argument vände sig emot transub-
stantiationsläran.10 Elias Mattssons uttalanden kan således även ses i ett längre 
idéhistoriskt perspektiv, men frågan om hans motiv för att hävda sin mening 
bör sättas in i ett större historiskt sammanhang.

Var Elias Mattssons attityd således, liksom den italienska 1500-tals mjöl-
naren Domenico Scandellas, förankrad i en relativt opåverkad allmogekultur, 
där det sakrala i hans föreställningsvärld omskrevs i konkreta alldagliga ter-

8 Ginsburg, Carlo: Osten och maskarna., Stockholm 1996, sid. 37.
9 Lesch, Bruno: ”En svensk kätteriprocess i början av 1300-talet”, Historisk Tidskrift för Fin-

land, Helsingfors 1927, sid. 56.
10 Katarer var anhängare av en religiös oppositionsrörelse som fanns främst i södra Frankrike 

under 1100-1300-talet. Benämningen ”Katarer” kommer från grekiskans ”katharos”, som 
betyder ren och har gett upphov till ordet kättare. Katarerna såg sig själva som företräda-
re för den sanna kristna kyrkan och tog avstånd ifrån den romesk-katolska kyrkan och blev 
därför förföljda av inkvisitionen. Bonniers Lexikon 8, Stockholm 1965, sid. 128-129.
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mer? Stod hans uppfattning om oblaters substans och användbarhet i kontrast 
till både samtidens lärda föreställningar och en mera allmän folklig föreställ-
ning? Den franska historikern Geneviève Bollème har framfört att den folkli-
ga kulturen åtminstone delvis kan uppvisa värden som är självständiga i för-
hållande till de härskande klassernas kultur.11

Vad hade den anklagade själv velat uppnå med sina hädiska ord? Var det 
en strategi från hans sida eller ett uttryck för en kollektiv folklig mentalitet.12

Verbala uttalanden, handlingar och förhållningssätt som i tidigmodern tid av 
överheten definierades som hädelse mot Gud, kan tolkas som uttryck för oli-
ka mentaliteter, normer eller värderingar. Frågan om en enskild individs utta-
lande kan anses representera en hel grupps mentalitet och hur olikartade indi-
viduella och kollektiva förhållningssätt till religionsfrågor kan tolkas, kommer 
att diskuteras i den här avhandlingen.

Avhandlingens syfte

Syftet med föreliggande avhandling är att studera verbala uttalanden, handlingar 
och förhållningssätt, som av den samtida överheten definierades och bestraffades 
som hädelse mot Gud i tidigmodern tid i Sverige. Undersökningen inbegriper 
också några mål som av samtiden inte definierades som Crimen Laesae Majesta-
tis Divinae-mål, men som kan kallas avfall från lutherdomen. Överträdelserna 
i dessa mål kunde uppfattas som lika kränkande som de hädelsesmål som klart 
och tydligt kunde definieras som hädelse. Med hädelse avsågs verbala uttalan-
den, handlingar och förhållningssätt som ansågs uttrycka förakt för eller som 
innebar en ringaktning av Gud, religiösa ceremonier eller teologiska trossatser. 
Utgångspunkten för undersökningen är rättsfall som underställdes Justitierevisi-
onen under tidsperioden 1680-1789. Utgående från hädelsemålen i Justitierevisi-
onen kan frågor om hur olika samhällsgrupper och olika individer har förhållit 
sig till religionen ställas. Avsikten är också att studera i vilken utsträckning de an-

11 Ginsburg, Carlo: Osten och maskarna., Stockholm 1996, sid. 15.
12 Vagheten i mentalitetsbegreppet och hur det kan definieras diskuteras i en artikel av An-

ders Florén och Mats Persson. Florén, Anders och Persson , Mats: ”Mentalitetshistoria och 
mentalitetsbegreppet”, Lychnos 1985. 
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klagades uttalanden, handlingar och förhållningssätt kan återspegla bredare folk-
liga attityder som skilde sig från eller sammanföll med överhetens.

 Inom ramen för den rådande världsbilden, som främst byggdes upp av 
kristna element, fanns ett varierande handlingsutrymme för enskilda indivi-
der och grupper av individer. Folkliga religiösa attityder kunde vara uttryck för 
en sorts kollektiv mentalitet eller kollektiva mentaliter eller uppträda som en-
skilda individers subjektiva världsåskådningar. Dessa kunde i sin tur vara sam-
mankopplade med varandra. Avhandlingen är en mentalitetshistorisk avhand-
ling med speciellt fokus på hur folkliga föreställningar om Gud och Djävulen 
kunde forma världsbilden och på hur dessa föreställningar i sin tur kunde till-
lämpas i vardagslivet. I avhandlingen kommer även begreppen elitkultur och 
folklig kultur och relationen mellan dessa grupper att diskuteras, men enbart 
som en inkörsport till den kommande analysen. Hur olika synsätt förhöll sig 
till och var integrerade i varandra kommer att stå i centrum för diskussionen 
om begreppen elitkultur och folklig kultur. En underordnad frågeställning är 
att visa vad själva hädelsebrottet på 1600- och 1700-talen inbegriper, hur det 
kan förstås utgående från bevarat rättsligt material, hur hädelse bestraffades 
och vilka ideologier som har styrt begreppet hädelse i tidigmodern tid.

Tidigare forskning

Inom det rättshistoriska forskningsområdet har religionsbrott som hädelse 
och kätteri13 i Sverige inte varit föremål för någon mera omfattande forskning. 
En sammanfattande forskning på området saknas både för Sveriges och övri-
ga Nordens del. Andra typer av religiösa avvikelser har däremot tidigare stu-

13 Kätteri behandlas inte i denna avhandling. Hilding Pleijels bok, Svenska kyrkans historia, från 
1935, omnämner några fall av kätteri i Sverige. Pleijel, Hilding: Svenska kyrkans historia. Fem-
te Bandet. Karolinsk kyrkofromhet, pietism och herrnhutism 1680-1772, Uppsala 1935. Även Karl 
Fahlgren och Ronny Ambjörnsson tar upp några fall av kätteri. Fahlgren, Karl: Hädare och 
Kättare i Norrland under vår storhetstid, Umeå 1969, Ambjörnsson, Ronny: Det okända lan-
det. Tre studier om svenska utopister, Stockholm 1981. För forskning kring kätteri i Europa, Se 
till exempel Le Goff, Jaques, red.: Hérésies et sociétés dans l´Europé préindustrielle, 11e-18e siècles, 
Communication et débats du Colloque de Royaumont, 27-30 mai 1962, présentés par Jacques Le 
Goff eller Christie-Murray, David: A history of Heresy, Oxford University Press, Oxford 1989 
eller Evans, Gill: A brief history of heresy, Cambridge University Press 2003.
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derats i Sverige inom den kyrkohistoriska forskningen vad gäller väckelserö-
relsernas historia och olika typer av religiösa brott av mera intellektuell art.14

Förutom att en systematisk forskning på området tillsvidare saknas har överhe-
tens kontrollsträvanden och konfliktperspektivet oftast varit utgångspunkten 
för de flest studier om religionsbrott. I en relativt nyutkommen bok - Bondetro 
och kyrkoro. Religiös mentalitet i Stormaktstidens Sverige - behandlar dock histo-
rikern Göran Malmstedt frågor som rör religiös folklig mentalitet i det tidig-
moderna Sverige.15 Malmstedts bok behandlar många aspekter av den folkliga 
religiositeten och diskuterar hur reformationens påbud mottogs av allmogen. 
Folktrons karaktär av kollektivism och vaga gränser mellan det heliga och det 
profana betonas i boken. Historikern Karl Fahlgrens verk Hädare och Kättare i 
Norrland under vår storhetstid från 1969 tar upp åtta fall av hädelse och kätte-
ri i Norrland16 varav sex stycken rör hädelse mot Gud. Fahlgrens avhandling är 
rent deskriptiv och ger främst en redogörelse av de olika fallen och av hur för-
brytarna har bestraffats. Historikern Maria Wallenberg Bondesson studerar i 
sin avhandling Religiösa konflikter i norra Hälsingland 1630-1800, från 2003 oli-
ka typer av religiösa konflikter i norra Hälsingland under tidsperioden 1630-
1800.17 Wallenberg Bondesson behandlar nio hädelsemål i sin avhandling, men 
hädelsemålen står inte i centrum för studien. Historikern Karin Sennefelt har 
skrivit två uppsatser om hädelse.18 Utgångspunkten för Sennefelts uppsatser har 
varit att klargöra hur staten respektive kyrkan bestraffade hädare, samt att sam-
manfoga frågeställningarna med modeller för social kontroll. Förutom dessa 

14 Se till exempel Sanders, Hanne: Bondevaekkelse og sekularisering: en protestantisk folkelig kul-
tur i Danmark og Sverige 1820-1850, Stockholm 1995 och Nordbäck, Carola: Samvetets röst: Om 
mötet mellan lutherks ortodoxi och konservativ pietism i 1720-talets Sverige, Umeå 2004. 

15 Malmstedt, Göran: Bondetro och kyrkoro., Lund 2002.
16 Fahlgren, Karl: Hädare och Kättare., Umeå 1969.
17 Wallenberg Bondesson, Maria: Religiösa konflikter i norra Hälsingland 1630-1800. Acta Uni-

versitatis Stockholmiensis, Stockholm 2003.
18 Sennefelt, Karin: ”´Gud wår Herre Jesu Christi blod, sad´ kiäringen´ En uppsats om hädel-

se i 1700-talets början”, opublicerad C-uppsats i historia, Uppsala 1993. Studien gäller tids-
perioden 1700-1740 och baserar sig på hädelsemål ur Svea Hovrätt. Den andra uppsatsen 
av samma författare är en B-uppsats i etnologi. Sennefelt, Karin: ”Makten och hädaren. En 
uppsats om hädelse i 1700-talets början”, opublicerad B-uppsats i etnologi, Göteborg 1995. I 
uppsatserna undersöks 23 respektive 7 hädelsemål. Ett av dessa hädelsemål, mål nr. 17 kom-
mer upp i Justitierevisionen och behandlas således även här. 
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undersökningar omtalas några enskilda fall av hädelse i Sverige både inom den 
rättshistoriska och inom den kyrkohistoriska forskningen.19

I internationell forskning har hädelse både under medeltiden, tidigmodern 
tid och vid ingången till den moderna tiden studerats mera systematiskt. Ut-
gående från rättsligt material och samtida teologiska skrifter av Ulrich Zwingli 
och Heinrich Bullinger har historikern Francisca Loetz studerat hädelse i Zü-
rich under tidsperioden 1500-1800 i boken Mitt Gott handeln. Von den Züri-
cher Gotteslästeren der frühen Neuzeit zu einer Kulturgeschichte des Religiösen,.20

I Tyskland har historikern Gerd Schwerhoff i sitt verk Zungen wie Schwer-
ter. Blasphemie in alteuropäischen Gesellschaften 1200-1650, studerat hädelse från 
och med 1200-talet fram till mitten av 1600-talet.21 Hädelse i Frankrike under 
1500- och 1600-talet behandlas i ett temanummer av den franska tidskriften 
Méntalitie, från år 1989.22 På senare tid har även historikern Alain Cabantous i 
verket - Blashemy. Impious Speech in the West from the Seventeenth to the Ninete-
enth Century - studerat hädelsens historia och hädelsens bakomliggande men-
taliteter i Frankrike under tidsperioden 1600-1800-talet.23

Flera ansatser till att skriva hädelsens historia i ett längre tidsperspektiv 
gjorts. Hädelsens historia fram till modern tid har tidigare i internationell forsk-
ning behandlats främst i två stora verk, Blasphemy från 1993 av historikern Da-
vid Lawton24 och i juristen Leonard W. Levys verk Blasphemy - Verbal Offence 

19 Rudolf Thunander nämner sex fall av hädelse, som behandlades av Göta Hovrätt. Thunan-
der, Rudolf: Hovrätt i funktion., Stockholm 1993. Även Per Sörlin nämner dessa sex hädelse 
mål i sin studie. Sörlin, Per: Trolldoms- och vidskepelseprocesserna., Umeå 1993. Jan Sundin 
tar i sin avhandling från 1992, upp tio hädelsesmål. Sundin, Jan: För Gud, Staten och Folket. 
Brott och rättskipning i Sverige 1600-1840, Skrifter utgivna av Institutet för rättshistorisk forsk-
ning, grundat av Gustav och Carin Olin, Serie I, Rättshistoriskt bibliotek, fyrtiosjunde bandet, 
Lund 1992. Sundins undersökning baser sig på ett antal tioårsperioder i Östergötland som 
kom upp till behandling av Göta hovrätt.

20 Loetz, Francisca: Mitt Gott handeln. Von den Züricher Gotteslästeren der Frühen Neuzeit zu 
einer Kulturgeschichte des Religiösen, Göttingen 2002.

21 Schwerhoff, Gerd: Zungen wie Schwerter. Blasphemie in alteuropäischen Gesellschaften 1200-
1650, Konstanz 2005.

22 Delumeau, Jean : “Injures et Blasphemes., Méntalite. Histoire des cultures et des sociétés, dirigé 
par Robert Muchembled, Paris 1989. 

23 Cabantous, Alain: Blasphemy. Impious Speech in the West from the Seventeenth to the Nine-
teenth Century, Columbia University Press 2001.

24 Lawton, David: Blasphemy., Hemel Hempstead 1993.
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Against the Sacred, from Moses to Salman Rushdie även det från 1993.25 I båda stu-
dierna har hädelsebrottet sett ur ett rättsligt perspektiv fått stå i centrum tillsam-
mans med en historisk översikt. Hädelsens historia i västeuropa beskrivs i boken 
Blasphemy in the Christian World av historikern David Nash.26 Nash studerar här 
konceptet av hädelse från medeltiden till modern tid. Nash har även tidigare i
sin avhandling från 1999, Blasphemy in modern Britain: 1789 to the present, stude-
rat hädelse i England från och med år 1789 till fram till modern tid.27

Få historiker har undersökt djävulsbilden i Skandinavien och den luther-
ska gudsbilden har främst studerats av teologer.28 Historikern Linda Oja be-
skriver den samtida demonologin och uppfattningar om Djävulen ganska in-
gående i sin avhandling från 1999, trots att djävulsbilden inte står i centrum 
för studien.29 Folkloristen Jan Wall har skrivit en artikel där den kyrkliga djä-
vulsbilden kontra den folkliga djävulsbilden i tidigmodern tid diskuteras.30

Djävulsbilden både i Skandinavien och i Europa har främst undersökts av 
företrädare för andra discipliner än historia, såsom folklorister, teologer och 
konsthistoriker.31 I internationell forskning har dock historikern Stuart Clark 
beskrivit det samtida demonologiska tänkandet mycket ingående.32 Folkloris-
ten Ulrika Wolf-Knuts undersöker i sin avhandling från 1991 olika föreställ-

25 Levy, Leonard W.: Blasphemy - A verbal Offence against the Sacred, from Moses to Salman 
Rushdie, The University of North Carolina Press, Chapel Hill and London, 1993. En något 
äldre beskrivning av hädelsens historia finner vi till exempel i Nokes, G. D.: A history of the 
Crime of Blasphemy, London 1928.

26 Nash, David: Blasphemy in the Christian World. A history, Oxford university press, in press 
2007, Manuskript hos författaren.

27 Nash, David: Blasphemy in modern Britain: 1789 to the present, London 2001.
28 För bilden av Gud hänvisas här till teologisk litteratur. Se till exempel Auléen, Gustaf: Luth-

ersk Gudsbild: En konturteckning, Lund 1926 eller Aulén, Gustaf: Den Kristna Gudsbilden 
genom seklerna och i nutiden, Stockholm 1927.

29 Oja, Linda: Varken Gud eller Natur. Synen på magi i 1600- och 1700-talens Sverige, Stockholm 
1999.

30 Wall, Jan: ”Wilth thu nu falla ned och tillbedia mig”. Folkets tro och kyrkans lära om djä-
vulen. Djävulen. Red. Ulrika Wolf-Knuts. Seminarium den 13 nov. 1990. IF Rapporter 13. Fol-
kloristiska Institutionen, Åbo Akademi, Åbo 1990.

31 För en översikt av detta forskningsläge, Se Wolf-Knuts, Ulrika: Människan och djävulen. En 
studie kring form, motiv och funktion i folklig tradition, Åbo 1991 eller Valk, Ülo: The Black 
Gentleman. Manifestations of the Devil in Estonian Folkreligion, FFC Communications 276, 
Helsinki 2001. 

32 Clark, Stuart: Thinking with demons. The idea of witchcraft in early modern europe, Oxford 
univeristy press, 1997.
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ningar om Djävulen i Vörå, Finland, kring sekelskiftet 1800-1900.33 Folkloris-
ten Paul Danielssons verk från 1912 behandlar den folkliga djävulsbilden i Fin-
land mycket ingående.34 Djävulsbilden i Estland från tidigmodern tid fram till 
modern tid har undersökts av folkloristen Ülo Valk.35

Djävulens historia beskrivs i några äldre verk och dels i några relativt ny-
utkomna. Här kan Jeffrey Burton Russels verk Luficer. The Devil in the Middle 
Ages36 och Hannjost Lixfeldts verk Gott unt Teufel als Weltschöpfer. Eine Unter-
suchung über die dualistiche Tiererschaffung in der europäisschen und aussereuro-
päischen Volksüberlieferung, nämnas.37 Djävulens historia har under de senaste 
åren skrivits av den franska historikern Robert Muchembled38 och av den eng-
elska historikern Darren Oldridges.39

Även när det gäller frivilliga förskrivningar till Djävulen saknas en syste-
matisk mera omfattande undersökning både inom nationell forskning och 
internationell. Både historikerna Per Sörlin och Linda Oja tar upp förskriv-
ningar till Djävulen i sina respektive avhandlingar.40 Förskrivningar gjorda i 
Danmark behandlas av historikern Tyge Krogh.41 På finskt håll tar histori-
kern Antero Heikkinen i sin avhandling från 1969, upp några fall av djävuls-
förskrivningar.42 Vid Stockholms Universitet har Nils Månsson skrivit en c-

33  Wolf-Knuts, Ulrika: Människan och djävulen., Åbo 1991.
34  Danielsson, Paul: Djävulsgestalten i Finlands svenska folktro II. Djävulen i människogestalt, 

Bidrag till kännedom af Finlands natur och folk, häfte 84, nr. 2. Se även Liungman, Walde-
mar: Sveriges Sägner i ord och bild. Utgivna och kulturhistoriskt belysta av Waldemar Liung-
man, Stockholm 1957. 

35  Valk, Ülo: The Black Gentleman., ffc Communications 276, Helsinki 2001.
36  Russel, J. B.: Lucifer. The Devil in the Middle Ages, Ithaca & London, Cornell University 

Press, 1984.
37  Lixfeld, Hannjost: Gott unt Teufel als Weltschöpfer. Eine Untersuchung über die dualisti-

cheTiererschaffung in der europäisschen und aussereuropäischen Volksüberlieferung. München 
1971.

38  Muchembled, Robert: L´Histoire de Diable, Paris 2000.
39  Oldridge, Darren: The Devil in early modern England, Sutton, 2000.
40  Sörlin, Per: Trolldoms- och vidskepelseprocesserna., Umeå 1993. Oja, Linda: Varken Gud eller 

Natur., Stockholm 1999.
41  Krogh, Tyge : Oplysningstiden og det magiske. Henrettelser og korporlige straff i 1700-tallets för-

ste halvde, Kobenhavn 2000.
42 Heikkinen, Antero: Paholaisen Liittolaiset. Noita- ja magiakäsityksiä ja -oikeudenkäyntejä 

Suomessa 1600-luvun jälkipuoliskolla., Historiallisia tutkimuksia, julkaissut Suomen Histo-
riallinen Seura, lxxviii, Helsinki. Den tidsmässiga gränsen för Heikkinens undersökning 
dras vid 1712 och tyngdpunkten ligger på de trolldomsprocesser som sammanfaller med tid-
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uppsats om förskrivningar till Djävulen.43 Förskrivningar till Djävulen gjorda 
i Sverige har dock främst behandlats i några artiklar. I en artikel av relativt 
färskt datum behandlar religionsvetaren Carl-Martin Edsman besatthet och 
djävulspakt.44 Historikern K. Rob.Wikmans artikel från 1960 beskriver ett en-
skilt fall av djävulspakt.45 Författaren till denna avhandling har i en artikel be-
handlat förskrivningar till Djävulen som en manlig strategi.46

I Tyskland har historikern Almut Neumann skrivit en avhandling om anti-
ka och medeltida föreställningar om djävulspakten så som de framställs i Malle-
us maleficarium.47 Neuman ger en grundlig beskrivning av den teologiska bak-
grunden till djävulspakten och redogör för hur den uppfattades i medeltidens 
demonologiska lära. Neuman har dock inte gjort någon empirisk studie.

Både i Sverige och övriga norden, samt på europeiskt håll har olika aspek-
ter av den folkliga kulturen under tidigmodern tid har varit föremål för fle-
ra undersökningar. Historikern Per Sörlin har studerat det folkliga deltagan-
det i trolldoms- och vidskepelseprocesserna i Göta Hovrätt48 och historikern 
Linda Oja har studerat både överhetens och folkets uppfattningar om magi.49

Oja diskuterar sekulariseringen som en förklaring till den förändrade synen 
på magi. Historikern Jari Eilola behandlar i sin avhandling från 2003 föreställ-
ningar om var gränserna för det som var tillåtet och förbjudet gick utgående 

punkten för de stora förföljelserna i Sverige, samt på det lärda kätteriet som förekom vid 
universitetet i Åbo på 1640-talet. 

43 Månsson, Nils: ”Djävulens Gesäller. Om manliga trollkarlar i 1700-talets Sverige”, opubli-
cerad C-uppsats i historia, Stockholm 1996. Uppsatsen baserar sig på en undersökning av 
några utvalda fall av förskrivningar till Djävulen, i Justitierevisionens arkiv. Samtliga mål 
behandlas även här. 

44 Edsman, Carl-Martin: ”Besatthet och djävulspakt ett 1700-tals-dokument”, Festskrift till 
Maj Renhammar, Lennart Elmerot red., 2000.

45 Wikman, K. Rob. V.: ”Förskrivning till Djävulen”, Fataburen. Nordiska museets och Skan-
sens årsbok 1960.

46 Olli, Soili-Maria: “The Devil’s Pact a male strategy”, Beyond the witch trials. Witchcraft and 
magic in Enlightment Europe, Owen Davies and Willem de Blécourt eds., Manchester Uni-
versity Press, 2004.

47 Neumann, Almut: Verträge und Pakte mit dem Teufel. Antike und mittelaltriche Vorstellungen 
im ”Malleus maleficarium”, Saarbrücker Hochschulsschriften, Band 30, Röhruig Universi-
tätsverlag, St. Ingbert, 1997.

48 Sörlin, Per: Trolldoms- och vidskepelseprocesserna., Umeå 1993.
49 Oja, Linda: Varken Gud eller Natur., Stockholm 1999.
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från magi- och trolldomsmål.50 På liknandes sätt har folkloristen Pär-Anders 
Östling studerat trosföreställningar och föreställningar om trolldomsproses-
serna, med betoning på de folkliga uppfattningarna.51 Motsättningarna mel-
lan överheten och samernas religionsutövningar i tidigmodern tid har tidiga-
re studerats av religionshistorikern Håkan Ryding52 och nyligen av historikern 
Daniel Lindmark.53 Den folkliga rättskulturen i Stockholms stad under det ti-
diga 1700-talet har undersökts av ekonomhistorikern Hans Andersson.54

I internationell forskning har de mest betydande forskningsinsatserna rö-
rande den folkliga kulturen gjorts på 1980- och 1990-talen. I England har 
den folkliga kulturen främst studerats av historikern Peter Burke55 och histo-
rikern Barry Reay.56 Burke studerar det han kallar för folkkulturens reforme-
ring. Reay undersöker olika sociala gruppers beteenden och föreställningar i 
England under tidsperioden 1550-1750 med hänsyn till aspekter som som so-
cial status, ålder, genus och tillhörighet till religionssamfund. I Frankrike har 
den folkliga kulturen undersökts av historikern Robert Muchembled57 och i 
Tyskland av historikerna David Warren Sabean58 och Robert Scribner.59

50 Eilola, Jari: Rajapinnoilla. Sallitun ja kielletyn määritteleminen 1600-luvun jälkipuolis-
kon noituus-ja taikuustapauksissa, Bibiotheca Historica 81, Suomen Kirjallisuuden Seura, 
Helsinki 2003.

51 Östling, Per-Anders: Blåkulla, magi och trolldomsprocesser: en folkloristisik studie av folkli-
ga trosföreställningar och av trolldomsprocesserna inom Svea hovrätts jurisdiktion 1597-1720, 
Uppsala 2002.

52 Ryding, Håkan: The end of drum-time. Religious change among the Lule Saami 1670s-1740s, 
Uppsala 1995.

53 Lindmark, Daniel: En lappdrängs omvändelse: svenskar i möte med samer och deras religion på 
1600- och 1700-talen, Umeå 2006.

54 Andersson, Hans: ”Androm till sky och varnagel” ... Det tidigmoderna Stockholms folkliga 
rättskultur i ett komparativt perspektiv, Stockholm 1998.

55 Burke, Peter: Folklig kultur i Europa 1500-1800, Stockholm 1983.
56 Reay, Barry: Popular Cultures in England 1550-1750, Themes in British Social History, 1998.
57 Muchembled, Robert: Popular Culture and Elite Culture in France 1400-1750, Baton rouge, 

Louisiana State university press, 1985.
58 Sabean, David Warren: Power in the blood. Popular culture and village discourse in early mod-

ern Germany, Cambridge university press, Cambridge 1984.
59 Scribner, Robert W.: For the Sake of the Simple Folk. Popular Propaganda for the German Ref-

ormation, Cambridge 1981.
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Teoretiska utgångspunkter 
och forskningsuppgiften

De teoretiska utgångspunkterna för denna avhandling är inledningsvis histori-
kern Peter Burkes teori om folkkulturens reformering och på ett djupare analy-
tiskt plan sociologen Pierre Bourdieus habitusteori.60 Både i nationell och inter-
nationell något äldre forskning har mötet mellan elitkulturen och den folkliga 
kulturen oftast stått i centrum och behandlats ur ett kontroll- och konfliktper-
spektiv. Senare har relationen mellan eliten och icke-eliten studerats ur perspek-
tiv som varierat från disciplinering till ackulturation,61 varav det senare främst 
betonats av historikern Robert Muchembled,62 till ett perspektiv där en sorts 
växelverkan mellan de olika grupperna lyfts fram. Historikern Peter Burke före-
träder det senare synsättet.63 Ett annat perspektiv, som inte utgått från överhe-
tens disciplinering finner vi i historikerna Natalie Zemon Davis och Carlo Gins-
burgs undersökningar.64 Båda har i sina respektive studier istället försökt tolka 
mentaliteter på basen av enskilda individers uttalanden och ageranden.

I Peter Burkes studie av den folkliga kulturen i Europa 1500-1800, under-
söks de olika samhällsgruppernas - elitens och icke-elitens - relation till var-
andra genom det som Burke kallar folkkulturens reformering.65 Med folk-
kulturens reformering avser Burke försök från såväl världsliga som kyrkliga 
makthavare att förändra icke-elitens, det vill säga folkets traditioner, värde-
ringar och föreställningar.66 Syftet med förändringssträvandena var att utrota 
det som av överheten ansågs vara hädiskt, vidskepligt och oacceptabelt. För-
ändringsförsöket skedde inte enbart genom kontroll och förbud utan även 

60  Habitusteorin beskrivs på sidan 14 i denna avhandling.
61  Med ackulturation menas en modell för bestående kulturella förändringar som uppstår då 

två kulturer möts.
62 Muchembled, Robert: Popular Culture., Baton Rouge, Louisinan State university press, 1985.
63 Burke, Peter: Folklig kultur., Stockholm 1983.
64 Davies, Nathalie Zemon: Martin Guerres återkomst, Stockholm 1985. Ginsburg, Carlo: Os-

ten och maskarna., Stockholm 1996.
65 Burke, Peter: Folklig kultur., Stockholm 1983.
66 Vissa forskare anser att det eventuellt inte var specifikt folkliga traditioner som re-

formatorerna ville åt utan delar av en mera allmänt omfattande kultur. Oja, Lin-
da: Varken Gud eller natur., Stockholm 1999, sid. 26.
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genom en strävan att ersätta gamla traditioner med nya. Samtidigt som sta-
ten stärkte sina egna maktpositioner ägde en andlig erövring av folken rum.67

Detta perspektiv har i svensk forskning tidigare använts av Linda Oja i hennes 
avhandling om synen på magi i Sverige på 1600- och 1700-talet.68

Forskningsuppgiften i denna avhandling är dock inte att diskutera de olika 
kulturernas - elitkulturens och folkkulturens inbördes relation sett ur ett kon-
flikt eller kontrollperspektiv. Istället för att se myndigheternas uppfattningar 
och de folkliga uppfattningarna som två rivaliserande motpoler är avsikten här 
att analysera dessa olika förhållningssätt som en helhet av samma världsbild, 
eftersom de kristna idéerna och uppfattningarna om dem på olika sätt var in-
tegrerade i varandra. Samma kristna idéer, attityder och förhållningssätt kun-
de förekomma inom både elitkulturen och den folkliga kulturen, men kun-
de användas för olika syften. Därför kommer begreppen elitkulturen och den 
folkliga kulturen här att användas som metodologiska verktyg i analysen av 
hur religiösa idéer har tillämpats i praxis. 

På vilket sätt olika individer och grupper av individer har förhållit sig till 
religiösa idéer kommer här att studeras med hjälp av sociologen Pierre Bordie-
us habitusteori.69 Habitusteorin är en stimulus/respons teori och kan sorteras 
in under rubriken beteendevetenskap.70 Habitusteorin bygger på ett antagan-
de att varje individ har ett system av inneboende dispositioner som bestäm-
mer hur människor handlar, tänker, uppfattar och värderar i givna sociala 
sammanhang.71 Inom svensk historieforskning har Bourdieus habitusteori ti-
digare använts av historikern Gudrun Andersson i hennes avhandling Tingets 
kvinnor och män, Genus som norm och strategi under 1600- och 1700-tal.72 An-

67 Sörlin, Per: Trolldoms- och vidskepelseprocesserna., Umeå 1993, sid. 12.
68 Oja, Linda: Varken Gud eller natur., Stockholm 1999. Oja diskuteras sekulariseringen som 

en förklaring till den förändrade synen på magi. Oja anser att i och med att det som tidi-
gare hade uppfattats som onaturligt ersättes av naturliga förklaringar minskade tron på ma-
gins verkan på 1700-talet.

69 Pierre Bourdieus habitusteori används här så som den har tolkats av Donald Broady. Bro-
ady, Donald: Sociologi och epistemologi. Om Pierre Bourdieus författarskap och den historiska 
epistemologin, Stockholm 1991.

70 Broady, Donald: Sociologi och epistemologi., Stockholm 1991, sid. 228 f. 
71 Broady, Donald: Sociologi och epistemologi., Stockholm 1991, sid. 228.
72 Andersson, Gudrun: Tingets kvinnor och män genus som norm och strategi under 1600- och 

1700-tal, Uppsala 1998. 
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dersson har undersökt hur rätten kunde utgöra det fältet där de olika aktörer-
na agerade. Peter Burkes teori om folkkulturens reformering kan här samman-
kopplas med Pierre Bordieus habitusteori på så sätt att de givna ramarna för 
världsbilden fastställdes och reglerades av överheten, genom dess strävan att 
omvandla den folkliga kulturen, men de inneboende dispositionerna hos oli-
ka individer möjliggjorde varierande förhållningssätt och olika tillämpningar 
inom dessa givna ramar. Både lärda och folkliga uppfattningar kunde i prak-
tiken omsättas som strategier inom ramen för det religiösa systemet som kyr-
kan upprätthöll med statens hjälp.

På vilket sätt elitkulturen och den folkliga kulturen påverkade varandra 
kommer i denna avhandling att diskuteras i termer av världsbilder, kollekti-
va mentaliteter och individuella och kollektiva strategier med betoning på de 
folkliga föreställningarna. Syftet är främst att visa hur folkliga religiösa upp-
fattningar kunde tillämpas som praktiker i vardagslivet, men även att disku-
tera överhetens strategiska agerande. Genom att beskriva statliga och kyrkliga 
uppfattningar och strävanden och hur dessa kunde skilja sig från de folkliga, 
men ibland också sammanfalla med dessa, kan en mera nyanserad bild av den 
folkliga kulturen lyftas fram. I tidigare forskning har det varit vanligt att anta 
att eliten har agerat aktivt och aggressivt medan icke-eliten passivt har tagit 
emot idéer ovanifrån. Tillämpadet av en strategi förutsätter dock enligt Pier-
re Bourdieu ett aktivt förhållningssätt. Kvinnor anklagades och dömdes sällan 
för hädelse och verkar ha utvecklat helt andra strategier än män, speciellt i för-
hållande till djävulsdiskursen. För att diskutera detta kommer ett genusper-
spektiv att tillämpas på en del av undersökningen, men kommer inte att an-
vändas som en övergripande teoretisk ram.
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Källor, metod och avgränsningar 

Avhandlingen bygger i huvudsak på Justitierevisionens utslagshandlingar i besvärs- 
och ansökningsmål, Justitierevisionens protokoll och registratur, samt källmaterial 
ur Generalauditörens 73 arkiv, som ingår som en del i Justitierevisionens arkiv. 

Hovrätten skulle som första instans döma i mål rörande så kallade hög-
målssaker.74 Hädelse mot Gud var tillsammans med förgripelser mot kungen, 
spioneri och landsförräderi bland de grövsta brott som kunde begås i tidigmo-
dern tid och skulle enligt lagen få sin första behandling i hovrätten.75 Karl ix
genomdrev att så kallade högmålssaker skulle granskas av kungen innan döds-
domen verkställdes.76 I praktiken innebar det att alla brott som belades med 
dödsstraff skulle remitteras till hovrätterna från underrätterna. Den ursprung-
liga tanken var att ingen dödsdom varken skulle kunna verkställas eller mild-
ras utan kungens medgivande. Alla nådeansökningar skulle alltså i princip 
behandlas av Kunglig Majtt. Samtliga mål som behandlas här är alltså nåde-
ansökningar för redan avkunnade domar.

73 Generalauditören var den högsta tjänstemannen inom det militära rättsväsendet och hade 
speciella uppgifter. Befattningen inrättades först 1673, men fanns i praktiken redan på 1640-
talet. Cavaille och Lindroth: Riksarkivets beståndsöversikt, Del I, sid. 282. För Kunglig Majtts 
del skulle Generalauditören vara inspektör för underrätterna, regementskrigsrätterna och Ge-
neralkrigsrätten och ansvara för att brott beivrades. Relevant i detta sammanhang är att till 
Generalauditörens uppgifter hörde även att referera alla domar som rörde liv, lem och ära. För 
mera om Generaluditörs ämbetet, Se, Lövgren, Anna-Brita: Handläggning och inflytande. 
Beredning, Föredragning och Kontrasignering under Karl xi: s envälde, Lund 1980, sid. 15 f.

74 Thunander, Rudolf: Hovrätt i funktion., Stockholm 1993, sid. 26.
75 Thunander, Rudolf: Hovrätt i funktion., Stockholm 1993, sid. 34. I praktiken kom dock hä-

delsemål inte alltid att få sin första behandling i hovrätten som lagen föreskrev utan be-
handlades även av lägre rättsinstanser. De nio hädelsemål som Maria Wallenberg Bondes-
son tar upp i sin avhandling om religiösa konflikter i Hälsingland, behandlades alla av 
häradsrätten förutom ett som enbart behandlades av de kyrkliga myndigheterna, det vill 
säga – kom inte ens att behandlas av världslig domstol. Wallenberg Bondesson, Maria: Reli-
giösa konflikter., Stockholm 2003. Även i den här undersökningen framkommer det att flera 
hädelsemål har dömts av lägre rättsliga instanser. I ett av målen påtalas det av Justitierevisi-
onen att häradsrätten som dömt i målet i fråga inte borde ha dömt ett Crimen Laesae Ma-
jestatis Divinae mål och att häradshövdingen torde tillrättavisas angående detta. Mål nr. 49. 
Även i ett annat hädelsmål som behandlades på tinget konstateras det att tinget inte borde 
ha befattat sig med ett så grov brott. Mål nr. 86.

76 Almquist, J. E: ”Karl IX och den mosaiska rätten”, Lychnos 1942, sid. 23. f.
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I praktiken kom dock tillvägagångssättet att te sig mycket annorlunda. 
Historikern Rudolf Thunander har visat att hovrätten i stor utsträckning kom 
att fungera som den högsta rättsliga instansen vad gällde rätten att benåda från 
dödsstraffet, trots att denna uppgift tillhörde kungen och hans råd.77 Orsaken 
till detta var dels att rådet inte ville eller hann befatta sig med alla insända nå-
deansökningar och dels att det fanns stora oklarheter vad gällde lagstiftningen 
kring förfaringssättet angående dessa ärenden.78 Enligt två kungliga föreskrif-
ter, en från 1641 och en från 1688, skulle inga andra mål refereras till Kung-
lig Majtt än mål där omständigheterna gav anledning att överväga benådning, 
där ingen ”beskreven lag finnes” och mål där det fanns ”tvivelsmål om lagens 
och våra förordningarnas rätta förstånd.”79 Ovissheten om vilket lagrum som 
skulle användas framträder på ett markant sätt i de diskussioner som fördes i 
Justitierevisionen. Det omtalas ibland att en delinkvent egentligen borde dö-
mas till döden, men att skriven gällande lag för brottet i fråga saknas.80 Enligt 
Rudolf Thunander var det rent av sällsynt att referera till Kunglig Majtt och 
klart juridiska skäl för detta saknades.81

Justitierevisionens verksamhet gick ut på att döma utgående från akter och 
handlingar insända från andra instanser. Revisionen kunde alltså inte själv ut-
föra rannsakningar, bara ibland ställa till med förhör.82 Till Justitierevisionen 
insändes ärenden främst från landets hovrätter och från General Auditörsäm-

77 Thunander, Rudolf: Hovrätt i funktion., Stockholm 1993.
78  hunander, Rudolf: Hovrätt i funktion., Stockholm 1993.
79 Thunander, Rudolf: Hovrätt i funktion., Stockholm 1993, sid. 187.
80 Se till exempel mål nr. 10 och mål nr. 15. I ett av målen som rör förskrivning till den onde från 

1756 omtalas att det för dylika brott inte finns något straff utsatt i lagen. Detta visar brister i 
överhetens kunskaper om vilka stadgor och lagrum det var brukligt att referera till. Mål nr. 93.

81  Thunander, Rudolf: Hovrätt i funktion., Stockholm 1993, sid 193. Thunander har poäng-
terat att den ordning som hade etablerats under hovrättens första verksamhetsdecennium 
kvarstod. Under tidsperioden 1635-1644 var det mindre än en procent av de dödsdomar 
som behandlades av Göta hovrätt som hade referats till Kunglig Majtt utgående från de i 
lagen angivna anvisningarna. Thunander, Rudolf: Hovrätt i funktion., Stockholm 1933 sid. 
188. På 1680-talet fick Justitierevisionen en mera omfattande verksamhet. Orsaken till detta 
var arbitrerande, det vill säga att det blev mera vanligt att ta hänsyn till särskilda omständig-
heter, samtidigt som flera mål än tidigare kom upp i revisionen. Lennersand, Marie: Rätt-
visans och allmogens beskyddare., Uppsala 1999, sid. 76.

82 Lennersand, Marie: Rättvisans och allmogens beskyddare., Uppsala 1999, sid. 37.
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betet, men även från andra rättsliga institutioner som till exempel rådstugu-
rätten, slottsrätten och domkapitlen.83

Till Justitierevisionen insändes vanligtvis alla befintliga handlingar rörande 
ett mål, det vill säga utslag och protokoll över rannsakningar från tinget, do-
mar från hovrätterna, brev som utväxlats myndigheter och tjänstemän emel-
lan, intyg från präster och brev från privatpersoner. Vanligtvis har det gått att 
följa ett mål från den första behandlingen på det lokala tinget till det sista be-
slutet i Justitierevisionen.

Ett av de största problemen vad gäller Justitierevisionens arkiv är att arkivet 
helt saknar arkivförteckning.84 Handlingarna i arkivet har tidigare varit ord-
nade ämnesvis och informationen om dem har funnits i ett kartotek. Karto-
teket finns fortfarande kvar idag, i form av lappkataloger som omfattar mera 
än 100 kapslar. Ärendena är kronologiskt ordnade enligt det datum då de har 
inkommit och en del av ärendena är ordnade ämnesvis. På grund av en arkiv-
gallring85 som gjordes i Riksarkivet i Stockholm i slutet av 1800-talet har en 
del handlingar i Justitierevisionens och i General Auditörens arkiv försvunnit. 
Materialets åtkomlighet försvåras ytterligare av att delar av arkivet fortsätt-
ningsvis är oordnat. Generalauditörens arkiv är inte heller slutgiltigt ordnat, 
varför en liten del av det tillsvidare är okänt. Registraturen för både Justitie-
revisionens och generalauditörens arkiv har stora luckor.86 Källmaterialet är i 
flera fall bristfälligt på olika sätt. Delar av de dokument som rör ett mål sak-
nas ibland och vissa dokument har inte gått att återfinna enligt de referenser 
som anges i kartoteket. Originalhandlingarnas tillstånd är ibland sådant att de 
svårligen låter sig hanteras. Delar av källmaterialet är på tyska.87

83 De flesta ärendena inkom från Hovrätterna. Nästan hälften av målen - 46 stycken - kom 
från Göta Hovrätt, medan 24 mål kom från Svea Hovrätt och 14 mål från Åbo Hovrätt. Via 
General Auditören insändes 14 av målen. 

84  Cavallin, Maria: I kungens och folkets tjänst., Göteborg 2003, sid. 196, Lennersand, Marie: 
Rättvisans och allmogens beskyddare., Uppsala 1999, sid. 49.

85  Endast en mindre del, troligtvis 27 hyllmeter blev dock utgallrad. Mycket av det utgallrade 
materialet har donerats till Krigsarkivet, Nationalmuseet och till olika vetenskapliga bibli-
otek. Cavaille och Lindroth: Riksarkivets beståndsdel I, bd. 1, sid. 270.

86  På grund av slottsbranden 1697 (Hovrätten fanns inrymd i slottet) finns det idag stora 
luckor i Justitierevisionens registratur för tiden 1689-1697. Lennersand, Marie: Rättvisans 
och allmogens beskyddare., Uppsala 1999, sid. 49. 

87  Mål nr. 25 och mål nr. 31.
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Avhandlingen är inte en kvantitativ studie utan en kvalitativ. Etthundra-
tio hädelsemål har valts ut. Bland dessa utvalda mål har olika typer av för-
hållningssätt till religionen kunnat urskiljas. Dessa förhållningssätt kan sättas 
in på axlarna lärt-folkligt, aktivt-passivt, kollektivt-individuellt och kvinnligt-
manligt förhållningssätt.

Den tidsmässiga avgränsningen från 1680 till 1789 har fått bestämmas av 
källmaterialet och kan motiveras med att materialet för perioden 1640-1680 
är så gott som obefintligt, eftersom det var först kring 1680 som det blev van-
ligt att ansöka om revision. Perioden 1640-1680 har därför uteslutits helt. Att 
påbörja undersökningen vid enväldets införande kan även motiveras med att 
denna period var en tid då hädelsebrottet beivrades mera än tidigare. Justitie-
revisionen underställdes mål från hela det svenska riket, det vill säga även från 
den östra rikshalvan. Detta innebär att undersökningen inte är begränsad till 
ett speciellt geografiskt område, utan omfattar landet i sin helhet.

Avhandlingens disposition 

Kapitel ett, två och tre utgör ramarna för studien och fungerar som bakgrund-
skapitel till den kommande analysen. I det första inledande kapitlet presen-
terades avhandlingens syfte, teoretiska utgångspunkter, forskningsuppgiften 
och källmaterialet som undersökningen baserar sig på. I det andra kapitlet re-
dogörs för olika definitioner av hädelsebegreppet och för kategoriseringen av 
målen. Det tredje kapitlet handlar om den rättsliga behandlingen av hädelse-
målen i Justitierevisionen. Här presenteras den rättshistoriska och ideologiska 
bakgrunden, vilka som fungerade som angivare i hädelsemålen och statsmak-
tens kontroll- och disciplineringssystem.

I det fjärde kapitlet redogörs för den diskussion som förekommit i tidiga-
re forskning kring relationen mellan eliten och icke eliten. Kapitlet innehål-
ler också en diskussion kring hur kristna idéer har fungerat som gemensamma 
kontaktytor, som kunde ge upphov till både likadana och olikartade föreställ-
ningar. I detta kapitel redovisas också en sorts modell för varierande folkli-
ga förhållningssätt till religionen. Modellen bygger på belägg för vilken effekt 
kristianiseringen verkar ha haft inom olika mentala skikt bland allmogen. Hä-
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delse som en folklig protestgenre utgående från frågor om relationen mellan 
eliten och folket, religionens individualisering och sekulariseringen, behand-
las i det femte kapitlet.

Avhandlingens sjätte kapitel behandlar frågor kring sambandet mellan kol-
lektiva mentaliteter, individuella och kollektiva strategier och om hur världs-
åskådningar kunde byggas upp utgående från dessa. Individers och individ-
gruppers – överhetens, folkets, kvinnors och mäns attityder, uppfattningar, 
förhållningssätt och tillämpningar utgående från religiösa idéer, undersöks i 
det sjätte kapitlet. Frågan om huruvida de förhållningssätt som framkommer i 
hädelsemålen kan tolkas som strategier diskuteras i det här kapitlet. Förutom 
olika gruppers och individers attityder och ageranden undersöks också kvin-
nors och mäns olikartade strategier i förhållande till djävulsdiskursen. Ett ge-
nusperspektiv läggs på delar av kapitel sex, både i frågan om kvinnliga och 
manliga strategier i relation till Djävulen, men kvinnors osynlighet i den folk-
liga kulturen och speciellt i samband med hädelsemålen diskuteras också i ka-
pitlet. I det sjunde och sista kapitlet diskuteras sammanfattningsvis frågor om 
mentaliteter, världsbilder och religionens individualisering i det tidig moder-
na samhället.
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Enligt svenska akademins ordlista är hä-
delse att smäda någonting heligt Med 
hädelse avses ett yttrande eller en handling 
som medvetet och tydligt uttrycker upprö-
rande ringaktning av någonting som hålles 
heligt. Hädelse har emellertid under oli-

-
ka sätt. Uttalanden och handlingar som 
under 1600-talet av myndigheterna upp-
fattades som en grov religiös överträdel-
se och betraktades som ett brott, uppfattas 
inte längre under vår moderna tid som smä-
dande. Gudssmädelse är inte heller läng-

Kapitel 2 – Definitioner 
och kategoriseringar

Definitioner av begreppet hädelse

Allmänna definitioner av begreppet hädelse

E
nligt svenska akademins ordlista är hädelse att smäda nå-
gonting heligt.1 Med hädelse avses ett yttrande eller en 
handling som medvetet och tydligt uttrycker upprörande 
ringaktning av någonting som hålles heligt. Hädelse har 
emellertid under olika historiska perioder definierats på 

olika sätt. Uttalanden och handlingar som under 1600-talet av myndigheter-
na uppfattades som en grov religiös överträdelse och betraktades som ett brott, 
uppfattas inte längre under vår moderna tid som smädande. Gudssmädelse är 
inte heller längre straffbart.2

Hädelsen är en komplicerad handling som bör förstås och definieras utgåen-
de från de rådande normer som utgör grundvalarna i det samhälle som den ut-
spelas i. Definitionen av hädelse har under olika tidsperioder och i olika sam-

1 Svenska Akademins ordlista över svenska språket, ”Hädelse,” Norstedts Ordbok 1998, sid. 335. 
2 I svensk lag var uppsåtlig hädelse mot Gud belagt med dödsstraff till år 1864. Efter år 1945 

togs denna lagparagraf bort eftersom lagrummet aldrig användes. Fram till år 1887 in-
skränktes kriminaliseringen av hädelse till att endast avse de fall av hädelse som åstadkom 
allmän förargelse. Nationalencyklopedin, ”Hädelse” Nionde bandet, Bokförlaget Bra Böcker 
Höganäs 1992, sid. 243. År 1951 kom lagen om religionsfrihet och numera omtalas hädelse 
vanligtvis i termer av yttrandefrihet. För mera om utvecklingen kring lagen om religionsfri-
het, Se Statens offentliga utredningar 1964: 13, Ecklesiastiska departementet, 1958: års utredning 
kyrka –stat III, Religionsfriheten, Stockholm 1964, sid. 8.
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manhang varit beroende av flera olika faktorer. Sammanhanget som hädelsen 
uppstår i har alltid haft en betydelse, eftersom en hädelse ofta har bedömts ef-
ter hur mycket förargelse den har orsakat.3 Vid mitten av 1600-talet var stats-
maktens centralisering och därpå följande ökade kontroll av undersåtarna, samt 
strävan till enhetlighet i religionen pågående processer som bör beaktas då be-
greppet hädelse studeras. Under den tidigmoderna tidsperioden var hädelse inte 
bara ett brott mot de två första buden i dekalogen i Gamla Testamentet utan bör 
även betraktas som ett brott mot staten. Det var nämligen en av statens främsta 
uppgifter att upprätthålla religionen.4 Den som hädade Gud ansågs rubba ord-
ningen i samhället och måste tillrättavisas för att balansen i samhället skulle åter-
ställas. Flera studier har visat hur kyrkan och staten i tidigmodern tid kom att 
samarbeta för att upprätthålla ordningen i samhället.5

Att tolka en handling på ett visst sätt, som till exempel avvikande, anstöt-
lig, oacceptabel eller kriminell kan ses som ett uttryck för underliggande vär-
deringar och normer. Dessa värderingar och normer har varierat under olika 
tidsperioder, men samtida samhällsgrupper kan också ha haft varierande upp-
fattningar. Ett uttalande eller en handling kan därför av en viss samhällsgrupp 
definieras som hädelse, medan samma företeelse av en annan grupp inte nöd-
vändigtvis sågs som ett brott överhuvudtaget.

Tids- och rumsaspekten är också av betydelse för definitionen av hädelse, 
liksom vem som uttalar en hädelse och vem som åhör den. En kristen som ut-
övar sin religion i ett muslimskt land kan av muslimer uppfattas som en hä-
dare, medan en muslim på ett kristet område kan bete sig på ett sätt som kan 
uppfattas som smädande för kristna. För den här undersökningen är tids-
aspekten av betydelse eftersom attityderna gentemot vissa religiösa överträ-
delser förändrades under den undersökta tidsperioden. Grundbetydelsen av 
begreppet hädelse kvarstod dock, men vissa typer av hädelsebrott kom att 
omdefinieras under 1700-talet. Således definierades till exempel att uttala eder 

3 Lawton, David: Blasphemy., Hemel Hempstead 1993, sid. 141.
4 Kjöllerström, Sven: Guds och Sveriges lag under reformationstiden, Lund 1957, sid. 36.
5 Se till exempel Aalto, Seppo: Kirkko ja Kruunu., Helsinki 1993, Liliequist, Jonas: Brott, synd 

och straff., Umeå 1991, Sörlin, Per: Trolldoms- och vidskepelseprocesserna., Umeå 1993, Oja, 
Linda. Varken Gud eller Natur., Stockholm 1999 eller Wallenberg Bondesson, Maria: Reli-
giösa konflikter., Stockholm 2003. 
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och svordomar under 1600-talet som hädelse,6 vilket mot slutet av 1700-talet 
inte längre var fallet. Att uttala eder och svordomar kom i stället att betraktas 
som ett religionsbrott i största allmänhet. Förskrivningar till den onde, som 
under 1600-talet ansågs vara den yttersta formen av blasfemi, likställdes i la-
gen med vidskepelse år 1779.7

Samtida definitioner i den rättsliga och teologiska doktrinen
En hädelse under tidigmodern tid kunde vara ett verbalt uttalande, en icke-
verbal handling, en skriftlig smädelse eller ett mer eller mindre artikulerat 
förhållningssätt som ansågs kränkande mot Gud. Själva grundbetydelsen av 
innebörden av Gudssmädelse var på 1600- och 1700-talen den samma som 
idag, men begreppet hädelse var mer specificerad i äldre tid. I källmaterialet 
används begreppen hädelse och smädelse omväxlande, men avser alltid samma 
sak. Fortsättningsvis kommer dessa termer att användas parallellt även här.

Juristen Bo H. Lindberg behandlar i sin avhandling från 1992 hädelsebe-
greppet i den tidens lagstiftning mycket ingående.8 Enligt Thomas ab Aquino 
är hädelse det som sagts eller gjorts till Guds förakt.9 Även i svensk lagstiftning 
återspeglas denna tanke. 

Uttrycket att ”brista ut med ord eller gärningar mot Gud” förkom i svensk 
lagtext och speciellt i samband med konungaförsäkringar.10 Som ett exempel 
på detta kan Karl den x:s kungaförsäkran nämnas, där hädelse definieras på 
följande sätt:

6 Lindberg, Bo H.: Praemia et Poenae., Uppsala 1992, sid. 468. Att uttala eder ansågs krän-
kande för Gud då den som uttalade en ed svor vid Guds kropp, blod, makt och kraft etc.

7 Oja, Linda: Varken Gud eller Natur., Stockholm 1999, sid. 69. Sörlin, Per: Trolldoms- och 
vidskepelseprocesserna., Umeå 1993, sid. 45.

8 Lindberg, Bo H.: Praemia et Poenae., Uppsala 1992.
9 Lindberg, Bo H.: Praemia et Poenae., Uppsala 1992, sid. 492. Uppfattningarna om vad som 

skulle betraktas som hädelse varierade under tidigmodern tid. I Ludwig Gilhausens verk 
Arbor Iudiciaria Criminalis från 1603 kallas alla religionsbrott Gudssmädelse, medan hädel-
se enligt Johannes Kahls Juridiska lexikon från 1622 är att tala ofromt om Gud. Lindberg, 
Bo H.: Praemia et Poenae., Uppsala 1992, sid. 490 f.

10 Lindberg, Bo H.: Praemia et Poenae., Uppsala 1992, sid. 489. David Lawton definierar hä-
delse främst som en verbal språklig handling. Se Lawton, David: Blasphemy, Hemel Hemp-
tstead 1993.
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”den som bruste uth med ord eller gernignar, at förtala eller försmäda 
Gudz ord och wår Christeliga Gudztienst, then skal som blasphemus 
och en Gudz ordz försmädare, efter föregågne doom, ifrån sin hafwan-
des tienst casserat, och efter bråttet til Lijfwet straffat warda”.11

Icke-verbala hädelser kunde vara handlingar eller förhållningssätt till religi-
onen, som uppfattades som helt eller delvis stridande mot kyrkans lära. Till 
denna grupp av överträdelser hör olika sorters beteenden som till exempel 
stöld av oblat, föregiven besatthet och påstådda möten med änglar.

I lagstiftningen och i teologiska betänkanden gjordes en distinktion mel-
lan uppsåtlig Gudshädelse och hädelse som gjorts utan uppsåt.12 Uppsåtlig 
gudshädelse ansågs vara ett av de grövsta brott som kunde begås och var belagt 
med dödsstraff, medan icke uppsåtlig hädelse bestraffades betydligt mildare. 
Dödsstraffet för uppsåtlig hädelse avskaffades i svensk lag först år 1864.

I kyrkolagen 1686 omtalas uppsåtlig gudssmädelse på följande sätt:

”hwilken af uppsåt, med ord eller skrifter, lastar och smädar Gud, hans 
heliga ord och Sacramenten; miste lifvet. Sker thet obetänckt, och af 
hastighet, och ångrar han sig: böte etthundrade daler” 13

I missgärningsbalkens andra paragraf omtalas smädelse av Gudstjänsten, Guds 
ord och sakramenten på följande sätt: 

”giör någon gäckeri med Gudstiensten, Guds ord och sacramenten, af 
lättsinnighet, böte femtijo daler.”14

Förutom frågan om uppsåtet gjordes en distinktion mellan grövre och lind-
rigare former av hädelse i termer av direkt och indirekt hädelse. Med direkt 

11 von Stiernman, Anton: Samling utaf åtskilliga, tid efter annan, utkomna kongliga stadgar, 
bref och förodningar angående religion gjord uppå Hans Kongl. Maj:ts nådigste befallning,
1744, sid. 52.

12 I ett av målen argumenterades för att domslutet i fråga hade grundat sig på fel lagrum, ef-
tersom det lagrummet som åberopades endast gällde vid uppsåtlig hädelse. Mål nr. 99. 

13 Kyrkolagen 1686.
14 Kyrkolagen 1686.
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Gudssmädelse avsågs hädelse gentemot Guds person, vilket inbegriper kränk-
ningar av treenigheten, Guds namn eller Guds väsen. Alla övriga hädelser be-
traktades som indirekta. Uttalanden eller handlingar som betraktades som 
indirekt hädelse var till exempel hädelse av skapelsen, den lutherska läran, 
gudstjänsten, bönen, prästerskapet eller kyrkoordningen.

Ur teologisk synvinkel var denna distinktion dock mycket viktig, eftersom 
direkt gudssmädelse ansågs vara den grövsta formen av hädelse. Mycket av de 
samtida diskussionerna om definitionen av begreppet hädelse gick ut på att 
utreda om den som gjort sig skyldig till hädelse hade smädat Gud direkt eller 
om smädelsen skett indirekt.15 Även i Justitierevisionen förekom den diskus-
sionen. Trots att den definitionsmässiga skillnaden mellan direkt och indirekt 
hädelse tillmättes stor betydelse i teologiska diskussioner, verkar den inte haft 
någon betydelse för bestraffningen av hädelsebrottet.

Gränsen mellan direkt och indirekt hädelse kunde vara mycket vag. Att 
ringakta bönens kraft eller att vägra be ansågs av överheten vara ett oaccepta-
belt och straffbart beteende, som rent definitionsmässigt klassades som indi-
rekt hädelse. Vid behandlingen av ett hädelsemål år 1725 konstaterades dock 
att den anklagade, som ringaktat bönens kraft därigenom hade hädat Gud di-
rekt, eftersom Gud hade anbefallt bönen.16 Om en man som dömdes för att 
ha smädat kyrkoordningen, konstaterades att även han därigenom ansågs ha 
gjort sig skyldig till direkt Gudssmädelse.17 Dessa överträdelser som strikt defi-
nitionsmässigt borde ha tolkats som indirekt hädelse, uppfattades och bestraf-
fades alltså i dessa två fall som direkt hädelse. 

I de samtida definitionerna av hädelse gjordes också skillnad mellan smädel-
ser riktade direkt mot Gud och att genom hädelse vilseleda andra från den rätta 
tron. Enligt denna definition bör hädelsebrottet delas in i två olika former bero-
ende på om uppsåtet har varit att smäda Guds väsen, det vill säga direkt hädelse, 
eller att förleda andra från den dyrkan som tillfaller Gud allena. Detta var helt i 

15 Definitionen av direkt smädelse emot Gud tas upp av Carpzov, som härleder sin defini-
tion av omedelbar smädelse av Gud från kyrkofader Ambrosius. Lindberg, Bo H.: Praemia 
et Poenae., Uppsala 1992, sid. 492. Även i Justitierevisionen fördes denna diskussion i sam-
band med behandlingen av ett hädelsesmål. Delikventen hade förbannat att han läst bönen 
”Fader vår” och konsitoriet i Åbo hade begärt ett utlåtande om huruvida detta skulle be-
traktas som direkt hädelse eller inte. Mål nr. 70.

16 Mål nr. 47.
17 Mål nr. 43.
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enlighet med de definitioner av hädelse som de flesta av samtidens tyska teolo-
ger och jurister, använde.18 Till formerna direkt och indirekt hädelse, uppsåtlig 
och icke-uppsåtlig hädelse, vilka alla vände sig emot Gud, förekom även hädel-
ser där hädaren vände sig bort från Gud. Uppmärksamhet som vände sig bort 
från Gud och var riktad mot någon annan part kallades avgudadyrkan. I teolo-
giska termer innebar avgudadyrkan att det inträffade en förväxling mellan ska-
paren och det skapade, vilket i sin tur innebar att skapade ting tilldelades egen-
skaper som tillhör Gud allena. Att ge en annan part, till exempel andra gudar, 
onda andar, Djävulen eller förfäderna vördnad eller tillbedjan betraktades där-
för som blasfemi. Definitionen av förskrivning till Djävulen som Gudssmädel-
se baserar sig delvis på denna tanke. Genom djävulspakten kränktes Gud, då en 
annan part gavs den dyrkan och den vördnad som skulle tillkomma Gud allena. 
Dessutom ansågs det förbund som hade ingåtts med Gud i det kristna dopet au-
tomatiskt vara annullerat då någon etablerade en pakt med den onde.

Kategoriseringar

Kategorisering av målen i Jusititierevisionen
Benämningen ”Crimen Laesae Majestatis Divine” - brott mot det himmel-
ska majestätet grundar sig ursprungligen på den kanoniska lagen och använ-
des redan på medeltiden. På basen av de rubriceringar de olika hädelsemålen 
har getts av de samtida rättsliga instanserna kan fyra större grupper av hädel-
semål urskiljas. Dessa är hädelse mot Gud, hädelse och missbruk av sakra-
menten, förskrivningar till Djävulen samt en grupp som här kommer att kall-
las övriga hädelser. De tre första grupperna kunde med stöd av lagen och den 
samtida teologin definieras som brott mot det himmelska majestätet. Av sam-
tidens jurister och teologer betraktades förskrivningen till Djävulen som den 
yttersta formen av hädelse och föll således inom kategorin hädelse mot Gud. 
Definitionsmässigt var både förskrivning till Satan och hädelse av sakramen-
ten hädelse mot Gud, men de kommer i denna avhandling att behandlas som 

18 Enchiridion Dyrrius (1662 ) till exempel talade om sju sätt att smäda Gud, varav tre for-
mer även nämndes av Thomas av Aquino. Se Lindberg, Bo H.: Praemia et Poenae., Uppsa-
la 1992 , sid. 493, not 129. För en mera ingående beskrivning av detta, Se Lindberg, Bo H.: 
Praemia et Poenae., Uppsala 1992, sid. 492 ff.
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separata kategorier. Hädelse av sakramenten betraktades ibland av samtiden 
som Gudssmädelse och ibland som en separat kategori. Förskrivningarna till 
den onde var av helt annan karaktär än de andra formerna av hädelse.

De fyra klart avskiljbara kategorier som nämnts tidigare (hädelse mot Gud, 
hädelse och missbruk av sakramenten, förskrivning till Djävulen och övriga hä-
delser) överlappar ibland varandra definitionsmässigt och/eller innehållsmässigt. 
Att definiera och kategorisera normöverträdelser som på 1600- och 1700-talet av 
överheten har uppfattats som hädelse emot Gud är vanskligt då begreppet hä-
delse ibland angränsar till andra brottskategorier. De enskilda hädelsemålen kan 
också angränsa till andra brott som till exempel trolldom, magi och vidskepelse. 
Ett mål som hade kunnat klassificeras som ett magimål kunde av överheten de-
finieras som ett Crimen Laesae Majestatis Divinae-mål och vise versa. Drängen 
Olof Jönsson anklagades år 1733 för att han hade brukat signerier19, som innehöll 
namnen Gud och Jesus, vilket betraktades som missbruk av Herrens namn.20

Genom att uttala signerier påstods Olof Jönsson ha skadat tre hästar. Han hade 
brukat så kallad skadlig magi – maleficium - och kunde likaväl ha dömts för ut-
övandet av magi. Anklagelsegrunden för hans brott var dock hädelse.

I bestraffningen av hädelsebrottet utnyttjades olika lagrum beroende på 
vad överträdelserna inbegrep. Även här verkar myndigheternas förhållnings-
sätt ibland ha varit osäkert och vacklande. De enskilda fallen var dessutom 
ibland mycket olika varandra innehållsmässigt. De samtida myndigheternas 
egna definitioner och kategoriseringar av olika normöverträdelser varierar. 
Stor oklarhet och osäkerhet om det korrekta förhållningssättet i frågan om 
hur hädelse skulle dömas framträder ofta. De ärenden som behandlades av 
Justitierevisionen var komplexa till sin karaktär och svåra att hantera.21 Det fö-
rekom ibland stora oenigheter i diskussionerna i revisionen om på vilket sätt 
ett hädiskt beteende skulle relateras till den skrivna lagen. Lagens brister och 
oklarheter och de olika målens komplexa karaktär har ibland lett till att det 
var svårt även för Justitierevisionen att avgöra hur ett mål borde definieras och 
vilket straff det betingade. 

19 Signerier är verbalt utövande av magi för skadliga eller nyttiga syften. För mera om signeri-
er se Oja, Linda: Varken Gud eller natur., Stockholm 1999, sid. 63 ff.

20 Mål nr. 65.
21 För mera om svårigheterna kring Justitierevisionens arbetssätt, se Lennersand, Marie: Rätt-

visans och allmogens beskyddare., Uppsala 1999, sid. 75 f.
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Det förekommer att mål av till synes samma karaktär definierades på oli-
ka sätt och därigenom dömdes enligt olika ställen i den skrivna lagen. En per-
son som hade förskrivit sig till den onde dömdes av hovrätten till döden enligt 
högmålsbalkens trolldomskapitel.22 En person som missbrukat sakramenten 
omtalas ”såsom den som dig med Satan har förbundit och trolldom brukat”23,
medan en person som anklagades för förskrivning till den onde i det rättsliga 
materialet kunde få sin överträdelse definierad som hädelse.24 Förskrivningen 
till den onde jämställdes alltså i det förstnämnda fallet med trolldom, med-
an flera av de för djävulsförskrivning anklagade dömdes enligt samma lagpa-
ragrafer som de som dömdes för hädelse, det vill säga vanligtvis Stadgan om 
Eder och Sabbatsbrott från 1687, § 9. Samtidigt kunde både verbala hädelser 
mot Gud och förskrivningar till Djävulen kallas missgärningar mot Gud och 
bestraffas enligt missgärningsbalken i 1734-års lag. Längre in på 1700-talet be-
traktades förskrivningar till den onde som vidskepelse.25 Djävulspakt kunde 
alltså dömas som trolldom, hädelse, missgärning eller vidskepelse. 

Hädelse mot Gud
I de samtida källor som tar upp definitioner av hädelse syns en påverkan från 
skolastiken.26 I den skolastiska synen på Gud är Gud fullkomlig och kan för 
den skull inte tillskrivas något ofullkomligt. Att tillskriva Gud någon brist av 
något slag tolkades därför som hädelse. På motsvarande sätt betraktades att 
frånta Gud på teologisk basis fastställda egenskaper, som att till exempel på-
stå att Gud inte är allsmäktig eller god, som hädiskt. Ett liknande utgångsläge 
för att definiera ett uttalande som Gudssmädande var enligt juristen Prosper 
Farinacius, som levde på 1600-talet, att påstå någonting falskt om Gud eller 
att förneka någonting som var sant.27 Ett exempel på den här typen av hädel-

22 Mål nr. 25. Enligt flera av samtidens demonologer hade de som var häxor ingått en pakt 
med den onde och hade därigenom blivit Satans medhjälpare på jorden. 

23 Mål nr. 8.
24 I tre av förskrivningsmålen kallas handlingen uttryckligen Crimen Laesae Majestatis Divi-

nae. Mål nr. 25, mål nr. 53 och mål nr. 71.
25 I två av förskrivningsmålen som behandlades i Justitierevisionen under senare delen av 

1700-talet, år 1769 och år 1772, omtalas förskrivningarna som vidskepelse. Mål nr. 101 och 
mål nr. 102.

26 Lindberg, Bo H.: Praemia et Poenae., Uppsala 1992, sid. 492 ff. Denna påverkan kan enligt 
Bo H. Lindberg inte återfinnas i svenska lagtexter, men syns i svensk rättspraxis.

27 Lindberg, Bo H.: Praemia et Poenae., Uppsala 1992, sid. 495.
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se framträder i ett hädelsemål, där den anklagade hade förnekat Guds heliga 
egenskaper.28 En annan person dömdes också för hädelse för att han hade sagt 
att Gud är orsaken till synden.29 Den anklagade hade sagt att om Gud har ska-
pat allt, har han också skapat synden, det vill säga – han tillskrev Gud någon-
ting som inte överensstämde med teologin. 

Även ett likgiltigt eller arrogant förhållningssätt gentemot den kristna lä-
ran eller det praktiska religionsutövandet överhuvudtaget kunde av överheten 
uppfattas som gudssmädande. Ett ointresse för religionen kunde antingen ut-
tryckas verbalt eller genom ett nonchalant beteende eller genom en kombi-
nation av dessa. Prästhustrun Anna Forsberg anklagades för att ha hädat Gud 
både verbalt och genom att visa sin avoga inställning till gudstjänsten, kyrkan 
och prästerskapet.30 Anna hade inte deltagit i gudstjänsten på länge och hade 
dessutom uttalat sig föraktfullt om densamma. Hon ville inte veta vad som av-
handlades i Guds hus och hon hade tvivlat på att Gud var en riktig Gud, ef-
tersom han inte hade uppfyllt hennes önskningar.

År 1702 anklagades en bonde för hädelse för att han öppet hade tagit av-
stånd ifrån gudstjänstfirandet.31 Den anklagade hade vägrat att gå i kyrkan och 
vid flera tillfällen sagt att de som gick i kyrkan måtte vara galna. I källmateri-
alet framträder ett dylikt förhållningssätt i ett flertal mål.32 Det mest markanta 
avståndstagandet från den kristan tron framträder i ett av målen från år 1740, 
där tre delikventer skriftligen hade avsagt sig den kristna tron.33

Begreppet hädelse inbegriper alltså såväl verbala som icke-verbala kränk-
ningar, samt olika attityder och förhållningssätt, som beskrivits ovan. Desstuom 
har även skriftliga smädelser och smädande fysiska handlingar riktad mot heliga 
föremål eller symboler av samtiden definierats som hädelse.34 I källmaterialet fö-

28 Mål nr. 67. I samband med behandlingen av detta mål fördes en diskussion i Justitierevisi-
onen där det konstaterades att detta var den värsta sortens gudssmädelse.

29 Mål nr. 12.
30 Mål nr. 30.
31 Mål nr. 20.
32 Se till exempel mål nr. 20. Bonden Erik Mattsson dömdes för gudssmädelse för att han 

hade sagt att han skulle trampa Gud under sin skosula om de möttes.
33 Mål nr. 74.
34 Lindberg, Bo H.: Praemia et Poenae., Uppsala 1992, sid. 468. I denna undersökning före-

kommer inga mål som innebär kränkande handlingar gentemot heliga föremål. I ett mål 
som 1660 behandlades av Generalkrigsrätten och senare insändes till Justitierevisionen, an-
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rekommer endast en skriftlig smädelse.35 Ingen profanering av heliga föremål el-
ler religiösa symboler förekommer i källmaterialet för den här studien.

Hädelse och missbruk av sakramenten
Sedan åtminstone år 1493 räknar den katolska kyrkan med sju sakrament: dop-
et, konfirmationen, nattvarden, boten, sista smörjelsen, prästvigningen och 
äktenskapet.36 Den katolska definitionen av sakrament sammanfaller med den 
lutherska.37 Antalet sakrament var däremot färre inom den lutherska läran. 
Inom lutherdomen kvarstod endast dopet och nattvarden som sakrament. 
Den största skillnaden mellan de katolska och de lutherska sakramenten gäl-
ler dock innehållet i de handlingar som definieras som sakrament.38 Skillna-
derna mellan de katolska och de lutherska uppfattningarna om sakramenten 
framträder därför både på det dogmatiska planet och i det praktiska religions-
utövandet. Under den tidigmoderna tiden i Sverige kom många föreställning-
ar rörande sakramenten, som bottnade i katolicismen, att bibehållas. Detta 
gäller speciellt folkliga föreställningar om nattvarden och om invigningen av 
nådemedlen. Historikern Göran Malmstedt beskriver hur medeltida uppfatt-
ningar om att nattvarden kunde begås kollektivt eller att det till och med räck-
te med att församlingens prästerskap begick nattvarden, fanns kvar i de folk-
liga föreställningarna under luthersk tid, trots att lutherdomen betonade och 
kontrollerade den individuella nattvardsgången. 39

Nattvarden hade en central ställning både i samtidens lärda teologi och i 
menighetens föreställningsvärld.40 Majoriteten av de hädelser som var riktade 

klagades dock en soldat för att ha profanerat en kyrka i mitten av 1600-talet. Justitierevi-
sionens Utslagshandlingar, General Auditörens arkiv, Besvärs- och ansökningshandlingar, 
1660, 19. Januari. Alla handlingarna rörande detta mål har dock gått förlorade, varför det 
inte har tagits med i undersökningen. 

35 Mål nr. 19.
36 Bergefelt, Börje: Den teokratiska statens död. Sekularisering och civilisering i 1700-talets Stock-

holm, Stockholm 1996, sid. 58. 
37 Med sakrament avses ett tecken på Guds nåd och en form för den osynliga nåden på sådant 

sätt, att den bär bilden därav och tillika utgör dess orsak. Bergefelt, Börje: Den teokratiska 
statens död., Stockholm 1997, sid. 58. 

38 Bergefelt, Börje: Den teokratiska statens död., Stockholm 1997, sid. 59. 
39 Malmstedt, Göran: Bondetro och kyrkoro., Göteborg 2002, sid. 137 ff. Enligt Börje Berge-

feldt blev nattvarden i det lutherska Sverige ett betydelsefullt tvångsmedel i kyrkans hand. 
Bergefeldt, Börje: Den teokratiska statens död., Stockholm 1997, sid 61.

40 Detta har både Göran Malmstedt och Olle Larsson betonat. Malmstedt, Göran: 
Bondetro och kyrkoro., Göteborg 2002, sid. 134 och Larsson, Olle: Biskopen visite-
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mot sakramenten utgjordes av smädelser mot nattvarden. Endast 6 av de to-
talt 24 domarna gällde smädelse eller missbruk av dopet. Sakramenten skulle 
utdelas och mottagas på ett på förhand fastställt sätt. Förutom att sakramen-
ten skulle utdelas och mottagas på ett på förhand fastställt sätt, fanns det även 
andra regler kring sakramenten att förhålla sig till. För att ett dop skulle anses 
giltigt skulle det förättas av en präst och bevittnas av minst två personer. En 
änka dömdes för missbruk av dopet då hon efter att ha fött ett barn i enslighet 
i skogen, strax efter födseln själv hade döpt sitt nyfödda barn.41 Även att avstå 
från att nyttja sakramenten betraktades som en kränkning gentemot Gud. Tre 
personer anklagades för att de hade vägrat döpa sina barn.42

De flesta målen som rör hädelse av sakramenten gäller verbala ringaktande 
uttalanden om nattvarden, men även icke verbala respektlösa attityder förekom-
mer i källmaterialet. Hur ett respektlöst förhållningssätt till nattvarden kunde 
te sig kan illustreras med följande exempel. I mars 1725 hade drängen Nils Tor-
stensson, 21 år gammal, hemma från Tjust Härad, gjort sig skyldig till sakra-
mentens hädelse då han varit tillsammans med några andra ungdomar. Målet 
kom upp till behandling i Justitierevisionen 1726.43 Nils hade tagit ett oxhorn 
och kastat sitt vatten i det och därefter hade han gått fram till sin vän Måns Jons-
son och hällt ur hornet på hans huvud och samtidigt sagt: ”Jag döper dig i namn 
av faders och sonens och den helige andens namn”, samt bett klockaren som va-
rit närvarande att säga amen. Strax efteråt hade Nils hållit hornet till munnen 
på Måns Jonsson som om det vore nattvardsvin och sagt: ”Vår herre Jesus bevara 
din kropp och själ.” Då hade Måns skjutit Nils ifrån sig, varpå denne hade hällt 
hela hornets innehåll över honom. På det här sättet hade Nils Torstensson gjort 
sig skyldig till hädelse av både dopet och nattvarden. Detta kunde dock med 
våra moderna ögon sett närmast betraktas som ett pojkstreck,44 men definiera-
des och dömdes av samtiden som ett Crimen Lasae Majestatis Divinae mål. 

rar., Växjö 1999, sid. 21.
41 Mål nr. 29.
42 Mål nr. 63, mål nr. 73, mål nr. 75 och mål nr. 77. Bland dessa anklagades och dömdes sam-

ma person – Jacob Gripenstedt - två gånger för samma brott, det vill säga för att han hade 
vägrat låta döpa sina barn. Mål nr. 73 och mål nr. 77.

43 Mål nr. 56.
44 Göran Malmstedt har visat hur det förekom inom den folkliga kulturen att kyrkliga riter ef-

terhärmades. Speciellt vanligt var det att barn lekte bröllop, dop och nattvard. Malmstedt, 
Göran: Bondetro och kyrkoro., Göteborg 2002, sid. 50-54.
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Enligt den katolska kyrkans lära förvandlades nattvardsbrödets och natt-
vardsvinets substans till Kristi kropp och blod genom att prästen invigde nå-
demedlen vid nattvarden, men detta accepterade inte lutherdomen. Luther 
förkastade transubstantiationsläran men ansåg att Jesus Kristus var närvarande 
vid nattvarden på ett annat sätt. Historikern Göran Malmstedt har visat hur 
föreställningen om nattvardsmedlens förändrade substans har levt kvar i de 
folkliga föreställningarna efter lutherdomens införande och vilken betydelse 
invigningen av sakramenten har haft.45 Då invigningsorden lästes upp betrak-
tades detta som speciellt viktigt, eftersom det var då som brödets och vinets 
substans i de folkliga föreställningarna ansågs förändras för alltid. Malmstedt 
beskriver även hur allmogen till och med kunde ställa krav på att elevationen 
bibehölls, trots att detta var ett katolskt bruk.46

Att använda sakramenten på något annat sätt eller för något annat ända-
mål än vad teologin föreskrev tolkades som missbruk av sakramenten. En typ 
av missbruk av sakrament, som förekom var stöld av oblat.47 I de folkliga före-
ställningarna kunde en välsignad oblat användas vid utövandet av olika slag av 
magi, bland annat för att få jaktlycka. Det existerade även en folklig uppfatt-
ning om att det med hjälp av en invigd oblat gick att bli friskytt48 En person 
som önskade att bli friskytt skulle vid nattvarden ta oblaten, hänga upp den i 
ett träd och skjuta ett hål genom den. Innebörden av handlingen var symbo-
lisk och innebar att frälsarens kött och blod genomborrades. Inom den luth-
erska kyrkan var det viktigt att motverka nattvardsgång för att få tillgång till 
magiska medel. I Kyrkolagen 1686 stadgas det att prästerskapet bör övervaka 
att de invigda sakramenten inte missbrukas.49

45 Malmstedt, Göran: Bondetro och kyrkoro., Göteborg 2002, sid. 144. 
46 Malmstedt, Göran: Bondetro och kyrkoro., Göteborg 2002.
47 Malmsted, Göran: Bondetro., Lund 2002, sid. 143. Se även Krogh, Tyge : Oplysningstiden og 

det magiske. Henrettelser og korporlige straff i 1700-tallets förste halvde, Kobenhavn 2000, sid. 
127 f. Krogh visar här hur en välsignad oblat inom folktron till exempel kunde användas 
vid så kallad kärleksmagi, för att få någon att bli förälskad. Det omtalas även att välsignade 
oblater i samband med häxsabbaten i Blåkulla skulle ges till Satan vid ankomsten. 

48  Att vara friskytt innebar att det önskade villebrådet alltid skulle finnas tillgängligt och friskytten 
alltid skulle träffa det. Wall, Jan: ”Wilt tu nu.”, Djävulen. Red. Ulrika Wolf- Knuts. Sem., Åbo 
1990 sid. 26. Wall nämner en person som 1625 satt oblaten i gevärspipan för att träffa bättre.

49  Bergefelt, Börje: Den teokratiska statens död., Stockholm 1996, sid. 54. Se även KL 1686 sid. 
36. Detta visar att överheten kände till att det inom den folkliga kulturen fanns ett annat 
användningsområde för oblater än det kyrkliga.
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Trots att stöld av oblat oftast definierades som missbruk av sakramenten, 
kunde handlingen ibland betraktas likvärdigt med djävulsförbund. Denna idé 
baserade sig på föreställningen att utövandet av magi var förknippat med Djä-
vulen eftersom ingen människa inom sig själv kunde ha magiska krafter. Magis-
ka och övernaturliga krafter kunde enligt demonologerna erhållas bara genom 
någon sorts överenskommelse med Satan. Denna uppfattning framträder tyd-
ligt i ett rättsfall från 1690-talet. Soldaten Hans Isaksson Bladh anklagades i slu-
tet av 1600-talet för att ha stulit oblaten vid nattvarden och ärendet behandlades 
av Justitierevisionen som ett Crimen Laesea Majestatis Divinae-mål.50 Inspira-
tionen till detta företag hade Hans Blad fått av en kamrat, Johan Ambjörnsson 
Hiltzberg, som hade sagt att Hans skulle sätta oblaten i sin bössa för att få skjuta 
så mycket han ville. Vid nattvarden hade Hans Bladh således tagit nattvardsbrö-
det i sitt ärmkläde och gömt det i en bönbok då han hade kommit hem. 

Hans Bladh hade dock inte kunnat förmå sig att ta oblaten med sig ut i 
skogen genast på grund av att han enligt protokollet då ”hade blivit så huf-
vudyhr”. Efter att ha haft oblaten i sin bönbok i mera än en veckas tid hade 
Hans Blad sist och slutligen tagit med sig den ut i skogen, där han igen genast 
hade drabbats av ”yrsel”. I stället för att fullfölja sina ursprungliga avsikter att 
sätta oblaten i bössan och pröva jaktlyckan hade Hans ätit upp den, varpå han 
hade känt sig bättre. På hemvägen från skogen hade Hans Blad träffat kyrko-
herden Johan Aulin och erkänt allt för honom. Vid extra ordinarie tinget vid 
Eskilstuna Slott 1699 hade det inkommit en rannsakning och dom över fallet. 
Häradsrätten hade dömt Hans Isaksson Bladh ”såsom den som sig med Sa-
tan hade förbundit och som trolldom brukat” till döden enligt § 9 i Konglig 
Majtts. Stadgar om Eder och Sabbatsbrott 1687. Hur målet slutade vet vi inte 
då registraturen för år 1699 saknas.

Två andra personer, en man och en kvinna, vars brott behandlades i Jusitite-
revisionen, anklagades även de för att ha stulit välsignade oblater. Torparen Per 
Persson anklagades i slutet av 1600-talet för att ha tagit oblaten vid nattvarden.51

Två vittnen intygar att de hade sett hur Per smusslat ner oblaten i tröjärmen. Per 
nekade dock enträget förhöret igenom och påstod att det var ett tobaksblad som 
han hade tagit ut ur munnen. Hans avsikter med att stjäla oblaten förblir dol-

50  Mål nr. 8. 
51  Mål nr. 10 
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da. Kvinnan i fråga som också dömdes för stöld av oblat, hade triumferande vi-
sat upp oblaten för andra efter det att hon hade kommit hem från gudstjänsten. 
Det är uppenbart att hon hade tagit oblaten i någon sorts demonstrativt trots. 
Då hon hade påmints om att hon tidigare hade vägrat gå till nattvarden, hade 
hon sagt. ” Jag gick till nattvarden, men jag mottog inte sakramenten”.

Sakramenten skulle i regel brukas endast i kyrkan. I undantagsfall kunde 
nattvarden delas ut hemma hos en församlingsmedlem, som tillfälligt var för-
hindrad att komma till kyrkan på grund av sjukdom eller som låg på döds-
bädden. I början av 1700-talet dömdes en person, bonden Per Larsson i Mått-
zel, för hädelse och missbruk av sakramenten.52 Per Larsson anklagades för att 
ha missbrukat sakramenten, då han hade bett kyrkoherden komma hem till 
hans hustru, som var sjuk, för att ge henne nattvarden. När kyrkoherden kom 
fann han hustrun Brita Ersdotter fullt sysselsatt med sina vardagliga sysslor. 
Detta tolkades av överheten som att Per Larsson hade missbrukat nådemed-
len och gjort narr av dem.

Förskrivningar till Djävulen
Förskrivningarna till Djävulen utgör en grupp av överträdelser som till sin ka-
raktär markant skiljer sig från de övriga hädelsemålen. Den som förskrev sig 
till den onde hade först och främst en klar intention med sin överträdelse, vil-
ket inte alltid var fallet med till exempel verbala hädelser.

I Sverige har verkliga försök till förskrivningar till Djävulen gjorts från med-
eltiden till långt in på 1700-talet. Rättsligt källmaterial och upphittade, bevarade 
autentiska djävulskontrakt vittnar om detta. En person som ville ingå förbund 
med Djävulen upprättade vanligtvis ett skriftligt kontrakt.53 De flesta förskriv-
ningarna som är kända för oss är kända genom ett skriftligt kontrakt. I Skandi-
navien har ett stort antal skrivna kontrakt påträffats, men få finns bevarade. Det 
skrivna kontraktet kunde användas som bevis vid rättegångar men brändes van-
ligtvis upp efteråt då det ansågs vara farligt att bevara. Istället för att etablera ett 
skrivet kontrakt kunde avtalet också ingås genom att en rithandling utfördes.54

52  Mål nr. 15. 
53 Valk, Ülo: Perkele., Tampere 1997, sid. 126. I ett av målen i Justitierevisionen omtalas det att 

bödeln skulle bränna upp det skrivna kontraktet, men det finns ändå bevarat. Mål nr. 53. 
54  Att springa runt kyrkan, blåsa i nyckelhålet till kyrkoporten eller att trampa på en Bibel el-

ler en psalmbok var bland de vanligaste rithandlingarna i sammanhanget. Wall, Jan-Inge: 
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Ett avtal kunde också ingås utan att det upprättades något dokument eller att 
någon rithandling utfördes. I det bevarade källmaterialet omnämns även munt-
liga avtal.55 Det skriftliga kontraktet skulle innehålla villkoren för båda parter, 
signeras med avtalsskrivarens eget blod56 och levereras till Satan en torsdagsnatt 
på en kyrkogård eller en korsväg, där tre vägar möttes. Handlingen skulle upp-
repas tre torsdagar i rad för att förbundet skulle betraktas som giltig.

Under tidsperioden 1680-1789 behandlades i Justitierevisionen 29 fall av 
förskrivningar till Djävulen.57 Förskrivningarna gjordes individuellt, med un-
dantag av tre fall där kollektiva förskrivningar har gjorts.58 Genom att avsäga 
sig kristendomen och förskriva sig med kropp och själ till Djävulen förvänta-
de sig avtalsskrivaren att kunna erhålla personliga förmåner av olika slag. Ti-
den för förskrivningarna varierar mellan 5 och 30 år.59 När den överenskom-
na tiden för kontraktet var till ände, skulle den onde få avtalsskrivarens kropp 
och själ i gengäld mot de önskade förmånerna. De förmåner som förvänta-
des av avtalet verkar ha vägt tyngre än omsorgen om själen.60 Föreställningen 

”Wilt tu nu.”, Djävulen. Red. Ulrika Wolf- Knuts. Sem., Åbo 1990, sid. 24. En av dem som 
anklagades för förskrivning i Justitierevisonen hade försökt ingå pakt med Satan genom att 
överlämna en handfull med jord från en avrättningsplats. Mål nr. 102.

55 I det här undersökta materialet förekommer två muntliga avtal. Mål nr. 7 mål nr. 57.
56 Enligt Graf har det sedan medeltiden varit brukligt att skriva djävulskontrakt med blod el-

ler åtminstone att signera kontraktet med blod. Se Danielsson, Paul: Djävulsgestalten II ., 
Helsingfors 1930-1932, sid. 63 ff. Blodet tänktes vara själens säte. I äldre tid har även blod 
från vissa djur använts. I slutet av 1700-talet förekom blod blandat med bläck. Även i Justi-
tierevisionens arkiv finns bevarade kontrakt helt skrivna med avtalsskrivarens eget blod. Se 
appendixet i denna avhandling för kopior och transkriptioner av dessa kontrakt. 

57 Antalet kända fall av djävulspakt i Sverige är svårt att uppskatta då förskrivningar till Djä-
vulen även behandlades av hovrätterna och en systematisk undersökning på området sak-
nas. Per Sörlin nämner för Göta hovrätts del att huvudanklagelsen ”djävulspakt” i troll-
doms- och vidskepelsemål för perioden 1635-1754 var 34 stycken. Sörlin, Per: Trolldoms- och 
vidskepelseprocesserna., Umeå 1993, sid. 35. Linda Oja nämner i sin avhandling 16 förskriv-
ningsfall. Oja, Linda: Varken Gud eller Natur., Stockholm 1999 sid. 160. Ojas avhandling 
omfattar ett mindre geografiskt område än Sörlins, nämligen fem län inom Svea Hovrätts 
område. Svea Hovrätts arkiv är desstutom bristfälligt. Religionsvetaren Carl-Martin Eds-
man säger att beläggen för regelrätta förskrivningar till den onde är talrika, speciellt med 
hänsyn till folkloristiska uppteckningar. Edsman, Carl-Martin: ”Djävulspakt och besatt-
het.”, Festskrift., Lennart Elmerot red., Uppsala 2000, sid. 61.

58 I två av målen förskrev sig tre personer kollektivt. Mål nr. 74 och mål nr. 76 och i ett av må-
len förskrev sig två personer. Mål nr. nr. 79.

59 En person hade förskrivit sig för 60 år. Mål nr. 64.
60 Wall, Jan Inge: “Wilt tu nu”. Djävulen. Red. Ulrika Wolf-Knuts, Sem., Åbo 1990, sid. 25. 
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att Djävulen kunde låta sig luras då tiden för avtalet hade gått ut kan också ha 
medverkat till att oron för själen inte var så stor.61

Enligt Per Sörlin var pengar det främsta motivet för förskrivningarna till 
Djävulen.62 Detta faktum kan bekräftas även i den här undersökningen. I alla 
de förskrivningsmål som behandlades av Justitierevisionen hade de anklagade 
önskat sig pengar. Vanligtvis rörde det sig om ett ospecificerat belopp, som skul-
le levereras vid ett tillfälle. Ibland var den önskade penningsumman fastställd. 
Penningbeloppet kunde också betalas ut kontinuerligt under tiden för förskriv-
ningen. Soldaten Zacharias Elfving hade begärt 3 silver mynt månatligen för en 
tidsperiod på 20 år.63 Förskrivningar där de pengar som förskrivaren förväntade 
sig att få, har uppfattats som ett lån, förekommer också. I dessa har kroppen och 
själen pantsatts för en viss tid och skulle enligt avtalet överlämnas till Djävulen 
enbart i det fall att den lånade penningsumman inte kunde återbetalas. Som ex-
empel på denna typ av förbund finner vi i materialet en person, som 1702 begär-
de att få låna 10 000 riksdaler av Djävulen.64 I flertalet mål bestod de önskade 
förmånerna av en kombination av pengar och någon annan förmån, exempelvis 
framgång i yrket eller befordran i karriären, god hälsa, fysisk styrka, tur i slags-
mål tur i kortspel och lotterier, speciella kunskaper, visdom,65 vackra kläder, to-
bak och framgång i kärleksaffärer. Förskrivningar gjorda av bönder och drängar, 
som var jägare, skiljde sig från övriga socialgruppers förskrivningar genom att de 
utöver pengar vanligtvis önskade sig att bli friskyttar, medan soldater förutom 
pengar, vanligtvis önskade sig skydd mot skott och slag.

Personer som inte uttryckligen hade förskrivit sig till den onde kunde ibland 
av överheten, antas ha ingått någon typ av förbund med Djävulen. En bonde 

61 Mål nr. 104. 
62 Sörlin, Per: Trolldoms- och vidskepelseprocesserna., Umeå 1993, sid 30.
63 Mål nr. 35. Den danska baronen Lützow hade också önskat sig 1 000 dukater i veckan un-

der 40 års tid, för sin förskrivning. Liungman, Waldemar: Sveriges Sägner., Stockholm 1957, 
sid. 48.

64 Mål nr. 11. I avtalet anges ett exakt datum och årtal då pengarna skulle återbetalas till den 
onde.

65 Historikern Antero Heikkinen nämner ett förskrivningsfall från 1661 där en student vid 
Åbo Akademi, i Finland, hade lärt sig flera främmande språk på en dag efter att han hade 
ingått pakt med Djävulen. Heikkinen, Antero: Paholaisen Liittolaiset., Helsinki 1969, sid. 
141-150. Även i den här undersökningen hade en person begärt att få visdom i gengäld för 
sin förskrivning. Mål nr. 7. Delinkventen lovade att ge den onde en del av det som han för-
väntade sig att förtjäna på sin vishet.
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åtalades för att tillsammans med en inhysesman och en soldat skriftligen ha av-
sagt sig den kristna tron för att med Satans hjälp hitta en nergrävd skatt.66 Des-
sa tre antogs på grund av detta vara allierade med den onde genom någon sorts 
förbund. I ett annat fall anklagades en bonde för att ha åkallat Satan.67 I bägge 
målen har inget konkret förskrivningsförsök gjorts, men dessa personers hand-
lingar tolkades av överheten som att det verkligen existerade en pakt mellan de 
anklagade och Djävulen. I det förstnämnda fallet hade delinkventerna avsagt 
sig sin kristna tro, vilket i myndigheternas ögon bara kunde betyda att de istäl-
let hade ingått en pakt med Djävulen. I den samtida teologin kunde en männis-
ka tillhöra antingen Gud eller Satan. Den som på något sätt vände sig bort från 
Gud antogs automatiskt hamna inom den ondes domäner. Inga andra alternativ 
fanns enligt den dåtida teologin. I det andra fallet troddes den åtalade, bonden 
Olof Johansson, ha umgåtts så mycket med Djävulen att detta uppfattades som 
att ett förbund dem emellan verkligen existerade. Vid flera tillfällen hade Olof 
åkallat Satan, påstått att han hade druckit bordsskål med Djävulen och sagt att 
han tidigare hade fått hjälp av Djävulen. Olof Johansson misstänktes förrutom 
att ha ingått pakt med Satan dessutom ha mördat sin far. I diskussionen som 
fördes i Jusititerevisionen framhöll en av ledamoterna att bara en människa som 
hade livliga kontakter med Satan kunde begå en så ond gärning.

Förskrivningsidéens teologiska och historiska bakgrund 
Under medeltiden och tidigmodern tid var idén om djävulsförskrivningen 
spridd i hela det kristna Europa. Bakgrunden till föreställningen om att män-
niskor kunde ingå pakt med den onde återfinns i både senantika och medel-
tida legender. Pakten med Djävulen nämns i Augustinus skrifter och i någ-
ra grekiska legender, som senare översattes till latin. Inom den tidiga kristna 
kyrkan fanns två legender, genom vilka föreställningen om förbundet med 
den onde spreds. Dessa är legenden om St. Basil, återberättad av Hincmar av 
Reims från 400-talet och legenden om Theofilus från Sicilien från 500-talet.68

66  Mål nr. 73.
67  Mål nr. 100.
68 Grambo, Ronald: Djevelens livshistorie, Scener fra en travel tilvaerelse, Oslo 1990, sid. 141. f. 

För ursprunget till djävulspakten, Se även Edsman, Carl-Martin: ”Djävulspakt och besatt-
het”, Festskrift., Lennart Elmerot red., Uppsala 2000, sid. 62-65. Edsman betonar att djä-
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Genom legenden om St. Basil etablerades idén om djävulspakten, trots att le-
genden inte kom att bli särskilt spridd. Legenden om Theofilus kom däremot 
att bli mera välkänd. Den återfanns under en tidsperiod av tusen år och bidrog 
till spridningen av idén om djävulspakten. Bakgrunden till legenderna finns i 
det förbund som Gud enligt Bibeln hade ingått med hela mänskligheten. Det-
ta förbund nämns i samband med Noah, Abraham och David i Gamla Testa-
mentet och förnyades genom Jesus Kristus i Nya Testamentet. Därför kunde 
föreställningen om existensen av ett liknade avtal med Djävulen lätt etable-
ras.69 För möjligheten att ingå en demonisk pakt har det även funnits andra 
förebilder än de rent bibliska. Van Nuffel har påpekat att idén om djävulspakt 
var väl anpassad både till idén om det kristna dopet och förbundet med Gud, 
men också till det system av fördrag som under medeltiden ingicks mellan va-
saller och deras herrar.70 Under medeltiden förekom det även att människor 
dedikerade sina barn till Gud eller till något helgon och detta kan även tänkas 
ha tjänat som modell för pakten med den onde.71

Kontinuiteten från de tidiga kristna legenderna om djävulspakter upprätt-
hölls på 900-talet och 1000-talet genom bland andra berättelserna om Simon 
Magus kända förskrivning och Geobert (Gilbert) av Auvergnes, sedermera påve 
Sylvester iii:s förmodade djävulsförbund.72 De första spåren av legender om för-
skrivningar i Norden finner vi i Norge på 1100-talet i samband med traditio-
nen om Erik Segersälls löfte i samband med slaget på Fyrisvallarna.73 I Tyskland 
var det främst Thietmar von Mersens djävulsförskrivning på 1000-talet som var 
känd, liksom Geiler von Kaiserbergs pakt från 1500-talets början.74

vulspakten inte har något utomkristligt ursprung. Se även Rörhrig, Lutz: Sage und Mär-
chen. Erzählungsforschung heute, Freiburg 1976, sid. 253 ff. och 258.

69 Valk, Ûlo: Perkele., Tampere 1997, sid. 116.
70 Russel, J. B.: Lucifer., Ithaca & London 1984, sid. 81.
71 Wall, Jan: ”Wilt thu nu. ” Djävulen. Red. Ulrika Wolf- Knuts Sem., Åbo 1990, sid. 24.
72 Liungman, Waldemar: Sveriges sägner., Stockholm 1957, sid. 96 f. Geoberts fiender spred ut 

rykten om att han skulle ha ingått en pakt med den onde. 
73 Liungman, Waldemar: Sveriges sägner., Stockholm 1957, sid. 104. Förskrivningsidén verkar ha 

haft en stark kontinuitet i Norge genom flera århundraden. De senaste kända fallen av för-
skrivningar till Djävulen i Norge är från 1800 och 1850. Grambo, Ronald: Djevelens historie.,
Oslo 1990, sid. 150 f. På svenskt håll har ett autentiskt djävulskontrakt instucket i nyckelhå-
let till en kyrka upphittats så sent som år 1916. Edsman, Carl-Martin: ”Djävulspakt och be-
satthet”., Festskrift., Lennart Elmerot red., Uppsala 2000, sid. 61. f. Ett motsvarande förskriv-
ningsförsök av sent dato är känt i England från år 1856. Davies, Owen: Magic, murder and 
madness in Victorian England: The life and times of William Dove, Longmans London, 2005. 

74 Liungman, Waldemar: Sveriges sägner., Stockholm 1957, sid. 97.
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På medeltiden fanns det bland de lärda flera magiker som förmodades stå i 
förbindelse med den onde. Den mest kända av dessa var troligtvis Dr. Faust, en 
för sin samtid välkänd magiker och astrolog, som enligt legenden hade ingått 
pakt med Djävulen under 1500-talet.75 Med hjälp av anden Mephistoles kunde 
Dr. Faust genom sin djävulspakt erhålla allt han önskade sig – rikedomar, fram-
gångar av olika slag och personlig lycka. När tiden för kontraktet hade löpt till 
sin ände kom Djävulen och krävde det som enligt kontraktet skulle tillfalla ho-
nom, nämligen Dr. Fausts kropp och själ. Legendbildningen kring Dr. Faust 
började redan under hans livstid.76 Legenden om Dr. Faust trycktes för första 
gången av Johann Spies i Frankfurt år 1587,77 publicerades tolv år senare av Ge-
orge Widman och har sedan dess förekommit i en mängd olika versioner. Avsik-
ten med den första tryckta versionen av Faust-legenden var att den skulle tjäna 
som en varning för folket.78 Istället fick tryckningen och därmed också sprid-
ningen av legenden motsatt verkan. Kännedomen om legenden inspirerade till 
verkliga förskrivningsförsök. En tryckt svensk version av Faustlegenden utkom 
först i mitten av 1700-talet.79 Nästan lika välkänd som legenden om Dr. Faust är 
legenden om Hertigen av Luxemburg, som hade ingått en pakt med den onde 
den 14 september 1699 för att bli befriad från en mordanklagelse. I ett av de för-
skrivningsmål som behandlades i Justitierevisionen framkommer det att den 
anklagade har haft boken om legenden om hertigen av Luxemburg i sin ägo. I 
samband med rannsakningen av detta mål förbjöds boken i Sverige. 80

Under 1500-talet fanns en stark tradition med djävulskontrakt i Tyskland.81

Även på 1400-talet fortlevde föreställningen om demoniska förbund genom 
kända magikers pakter både i Tyskland och på annat håll. Den tyska läkaren 

75 Den historiska personen Dr. Faust var troligtvis född på 1400-talet och dog 1540. Det finns 
tre versioner om berättelsen om den historiska personen bakom Faustlegenden. Sorvakko-
Spratte, Marianneli: ”Ein unmoralisches angebot?” – oder der Teufelspakt Faustus in ausge-
wählten Werken der deutschsprachigen Literatur von der Entstehung der Legende bis zum Ende 
des 19. Jahrhunderts, Opublicerad pro-gradu avhandling Åbo 1998, sid. 10-12. 

76 Sorvakko-Spratte, Marianneli: Ein umoralische Angebot., opublicerad pro gradu avhand-
ling, Åbo 1998, sid. 14.

77 Grambo, Ronald: Djevelens livshistorie., Oslo 1990, sid. 144.
78 Sorvakko-Spratte, Marianneli: Ein unmoralische Angebot., opublicerad pro gradu avhand-

ling, Åbo 1998, sid. 118.
79 Liungman, Waldemar: Sveriges sägner., Stockholm 1957, sid. 97.
80 Mål nr. 106.
81 Liungman, Waldemar: Sveriges sägner., Stockholm 1957, sid. 104.
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och allkemisten Heinrich Cornelius Agrippa (1486-1535) tillhörde liksom filo-
sofen, magikern och astronomen Paracelsus Trithemius (1462-1518) samtidens 
lärda, vilkas namn länge i den samtida litteraturen förknippades med djävul-
spakt. Djävulspakten ingick som en förmodad del av en ockult tradition och 
förknippades ofta med manliga magiker.

En viss bildningsnivå bidrog till kännedomen om förskrivningsidén och sprid-
ningen av den. En förutsättning för att kunna förskriva sig var en viss läs- och 
skrivkunnighet.82 När läs- och skrivkunnigheten i Västeuropa ökade under bör-
jan av 1700-talet bidrog tryckta legender om kända personers förskrivningar till 
Djävulen till att idén spreds och till att antalet kända förskrivningar ökade.83 Även 
muntliga berättelser om framstående personers djävulsförskrivningar har bidra-
git till spridningen av idén inom icke-läskunniga grupper. Under slutet av 1600-
talet och början av 1700-talet verkar idén om förskrivningen till Djävulen ändå 
ha varit relativt utbredd i Sverige, inom vissa samhällsgrupper, speciellt bland sol-
dater. Det förekom att personer som förskrivit sig hade hört talas om förskriv-
ningar som andra personer i deras närhet hade gjort. Svensken Daniel Salthenius 
förskrivning till Djävulen från 171884 är en av de mera kända förskrivningsfallen i 
Sverige, liksom den danska baronen general Lützows pakt från 1711.85

82 I källmaterialet framkommer att läs- och skrivkunnigheten bland dem som förskrivit sig 
inte alla gånger varit så stor. Kännedomen om exakt hur kontraktet skulle utformas vålla-
de också problem. En av de delikventerna hade bara skrivit sitt namn med blod på en pap-
perslapp. Mål nr. 101. 

83 Idén om den frivilliga förskrivningen till Djävulen var inte lika känd i alla länder. Antalet 
kända och lagförda förskrivningar i England till exempel är mycket litet i jämförelse med 
det övriga Europa. I Frankrike däremot behandlas många fall av förskrivningar till Djävu-
len vid domstolarna. 

84 Daniel Salthenius kom senare att bli biskop i Köningsberg i Tyskland. Valk, Ülo: Perkele.,
Tammerfors 1997, sid. 122. Daniel Salthenius två bevarade skrivna kontrakt fanns tidigare 
i Uppsala universitetsbibliotek och bevarades länge i kuriosasamlingens utställningsavdel-
ning. Uppsala Landsarkiv, A I:2. För mera om Daniel Saltehenius förskrivning till Djävulen 
se K. Rob. Wikman: ”Förskrivning till Djävulen”, Fataburen. Nordiska museets och Skansens 
årsbok 1960.

85 Dessa förskrivningsfall behandlas inte här. För en mycket utförlig behandling av ”Lützow-
målet”, Se Heikkinen, Antero: Paholaisen Liittolaiset., Helsinki 1967, sid. 348-354. Se även 
Kungliga Bibliotekets Handskriftsavdelning, Rålambska manuskriptsamlingen, Folie nr. 
74. Handlingar i Religionsmål. Sid. 1-84.
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Definitioner av hädelse som undersökningen baserar sig på 
Juristen Bo H. Lindberg har poängterat att samtidens definitioner av hädelse 
förutsatte en bestämd specifik gudsbild.86 Allt som avvek från denna bestämda 
gudsbild där det himmelska väsendet hade vissa på teologisk basis fastställda 
egenskaper betraktades som kränkningar inte bara gentemot Gud utan även 
mot den lutherska läran och hela den etablerade kyrkan. Från myndigheter-
nas sida fanns en strävan till att bevara lutherdomen så fri från alternativa tolk-
ningar som möjligt. Vikten av att bibehålla den lutherska läran ”ren” betona-
des ofta i teologiska debatter, lagtexter och predikningar.

Samtidens definitioner av hädelse och samtidens kategorisering av målen 
har huvudsakligen styrt även den kategorisering som används här. De rubrice-
ringar som de enskilda fallen har getts av dåtidens rättinstanser har varit den 
främsta utgångspunkten för urvalet av de rättsfall som undersöks här. Mål 
som inbegriper uttalanden, handlingar och attityder som har betraktats som 
smädande, trots att de inte direkt, med stöd av lagen, har definierats som brott 
mot det himmelska majestätet och som inte kan hänföras till någon av de tidi-
gare nämnda kategorierna, har tagits med i undersökningen. Därför kommer 
den definition av hädelse som denna studie utgår från att vara något vidare än 
den samtida rättstraditionens definitioner. 

Till gruppen övriga hädelser hör också olika typer av företeelser och bete-
enden som av överheten kunde betraktas som avfall från den lutherska läran, 
såsom privat religionsutövning utanför den organiserade gudstjänsten, föregi-
ven gudomlig eller demonisk besatthet eller möten med änglar. De mål som 
ingår i den här gruppen har ibland betraktats som lika kränkande som yttran-
den och handlingar som entydigt har definierats som hädelse. Med hänsyn till 
de bakomliggande motiven hos förövarna av dessa övriga hädelser, verkar des-
sa vara mera provocerande än många verbala hädelser. De innehöll vanligtvis 
en skarp uttalad kritik gentemot den offentliga läran eller överhetens sätt att 
handha den. Även här är angränsningen till andra kategorier av överträdelser 
ibland diffus och varierande. Föregiven demonisk besatthet kunde betraktas 
som gudssmädelse, då den besatta ansågs ha upplåtit sin kropp åt den onde 
och därigenom förått sitt dop.87 Den besatta befann sig enligt dåtidens demo-

86 Lindberg, Bo H. : Praemia et Poenae., Uppsala 1992, sid. 495. 
87 Sörlin, Per: Trolldoms- och vidskepelseprocesserna., Umeå 1993, sid. 31. 
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nologer på gränsen till djävulspakt, då kroppen hade ockuperats av onda an-
dar. Själen tillhörde dock fortfarande Gud. Det var först då den som var besatt 
själv frivilligt gav sin själ till den onde som djävulspakten var fullbordad.

Tabell 1: Nådeansökningar för domar i hädelsemål fördelade på åtalskatego-
rier i mål underställda Justitierevisionen 1680-1789.

Åtalskategori Antal anklagelser
Hädelse mot Gud 62
Hädelse och missbruk mot sakramenten 22
Förskrivning till Djävulen 33
Övriga hädelser 13
Summa 130

Källa: Justiterevisionenens arkiv, Justitierevisionens Utslagshandlingar 
1680-1789.
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I 1600-talets Sverige gick krig och ex-
pansionspolitik hand i hand med statliga 
centraliseringssträvanden och ökad soci-
al kontroll och disciplinering av under-
såtarna. Samtidigt genomgick rättsväsen-
det på 1600-talet en stor omvandling. 
År 1614 inrättas Hovrätten i Stockholm 
under namnet den Konungsliga Hovrätten, 
senare kallad Svea Hovrätt. Ursprung-
ligen var det meningen att Svea Hovrätt 
skulle vara den högsta rättsliga instansen 
med rätt att döma så kallad kungsdom, 
medan de andra hovrätterna skulle stå i ett 
underordnat förhållande till hovrätten i 
Stockholm. Den slutliga utformningen av 

Kapitel 3 – Hädelse som brott
Den ideologiska och den rättsliga bakgrunden

I
1600-talets Sverige gick krig och expansionspolitik hand 
i hand med statliga centraliseringssträvanden och ökad 
social kontroll och disciplinering av undersåtarna.1 Sam-
tidigt genomgick rättsväsendet på 1600-talet en stor om-
vandling. År 1614 inrättas Hovrätten i Stockholm under 

namnet den Konungsliga Hovrätten, senare kallad Svea Hovrätt. Ursprungli-
gen var det meningen att Svea Hovrätt skulle vara den högsta rättsliga instan-
sen med rätt att döma så kallad kungsdom, medan de andra hovrätterna skul-
le stå i ett underordnat förhållande till hovrätten i Stockholm.2 Den slutliga 
utformningen av rättsväsendet kom först i slutet av 1600-talet, men de stora 
dragen kan sägas vara fastställda redan kring 1630.3

Enligt en medeltida rättsuppfattning tillföll den dömande makten kon-
ungen.4 Även i tidigmodern tid utövade kungen tillsammans med sitt råd den 
högsta domsmakten i landet. Den högsta konungsliga makten kom under sto-

1 För en grundligare bakgrundsteckning av det politiska och ideologiska klimatet i 1600-ta-
lets Sverige, se Thunander, Rudolf: Hovrätt i funktion., Stockholm 1993, sid. 2-15.

2 Liliequist, Jonas: Brott, Synd och Straff., Umeå 1991, sid. 25. För mera om Svea Hovrätt 
och den högsta domsmakten, se Petrén, Sture: Hovrättens uppbyggnad 1614-1654, Svea Hov-
rätt, Studier till 350-årsminnet, av Sture Petrén, Stig Jägerskiöld och Tord O:son Nordberg, 
Stockholm 1964.

3 Liliequist, Jonas: Brott, Synd och Straff., Umeå 1991, sid. 25.
4 Lennersand, Marie: Rättvisans och Allmogens beskyddare., Uppsala 1999, sid. 35. Det finns 

väldigt lite information om hur den högsta domsmakten fungerade i tidigmodern tid. Dä-
remot är konungens högsta domsrätt under medeltiden mera utforskad. 
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ra delar av 1600- och 1700-talet att utövas under relativt lösa ad-hoc former.5

På grund av en växande mängd uppdrag hann konungen inte alltid närvara 
i rådet, varför den dömande makten kom att delegeras till andra organ. Hur 
den högsta domsmakten i Sverige under tidigmodern tid i praktiken kom att 
utövas har bland annat studerats av historikern Rudolf Thunander.6

Från och med år 1615 fick den som hade dömts av hovrätten rätt att be-
svära sig direkt till konungen och hans råd för att få sin sak granskad på nytt. 
Förfaringssättet kallades beneficium revisionis.7 Ärenden som sändes in för att 
granskas på nytt kom följaktligen att kallas revisionsärenden. Några år efter 
1630 delades rådet i två avdelningar, där den ena behandlade revisionsärende-
na. Från cirka 1670 blev det mer eller mindre en regel att avgörandet skedde i 
en speciell avdelning av rådet, som kom att kallas Justitierevisionen.8 Justitie-
revisionen fick en permanent position på 1680-talet och fungerade under tids-
perioden 1680-1789 som den högsta rättsliga instansen i Sverige.

Det svenska 1600-talet har ofta betecknats som den renläriga ortodoxins 
århundrade när minsta normöverträdelse bestraffades hårt. Överheten skulle 
enligt den tyska reformatorn Melanchton - vars inflytande var starkt i Sverige 
på 1600-talet - vara dekalogens röst och vårdare9 och skulle bestraffa alla över-
trädelser mot den. Därför kom religionsvården och upprätthållandet av den 
rätta religionen att vara en av den världsliga överhetens viktigaste uppgifter.10

Hädelse mot Gud var att betrakta som ett brott mot staten, då den som häda-
de rubbade ordningen i samhället. Renlärigheten blev en måttstock på underså-

5 Lennersand, Marie: Rättvisans och allmogens beskyddare., Uppsala 1999, sid. 36.
6 Thunander, Rudolf: Hovrätt i funktion., Stockholm 1993.
7 Thunander, Rudolf: Hovrätt i funktion., Stockholm 1993. sid. 183. Att ansöka om 

revision blev dock vanligt först mot slutet av 1600-talet. Lennersand, Marie: Rätt-
visans och Allmogens beskyddare., Uppsala 1999, sid. 35.

8 Blomberg, Hugo: Om Sveriges Högsta Domstol, Uppsala 1880, sid. 27. Den avdelning av rå-
det som från och med 1687 utövade den konungsliga domsmakten började kallas Justitie-
revisionen, främst för att skilja denna från kammarrevisionen. I Regeringsformen 1720 lag-
fästes Justitierevisionen som en särskild avdelning av riksrådet. Thunander, Rudolf: Hovrätt 
i funktion., Stockholm 1993, sid. 184.

9 Kjöllerström, Sven: Guds och Sveriges lag under reformationstiden, Lund 1957, sid. 14.
10 Lundkvist, G., Kyrkan - Lagen - Människan, RA: s rapport nr. 7, Inledningen, Stockholm 1986, 

sid. 6. Redan på riksdagen i Västerås 1544 ålades det kungen att sköta religionen, vilket inne-
bar bland annat att avskaffa den katolska gudstjänsten och motarbeta alla former av offentligt 
förkunnande av falsk lära. Kjöllerström, Sven: Guds och Sveriges lag., Lund 1957, sid. 22.
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tarnas lojalitet gentemot staten. Nya stater kunde i tidigmodern tid legitimera sig 
genom att utöva kontroll över undersåtarna.11 I praktiken innebar detta att luth-
erdomen kom att verka som en ideologi med vars hjälp den sociala kontrollen 
och ordningen i samhället upprätthölls. Statsmaktens ambitioner att utöva kon-
troll och sträva efter enhetlighet i religionsfrågor fick stöd i flera av de ideologiska 
strömningarna som vid mitten av 1600-talet gjorde sig gällande i Sverige.12

Under medeltiden bestraffades Gudssmädelse enligt världsliga lagar, men 
lagfördes främst av de kyrkliga myndigheterna. Efter reformationen fick hädelse 
mot Gud en central betydelse i den världsliga lagstiftningen, eftersom furstens 
ställning förändrades.13 En egentlig kyrkolag fick Sverige först 1686 och en för 
hela riket enhetlig lag tillkom först år 1734. Uttrycket ”Guds och Sveriges lag” 
förekom redan på medeltiden och användes fortfarande på 1700-talet. Innebör-
den av uttrycket var att den världsliga lagen skulle överensstämma med Guds 
lag, det vill säga den naturlag som fanns föreskriven i Bibeln. Guds lag ansågs 
av de svenska reformatorerna vara identisk med de tio budorden och kom att 
användas liktydigt med Mose lag.14 Innan kyrkolagens tillkomst 1686 användes 

11 Larner, Christina: Enemies of God. The Witch-hunt in Scotland, Worcester, 1981. För forsk-
ningsläget om social kontroll och disciplinering i tidigmodern tid, se Lennerstand, Marie: 
Rättvisans och Allmogens beskyddare., Uppsala 1999, sid. 27-31.

12 Under mitten av 1600-talet var den teokratiska synen förhärskande och fick mera tyngd efter 
enväldets införande 1680, då kulmen för maktcentreringen nåddes. Lennersand, Marie: Rätt-
visans och Allmogens beskyddare., Uppsala 1999, sid. 22. De naturrättsliga principerna, som om-
huldades i början av 1700-talet, innehöll också riktlinjer för hur undersåtarna skulle förhålla 
sig till överheten. De naturrättsliga idéer som betonade jämlikhet var mycket avlägsna i Sveri-
ge. Istället betonades plikt, underkastelse och människornas ondska. Lennersand, Marie: Rätt-
visans och Allmogens beskyddare., Uppsala 1999, sid. 25. För mera om naturrätten, Se Lindberg, 
Bo: Naturrätten i Uppsala 1655-1720, Skrifter rörande Uppsala universitet. C, Organisation och 
historia, Skrifter utgivna till Uppsala universitets 500-årsjubileum. 2, Studier 7, Uppsala 1976.

13 Lindberg, Bo H.: Praemia et Poenae., Uppsala 1992, sid. 488.
14 Liliequist, Jonas: Brott, Synd och Straff., Umeå 1991, sid. 28. Se även Munktell, Henrik: 

”Mose lag och svensk rättsutveckling”, Lychnos 1936, sid. 143 ff. Kärnan i den teologiska de-
batten om Guds lag, som pågick i början av 1600-talet var frågan om vad som egentligen 
borde uppfattas som Guds lag och huruvida denna var identisk med dekalogen. Luther för-
nekade detta med hänvisning till bildförbudet, som inte ingick i dekalogen, men som om-
huldades av till exempel kalvinisterna. Det förekom också en parallell syn på vad som borde 
uppfattas som Guds lag, enligt vilken hela Bibeln borde betraktas som en lagbok. Kjöller-
ström, Sven: Guds och Sveriges lag., Lund 1957, sid. 21.
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den gamla medeltida landslagen, Kristoffers landslag, som år 1608 fick ett till-
lägg15 då Mose lag ur Gamla Testamentet antogs som gällande lag.

Appendixet som tillfogades de redan existerande medeltidslagarna år 1608, 
medförde att långt fler överträdelser än tidigare blev belagda med dödsstraff. I 
slutet av 1600-talet var cirka 70 brott belagda med dödsstraff.16 En allmän upp-
fattning är att slutet av 1600-talet var en mörk tidsperiod då dödsdomarna reg-
nade ner för tillsynes obetydliga brott, men i själva verket kom endast en bråk-
del av de utdömda dödsdomarna att verkställas.17 Tidigare forskning har visat att 
endast en liten del av de dödsdomar som fälldes i tidigmodern tid kom att verk-
ställas och att benådningarna blev vanligare.18 I Leutarationsstadgan som till-
kom år 1714, stadgas det om benådning från dödstraff, men redan kring sekel-
skiftet 1600/1700 blev det vanligt med mildring av straff.19 Trots att lagen i slutet 
av 1600-talet stipulerade dödstraff för fler brott än tidigare, blev det alltså samti-
digt vanligare med leutarnation, det vill säga mildring av straff. 

Förutom tillägget i appendixet av år 1608, användes olika kungliga stadgor 
och plakat angående religionen parallellt med de existerande lagarna. Vid ut-
dömandet av straff för hädelse hänvisades vanligtvis både till något Bibelstäl-
le,20 och/eller någon kunglig förordning eller stadga. Uppsåtlig hädelse mot 
Gud skulle enligt dåtida strafflagar bestraffas med lagens strängaste straff – dö-

15 De brott som togs upp i tillägget var 1. svordom, mened och Gudsmädelse, 2. olydnad och 
misshandel av föräldrar 3. dråp 4. hor, incest, våld och sodomi 5. ocker och 6. falskt vittnes-
börd. Almquist, Jan Eric: ”Karl IX.”, Lychnos, 1942, sid. 13, 16 och 19. Kjöllerström, Sven: Den 
svenska kyrkoordningen 1571., Lund 1971, sid. 9, 71, 88 och 92. Seppo Aalto har poängterat att 
appendixet i tidigare svensk rättshistorisk forskning har setts som en markant tillskärpning 
av straffen, men att brottet gentemot tidigare praxis blir märkbart först när de straff som till-
lämpades på medeltiden och 1500-talet jämförs med de verkställda straff som dödstraffen ef-
ter tilläget från 1608, omvandlades till. Aalto, Seppo: Kirkko ja Kruunu., Helsinki 12, sid. 115, 
not 70. Se även Thunander, Rudolf: Hovrätt i funktion., Stockholm 1993, sid. 59.

16 Taussi Sjöberg, Marja: Kvinnorna och rätten. Från släktmakt till statsmakt i Sverige på 1500- 
och 1600-talen, Stockholm 1996, sid. 24.

17 Sörlin, Per: Trolldoms- och vidskepelseprocesserna., Umeå 1993, sid. 60.
18 Se till exempel Aalto, Seppo: Kirkko ja Kruunu., Helsinki 1996, sid. 108 f. Under tidsperio-

derna 1635-1644 avrättas 21 personer av 35 anklagade för sedlighetsbrott i Göta hovrätt, un-
der 1655-1664 6 stycken av 18 och under 1681-1699 1 person av 10. 

19 Sörlin, Per: Trolldoms- och vidskepelseprocesserna., Umeå 1993, sid. 60.
20 Sista gången det i Sverige dömdes enligt Bibeln i Göta Hovrätt i trolldomsmål var år 1733, 

året innan den nya lagen som kom 1734. Sörlin, Per: Trolldoms- och vidskepelseprocesserna.,
Umeå 1993, sid. 43. Om avkriminaliseringen av trolldom, se Anners, Erik: Humanism och 
rationalism: Studier i upplysningstidens strafflagsreformer – särskilt med hänsyn till Gustav III:s 
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den. Dödsstraff för hädelse statuerades i Religionsstadgan 1655, Stadgan om 
Eder och Swordomar 1665, punkt 6, stadgan om Eder och Sabbatsbrott 1687, 
punkt 9, Krigsartiklarna punkt 3, samt i landskapslagens missgärningbalk. 

Det är tydligt att det rådde oenigheter om hur lagen egentligen skulle tol-
kas och om vilket lagrum som borde användas. Ovissheten om lämpligt lagrum 
framträder på ett markant sätt i de diskussioner som fördes i Justitierevisionen. 
Det omtalas ofta i samband med rannsakningarna att någon delinkvent egentli-
gen borde dömas till döden, men att en skriven lag för brottet i fråga saknas.21 I 
ett rättsfall från 1767 protesterade tre av ledamoterna mot det beslutsförslag som 
gjordes i Justitierevisionen med hänvisning till att lagrummet inte var lämpligt 
för saken i fråga.22 Osäkerheten om vilket förfaringssätt som var det riktiga syns 
också i att det i flera fall inte fattades något beslut i Justitierevisionen. 

Anklagade, angivare och kontrollmekanismer

Vilka anklagades för hädelse ?
Enligt historikern Jan Sundin var den statliga sociala kontrollen under tidig-
modern tid främst riktad mot de obesuttna i samhället eftersom det var den 
grupp som det var svårast för överheten att få ordning på.23 Vidare säger Sun-
din att det var här som den världsliga makten måste ingripa till religionens 
försvar. Bland alla dömda kan 18 personer med säkerhet sägas vara obesuttna 
och av dessa är sju drängar, tre pigor, tre änkor, två torpare, ett inhyseshjon, 
en fånge och en skogstrykare. 

Ett samband mellan överträdelsens karaktär och förövarnas socialgrupp-
stillhörighet kan skönjas även i den här studien. Mål där de anklagade utgett 
sig för att vara besatta eller påstår sig ha mött änglar utgör i den här studien 
en liten procent av de undersökta målen. En kvinna hade förespeglat att en 

reformlagstiftning. Skrifter utgivna av Institutet för rättshistorisk forskning, grundat av Gus-
tav och Carin Olin. Serie 1, Rättshistoriskt bibliotek, Stockholm 1965.

21 Se till exempel mål nr. 10 och mål nr. 15. 
22 Mål nr. 99. Lagrummet som hänvisades till gällde endast i fall av uppsåtlig hädelse. Även i ett an-

nat mål påtalades att det lagrum som domen baserades sig på inte var passande. Mål nr. 97.
23 Sundin, Jan: För Gud, Folket och Staten., Lund 1992, sid. 313.
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ängel använde henne som språkrör för att förmedla meddelanden från Gud24

och två kvinnors brott var förgiven demonisk besatthet.25 En ung man påstod 
sig vid flera tillfällen ha haft uppenbarelser där han såg en skara änglar.26 De 
två kvinnor som hade utgett sig för att vara besatta av Djävulen kan sägas till-
höra en marginaliserad grupp i samhället. De var båda något äldre, hemlösa, 
egendomslösa, kringstrykande och livnärde sig på att tigga allmosor. I de båda 
fallen av änglakontakter tillhörde de som påstod sig ha haft dessa kategorin 
tjänstefolk inom bondesamhället. Mannen i fråga var en ung dräng och kvin-
nan i det andra fallet en ung piga.

Förrutom att det går att iaktta en viss koppling mellan olika typer av brott 
och förövarnas sociala status, kan vissa slag av överträdelser också relateras 
till faktorer som yrkestillhörighet och kön. Merparten av dem vars nådean-
sökningar behandlades av Justitierevisionen var män.27 Bland delinkventerna 
finns 108 män och nio kvinnor. En majoritet av de män som anklagades och 
dömdes för hädelse mot Gud var soldater eller personer vars yrke var nära re-
laterat till det militära livet. Totalt hörde 44 personer vars domar behandla-
des av Justitierevisionen till den här gruppen. Hela 37 stycken var soldater och 
de övriga sju var en förare, tre ryttare och en rusthållare. Det var också endast 
män som dömdes för frivillig förskrivning till Satan. Bland dessa var mer än 
hälften soldater. Till en grupp som med moderna termer kunde kallas tjäns-
temän och administratörer hörde 15 personer. Dessa var fogdar, bruksskriva-
re, uppsyningsmän, kneckter, handelsbetjänter, bokhållare etc. Antalet bön-
der var lika stort som antalet tjänstemän, det vill säga 15 stycken, varav en var 
en bondson. Några av delikventerna var hantverkare av något slag – sadelma-
kare och skräddare. De kvinnor som förekommer i källmaterialet var änkor, 
pigor eller betecknades som hustrur.

Nedanstående tabell visar de för hädelse dömdas sociala status och yrkes-
tillhörighet och kön fördelade på olika åtalskategorier.

24 Mål nr. 95.
25 Mål nr. 2 och mål nr. 26.
26 Mål nr. 40.
27 Den manliga dominansen diskuteras närmare längre fram i avhandlingen, i kapitel 6.
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Tabell 2: Personer dömda för hädelse fördelade på olika åtalskategorier och ef-
ter de dömdas sociala tillhörighet, yrke och kön, i mål underställda Justitiere-
visionen 1680-1789.

Anklagade Åtalskategorier

Hädelse 
mot Gud  

Hädelse och 
missbruk av 
sakramenten

Förskrivning
till Djävulen Övriga hädelser

Yrke/Social status k m k m k m k m
Artillerimästare 1 1
Bagare 1 1
Bokhållare 1 1
Bonde/bondson 14 3
Borgare 1
Brandvakt/väktare 1 1
Bruksskrivare 1
Båtsman 6
Dräng 4 1 2 1
Fånge 1
Förare 1
Gymnasist/Elev/Student 4
Gårdsfogde/frälsefogde 2
Hammarsmed 1
Handelsbetjänt 1
Hantlangare 3
Hustru 1 2 2
Inhysesjon 1 1
Kapten 1
Kneckt/hovjunkare 1 2
Korpral 1
Lappman 2
Nämndeman 1 1 2
Piga 1 2
Pipare 1
Sadelmakare 1 1
Skräddare 1
Skräddargesäll 1
Sjömansgosse 1
Soldat 16 5 14 2
Torpare 1 1 1
Uppbördsskrivare
Uppsyningsman 1
Ryttare 3
Änka 1 1 1
Framkommer inte 1 1
summa 3 59 3 19 0 33 5 8
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Hädelse ett ovanligt brott?
Enligt historikern David Lawton är kätteri begränsat till det religiösa områ-
det medan hädelse omfattar även andra delar av samhället.28 Hädelse ansågs 
av dåtidens jurister vara det farligaste religionsbrottet29 och kan betraktas som 
ett brott mot staten. Upprätthållandet av den rena sanna Lutherdomen var en 
av statens viktigaste uppgifter. Därför var det främst i statens intresse att be-
ivra religionsbrott. Inom lokalsamfundet förefaller behovet att ange en guds-
smädare däremot ha varit litet. Historikern Maria Bondesson har påpekat att 
de som befann sig längst ner i den sociala hierarkin hade minst intresse av att 
upprätthålla ordningen i samhället.30 Historikern Seppo Aalto har visat att be-
hovet att ange brottslingar inom lokalsamhället ibland kunde vara helt annor-
lunda än statens vad gällde sedlighetsbrott.31

I jämförelse med andra typer av brott som var belagda med dödsstraff så-
som till exempel sedlighetsbrott, trolldom, vidskepelse och utövande av magi, 
som behandlades vid hovrätterna, förefaller hädelsebrottet ha varit ett ganska 
ovanligt brott.32 Det är troligt att det här rör sig om ett mycket stort mörker-
tal. Det jämförelsevis låga antalet förekommande hädelsemål kan troligtvis 
delvis förklaras med motiven bakom angivelserna. Historikern Keith Thomas 
har visat hur socioekonomiska spänningar i lokalsamhället kunde vara de bak-
omliggande motiven för att ange någon för trolldom.33 Motiven för att ange 

28 Lawton, David: Blasphemy., Hemel Hempstead 1993, sid. 18.
29 Lindberg, Bo H.: Praemia et poenae., Uppsala 1991, sid. 491.
30 Bondesson, Maria: ”Extatisk väckelse och häxhysteri. En jämförelse mellan samhälleliga kon-

flikter i Lillhärdal 1771-76 och i Dalarna och Hälsingland 100 år tidigare”, Vägen till Blåkulla. 
Nya perspektiv på de stora svenska häxprocesserna, red. Linda Oja, Uppsala 1997, sid. 79.

31 Aalto, Seppo: Kirkko ja Kruunu., Helsinki 1994, sid. 133 f. Aalto beskriver hur den 
som misstänktes för att ha begått sedlighetsbrott ibland till och kunde beskyddas 
av allmogen i stället för att anges. Enligt Aalto kunde angivandet inom lokalsam-
hället till och med leda till konfliktrelaterat våld och motivet för att ange en per-
son kunde också vara baserat på en personlig konflikt.

32 Ingen systematisk genomgång eller studie av hovrättsmaterial har gjorts vad gäller hädelse-
mål, men utgående från det som är känt genom tidigare forskning kan konstateras att få fall 
förekommer i jämförelse med till exempel trolldoms- och vidskepelsemål. Per Sörlin näm-
ner i sin avhandling sex fall av hädelse i Göta Hovrätt under tidsperioden 1635-1750, medan 
trolldoms- och vidskepelsemålen under motsvarande tidsperiod i samma hovrätt var hund-
ratals. Sörlin, Per: Trolldoms- och vidskepelseprocesserna., Umeå 1993. 

33 Thomas, Keith: Religion and decline of magic, New York, 1971.
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en hädelse har inom lokalsamhället varit annorlunda än statens och kyrkans, 
men skiljer sig även från de motiv som kunde finnas för att ange till exempel 
personer som misstänktes för trolldom. 

På vilket sätt motivet för att ange en hädare inom lokalsamfundet kan ha 
varit helt annat än för staten och kyrkan syns tydligt i ett mål från år 1747. En 
man vid namn Jöns Björnsson uppehöll sig i skogarna i närheten av gränsen 
till Tranobergs, Christinestads och Blekinge län i början av 1700-talet. Björns-
son anklagades för flera grova brott, bland annat påstods att han hade smädat 
Gud och sakramenten.34 Han hade också uttryckligen sagt att han inte ville 
lyda överheten. Befolkningen i närheten av de skogar där Björnsson uppehål-
lit sig hade varit mycket rädda för honom. Ett vittne intygade att Jöns Björns-
son alltid hade gått omkring med tre laddade gevär och en stor kniv. Allmogen 
hade tidigare, vid flera tillfällen klagat hos överheten för att Björnsson spred 
skräck i bygden och sagt att de inte vågade neka honom någonting vad han än 
begärde av dem. De hade länge tvingats ställa fram mat och dryck åt Björns-
son, men aldrig fått betalt. Skräcken för den beväpnade mannen och den eko-
nomiska belastning, som det innebar för allmogen att avvara matvaror, var i 
det här fallet de övervägande motiven för att kollektivt ange en hädare.

Ointresset för att ange en hädare i lokalsamhället framgår speciellt i ett av 
målen. Då kyrkoherden i Gammelhult församling i Kalmar län frågade allmo-
gen innan predikan i samband med sockenstämmans början om de kände till 
huruvida det fanns någon Gudssmädare i församlingen, svarade alla enhälligt 
nej, trots att den anklagades hädelse var allmänt känd.35

Inte bara behovet av att ange en hädare var annorlunda hos folket än hos 
överheten. Hos allmogen kan också en varierande tolerans gentemot olika ty-
per av hädelse iakttas. Verbala uttalanden och beteenden som av överheten 
har klassats som brott mot det himmelska majestätet, har inte alla gånger av 
personer i hädarens närhet uppfattats som kriminella, avvikande eller speci-
ellt stötande. Samtidigt finns dock belägg för att attityder gentemot hädare 
bland allmogen kunde sammanfalla med överhetens. I ett fall som behandla-
des i revisionen i början av 1700-talet dömdes en man för att han hade sagt att 
det inte lönar sig att be till Gud. Enligt vittnena i målet hade han sagt.” Jag 

34 Mål nr. 80.
35 Mål nr. 22.
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har bett till Gud sedan jag var barn och se vad karl jag är.”36 Enligt rannsak-
ningsprotokollet hade de närvarande bett honom be Gud bevara sig för slikt 
(sådant) tal. Deras uppfattning om delinkventens beteende var alltså likadant 
som myndigheternas. Överträdelser har dock, trots att de kan ha väckt anstöt 
bland allmogen sällan lett till en angivelse. 

Inom lokalsamhället finner vi däremot en toleransnivå och ett synsätt som 
närmade sig överhetens, vad gäller förskrivningar till Djävulen. En förskriv-
ning till den onde kunde även av allmogen betraktas som ett grovt brott på 
samma sätt som av överheten. Benägenheten att ange personer som försökt 
ingå pakt med Djävulen var därför större än när det gällde andra typer av hä-
delse. Detta återspeglas bland annat i att ett visst ”civilkurage” kan iakttagas 
när det gäller upphittade skriftliga djävulskontrakt.37

I den här undersökningen finns det flera exempel på att skrivna kontrakt 
till Djävulen, som hittats av någon i lokalsamhället, omedelbart har getts in 
till någon representant för de kyrkliga eller statliga myndigheterna. I fyra av 
de 29 förskrivningsmålen har angivaren varit någon i lokalsamhället, som ge-
nast efter upphittandet av kontraktet har levererat det till någon företrädare 
för kyrkan eller statsmakten.38 Det skrivna kontraktet var signerat med avtals-
skrivarens eget namn, vilket underlättade angivandet. Det faktum att den som 
upprättat kontraktet ofta har varit känd för upphittaren, har inte hindrat an-
givandet. Ibland kunde den som hade hittat kontraktet till och med vara nå-
gon nära anhörig till den anklagade. En av delinkventerna angavs således till 
exempel av sin svärmor.39

När det gäller soldater har angivelserna ofta gjorts av någon befälhavare inom 
militärväsendet och inkommit till revisionen via General Auditören.40 I några 
fall har någon representant för kyrkan eller staten varit närvarande då en hädel-
se har uttalats.41 I fyra av målen hade de anklagade själva gått direkt till prästen 

36 Mål nr. 27. Flera liknande fall förekommer. För mera om detta se kap. 4, avsnittet ”En mo-
dell för olikartade folkliga förhållningssätt till religionen”, i denna avhandling.

37 Oja, Linda: Varken Gud eller Natur., Stockholm 1999, sid. 144.
38 Mål nr. 11, mål nr. 35, mål nr. 53 och mål nr. 59. 
39 Mål nr. 35.
40 Av de totalt 110 mål som behandlades av Justitierevisionen hade 14 stycken sänts in från Ge-

neral Auditören.
41 Se till exempel Mål nr. 12.
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och erkänt sitt brott.42 De lagförslag som lades fram 1713 och 1723 innehöll en 
paragraf om att personer som hade ingått djävulsförbund kunde benådas om 
de erkände sitt brott för prästen innan brottet blev upptäckt och ångrade det.43

Den som frivilligt erkände sitt brott hade alltså stora chanser att bli benådad 
från dödstraffet. En ung man blev tagen på bar gärning då han satte in sitt skriv-
na djävulskontrakt i nyckelhålet på kyrkan44 och en annan person då han skul-
le till att överräcka sitt skrivna kontrakt till en utklädd polisman som han trod-
de var Djävulen.45 Personen i fråga hade länge misstänkts för att ha förskrivit sig 
till den onde och lurades in i en iscensatt situation, där en mörkklädd polisman, 
som den anklagade trodde var Djävulen, emottog kontraktet. En person häda-
de då han stod inför rätta angiven för ett annat brott.46 En mans djävulsförskriv-
ning blev uppenbarad i samband med att han innan han skulle bli avrättad för 
en rad andra brott, som han begått, då han erkände även pakten med den onde 
för den präst som förberedde honom för avrättningen.47

I flera fall angavs förbrytaren av kyrkoherden i den församling där överträ-
delsen hade ägt rum. Det går dock inte att utesluta att kyrkoherden eller nå-
gon annan företrädare för myndigheterna kan ha fått informationen från nå-
gon i lokalsamhället. Endast i några fall framgår det med säkerhet vem den 
ursprungliga angivaren har varit. 

Prästerskapets medvetenhet om plikten att ange religionsbrott kunde ib-
land stå i konflikt med prästens roll som en del av bygemenskapen och lojali-
teten gentemot församlingsmedlemmarna, vilket markeras tydligt i ett av hä-
delsemålen. I ett av målen angav prästen hädaren mer eller mindre mot sin 
vilja. Kyrkoherden ifråga som hade angivit hädaren, säger att han inget osant 
velat berätta om denne, men att han inte heller har kunnat låta bli att anmä-
la hans grova smädelse.48

Motiven för att ange en hädare kunde vara relaterade till personliga motiv 
såsom fiendskap, avund och konkurrens mellan angivaren och den anklagade. 

42 Mål nr. 8 och nr. 7. 
43 Oja, Linda.: Varken Gud eller Natur., Stockholm 1999, sid. 100.
44 Mål nr. 108.
45 Mål nr. 101.
46 Mål nr. 82.
47 Mål nr. 57.
48 Mål nr. 12.
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Förbrytare som anges av sina fiender finner vi i tre av målen.49 De bakomlig-
gande motiven har inte varit att angivaren ansett att hädaren begått ett grovt 
brott. I dessa tre fall har behovet av att ange en antagonist vägt tyngre än be-
tydelsen av att ange en svår förbrytare.

Interna kontrollmekanismer 
Förutom den statliga och kyrkliga kontrollen som utövades genom påbud, 
kontroll, disciplinering och bestraffningar förekom även en intern kontroll. 
De interna kontrollmekanismerna kunde antingen ingå i det religiösa statli-
ga systemet eller finnas inbyggda inom bondesamhället. Den så kallade hus-
tavlan kan sägas ha haft en viktig roll som ett sorts internt kontrollsystem. På 
1600-talet reglerade hustavlans föreställningsvärld människornas inbördes re-
lationer och stod för en hierarkisk ordning inom hushållet. Enligt hustavlan 
skulle var och en i hushållet ha sin givna hierarkiska plats och mannen i huset/
husbonden skulle ansvara för att alla i hushållet levde efter Guds bud. Hus-
hållet skulle på så sätt vara en återspegling av den religiösa världsordningen.50

Hustrun skulle vara lydig och underställd sin äkta man - husfadern.
Ett annat exempel på en intern kontrollmekanism som fanns inbyggd i det 

religiösa systemet var prästerskapet. Prästerna satt med i både kyrkorådet och i 
sockenstämman, vilket innebar att de var en länk mellan både statliga och kyrk-
liga myndigheter samtidigt som de hade en nära relation till sina församlings-
medlemmar och var en del av bygemenskapen. Då det ställdes större krav på 
prästernas formella kompetens kom de under den undersökta tidsperioden att 
bli en sorts lokala statliga ämbetsmän. Historikern Peter Lindstöm har visat hur 
det under 1700-talet ställdes allt högre krav på prästernas utbildning.51

Till prästernas uppgifter hörde att anmäla religiösa överträdelser och att 
tillrättavisa sådana personer som for vilse i religionen, samt att övervaka att 

49 Mål nr. 1 och nr. 33.
50 För mera om hustavlans värld, se till exempel, Pleijel, Hilding: Hustavlans värld: Kyrkligt folk-

liv i äldre tiders Sverige, Stockholm 1970. Hustavlans internalisering och genusstruktur har va-
rit föremål för livlig debatt. Se till exempel Aronsson, Peter: ”Hustavlans värld-Folklig menta-
litet eller överhetens utopi?”,Västsvensk fromhet: Jämförande studier av västsvensk fromhet under 
fyra sekler, red. C. Ahlberger och G. Malmstedt, Göteborg 1993, Harnesk, Börje: ”Den förän-
derliga patriarkalismen”, Historisk tidskrift 1987:2 eller Lindmark, Daniel: Uppfostran, under-
visning, upplysning: Linjer i svensk folkundervisning före folkskolan, Umeå 1995.

51 Lindström, Peter: Prästval och politisk kultur 1650-1800, Umeå 2003.
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inga irrläror förekom inom församlingen. Spridningen av irrläror och hädiskt 
beteende skulle förebyggas med enträgen kristendomsundervisning. Det hör-
de till en av prästerskapets viktigaste plikter att undervisa församlingsmedlem-
marna. Det finns belägg för att präster blivit bestraffade för att de misskött 
denna uppgift. I samband med behandlingen av den unga gossen Nils Tor-
stenssons smädelse av sakramenten i Justitierevisionen år 1726 avkrävdes präs-
terskapet en skriftlig förklaring till Torstenssons nästan obefintliga kristen-
domskunskaper.52 Vid rannsakningen av den unga gossen Nils Torstenssons 
brott konstaterades att han var alldeles okunnig i kristendomskunskap. Nils 
Torstensson hade dessutom aldrig i hela sitt liv gått till nattvarden. Det kom 
fram att Nils Torstenssons far hade avlidit och att ingen därefter hade tagit an-
svar för hans kristendomsundervisning. Prästerna som hade försummat hans 
kristendomsundervisning betraktades som delaktiga i hans brott. Även i ett 
annat mål påtalades prästernas försumlighet.53 Här ser vi hur staten genom att 
tillrättavisa de försumliga prästerna försöker reparera trasiga kontrollmekanis-
mer. Hur prästerskapet samtidigt förväntades agera på ett korrekt sätt fram-
kommer i ett mål från år 1716. Den anklagade påstods ha uttalat missaktliga 
ord om Kristi död, men befriades helt från all bestraffning på grund av brist 
på bevis. Kyrkoherden Nils Lutterman, som hade angivit hädelsen, bestraffa-
des för den falska angivelsen. Prästerskapet kontrollerades alltså själva på sam-
ma sätt som de skulle kontrollera sina församlingsmedlemmar.

Undersåtarna förväntades av överheten också fungera som angivare av 
brottslingar, på samma sätt som prästerskapet, vilket framträder i ett rättsfall 
från slutet av 1600-talet. Soldaten Anders Jakobsson från Hälsingland angavs 
av bonden Erik Hansson och dömdes av tinget i ”Båldnääs” (nuvarande Boll-
näs) till döden 1696 för att han hade uttalat en ogudaktig önskan.54 Anders 
Jakobsson hade önskat att det på tre år inte skulle växa mer på åkrarna än så 
mycket att bonden kunde producera de två tunnor säd som soldaten skulle få. 
Detta tolkades som hädelse av Guds verk. Då Jakobsson hade fällt detta ut-

52 Mål nr. 50. Se Justitierevisionens utslagshandlingar 1726, 7 september nr. 10 för den till Jus-
titierevisionen inlämnade skriftliga förklaringen. Även i ett annat mål bestraffas prästerska-
pet för den sena angivelsen. Mål nr. 39.

53 Mål nr. 89.
54  Mål nr. 6. 
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talande hade bonden Erik Hansson påmint honom om de kungliga stadgar-
na och då hade Anders Jakobsson sagt att han ger dem Fanen. Saken uppen-
barades först långt senare i samband med behandlingen av ett annat rättsfall 
där Anders Jakobsson var inblandad. Hädelsen som först i samband behand-
lingen av det andra brottet kom i dager, hade då inträffat för mera än nio år 
sedan. Bonden Erik Hansson, som känt till överträdelsen, bestraffades för att 
han hade gjort sin angivelse så sent. Hansson hade helt enkelt inte brytt sig 
om att anmäla brottet. Troligtvis hade hade han inte uppfattat det som en 
straffbar handling. Även i ett annat mål betraktades en av de inblandade som 
delaktig i den anklagades brott, eftersom denne inte hade angett det tidigare.55

Detta visar två saker. Staten förutsatte att undersåtarna skulle vara lojala gen-
temot statsmakten och verka för att ange hädare och att hädelse inom bonde-
samhället inte nödvändigtvis ansågs vara ett brott.

I samband med att soldaten Hans Bladh anklagades för att ha stulit obla-
ten vid nattvarden i slutet av 1600-talet, bestraffades även den person som 
hade uppmuntrat honom till detta.56 Även här fanns alltså en felande länk, 
som behövde rättas till. 

De interna kontrollmekanismerna i bondesamhället utgjordes således inte 
enbart av personer som var statens tjänare. Alla undersåtar förväntades stå till 
statsmaktens tjänst och fungera som angivare. I dessa mål som beskrivits ovan 
framkommer att de personer som omfattades av detta normsystem förvänta-
des agera och uppträda på ett förutbestämt sätt, som gagnade statsmaktens 
ambitioner. 

”Androm till sky och varnagel” 
– dödsstraffet som statligt kontrollverktyg
Verkställandet av dödsstraff och förekomsten av kroppsstraff bör sättas i sam-
band med statens utövande av kontroll av undersåtarna. Frågan om produk-
tiviteten och nyttan för staten bör diskuteras i detta sammanhang. En kropp 
som inte var lydig, tuktad och tillrättavisad var inte en produktiv kropp och 
kunde således inte vara till någon nytta för staten. Dödsstraffen och kropps-

55  Mål nr. 64.
56  Mål nr. 8. Uppviglaren dömdes av hovrätten till samma straff som den som dömdes för hä-

delse.
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straffen skulle påminna om att varje kropp tillhörde staten och i sista hand 
Gud.57 Därför tillämpades avrättningar, kroppsstraff och tortyr. Det var inte 
heller ovanligt att kroppsdelar av avrättade personer sattes upp på pålar till all-
mänhetens beskådande. 

Avsikten med de hårda straffen och offentlighet i samband med verkstäl-
landet av dem var att avskräcka andra från att begå samma brott.58 I ett av må-
len där benådning inte medgavs sägs uttryckligen att de två unga män som an-
klagades tillsammans avrättas som varnande exempel.59 Långt in på 1600-talet 
kunde personer som hade hädat Gud eller nattvarden få tungan helt eller del-
vis avskuren innan de halshöggs.60 Även i den här undersökningen har så kall-
lat kvalificerat dödsstraff61 tillämpats i två av målen62 och en person brändes 
levande på bål.63 Att med jämna mellanrum statuera varnande exempel var ett 
led i att få kontroll över individerna. Det finns belägg för att de personer som 
satt i hovrätterna kunde motivera dödstraff med att det var länge sedan någon 
i en bygd hade blivit avrättad.64

Bland de mål som behandlades av Justitierevisionen har överhetens behov 
att statuera varnande exempel ibland vägt tyngre än motiven för att benåda. 
Betydelsen av behovet att maximera statsnyttan syns tydligt i en diskussion i 
Justitierevisionen, där två alternativa bestraffningar vägdes mot varandra. Bon-

57 Muchembled, Robert: Popular culture., Louisiana 1985, sid. 185.
58 Om avskräckande genom dödsstraff, se även Lennersand, Marie: Rättvisans och Allmogens.,

Uppsala 1999, sid. 192. Lennersand poängterar vikten av att avskräcka vanliga människor 
från att begå brott genom att statuera varnande exempel, emedan det inte förekom att höga 
tjänstemän avrättades. Det hade enligt Lennesand inte tjänat något syfte.

59 Mål nr. 9. “Ty hafwer wij för rättwijst funnit at belggia dem med ett exemplart straff, och 
skola de för den skull androm wahnachtigom och ogudachtiga till skräck och warnagell, 
och sig sielfwe till wählförtient straff, bägge halshuggas och å båhle brännas” ….

60 Thomsson, Arthur: I stocken. Studier i Stockstraffets historia, Lund, 1972, sid. 79. 
61 Med kvalificerat dödsstraff menas att avrättningen föregås av andra sorters kroppstraff, van-

ligtvis avhuggande av olika kroppsdelar eller tortyr.
62 Mål nr. 19 och mål nr. 69. Delikventen i det första fallet bestraffades med att få högra han-

den och tungan avskuren innan halshuggningen. Dessutom skulle bödeln i hans åsyn brän-
na upp hans skrifter innan avrättningen. I det andra fallet fick den dömde genomgå ett spö-
straff och fick en hand avhuggen innan halshuggningen.

63 Mål nr. 4. 
64 Andersson, Hans.: ”Androm till varnagel.”, 1998, sid. 69. Göta hovrätts president, Stålarm, 

framförde i samband med en diskussion om ökade stölder, åsikten att den tilltagande tjuv-
naden i landet berodde på att dödsstraffen mildrades allt för ofta.
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den Matz Johansson Laitinen från Gamla Karleby, i Österbotten i Finland, 
hade den 26 november 1724 hädat Gud på en krog när han har varit starkt be-
rusad.65 Vid detta tillfälle hade Matz Laitinen tillfrågats av bonden Michel Kä-
rola, om han vet var Gud är när denne inte är i himmelen och inte på jorden? 
Som svar på frågan hade Laitinen utbrustit i smädande ordalag. Laitinen an-
klagades för hädelse mot Gud och dömdes av Hovrätten i Åbo till döden. Ett 
år efter att hovrätten i Åbo hade avkunnat sin dödsdom över Laitinen, behand-
lades ärendet i Justitierevisionen. I revisionen diskuterades det om huruvida 
straffet enligt leutarationsförordningen av den 23 april 1714 borde omvandlas 
till nio gatlopp och uppenbar plikt och om att Matz Laitinen därefter eventu-
ellt skulle sändas till Fredrikshamn för att en lång tid arbeta i halsjärn. En av le-
damöterna i Justitierevisionen protesterade dock emot detta förslag och fram-
förde åsikten att Laitinen skulle kunna göra bättre nytta som ett avskräckande 
exempel än om han arbetade i halsjärn, eftersom Laitinen uppskattades vara 
för gammal för att orka arbeta mera än högst några år. Matz Laitinen var vid 
tiden för brottet nära 60 år gammal. I den diskussion som fördes framhölls att 
dödsstraffet om det tillämpades skulle ”innebära en varning till bättring i läng-
den”. Revisionen bestämde dock att Laitinen istället för att få plikta med sitt 
liv, skulle bestraffas med nio gatlopp.66 I Matz Laitinens fall finner vi ett ut-
märkt exempel på hur statsmakten har övervägt vilket av två alternativa straff 
på bästa sätt har gynnat staten, helt i enlighet med Michael Foucaults resone-
mang om att kroppen skall vara till nytta för staten, vilken den tillhör.67

65 Mål nr. 18. I protokollet står det: ”befinnes den gången warit af drycker så öfwerbelastad att 
han uthan förstånd, såsom en ursinnig menniska sigh betedt.”. Kustaa H. J. Vilkuna näm-
ner fallet i fråga i en artikel i samband med en diskussion om hur människorna under ti-
den efter den stora ofreden i Finland inte längre brydde sig om det han kallar ”kollektiv re-
ligion” och saknade ”kollektiv känsla för synd”. Vilkuna skriver vidare att det fanns en sorts 
likgiltig, arrogant inställning till både prästerskapet och till religionen och beskriver ovan-
nämnda fall som ett exempel på detta. Vilkuna, Kustaa H. J. :” Jumala elä rankase minua. 
Yksilöllisen subjektin synty”, Siperiasta siirtoväkeen. Murrosaikoja ja käännekohtia Suomen 
historiassa, toimittanut Heikki Roiko-Jokela, Jyväskylä 1996, sid. 79.

66 Det högsta antalet gatlopp som kunde utdömas var nio. Andersson, Hans: ”Androm till 
varnagel”., Stockholm 1998, sid. 68. Gatlopp innebar att den dömda skulle springa längs en 
gata med bar övre kropp medan ett visst antal personer, 300 om det var en militär rättegång 
och 100 i civilmål, som stod vid gatans kant, försedda med påkar, käppar och dylikt, skul-
le slå efter den dömda medan denne sprang.

67 Foucault, Michel: Övervakning och straff., Lund 1987, sid. 35 f. Foucault beskriver här hur 
kroppen ska vara produktiv och beroende för att vara en användbar kraft. I ett annat mål 



Hädelse som brott

59

Hädelse i rättsskipningen 
- Bestraffningen av hädelse

Verkställda straff i hädelsemålen i Justitierevisionen
Efter reformationen fick hädelse mot Gud en central betydelse i den världs-
liga lagstiftningen, eftersom furstens ställning förändrades.68 Enligt den tys-
ka 1500-talsreformatorn Philip Melanchton, var makten fördelad mellan det 
andliga och det världsliga regementet, som hade särskilda uppgiftsområden. 
Enligt luthersk uppfattning hörde all yttre bestraffning till den världsliga ord-
ningen.69 Detta innebar i praktiken att utdömandet och verkställandet av 
både dödsstraffet och olika typer av kroppsstraff skulle handhas av de världsli-
ga myndigheterna. Flera studier har visat hur staten och kyrkan i tidigmodern 
tid kom att samarbeta för att upprätthålla ordningen i samhället.70

En person som dömdes för Crimen Laesae Majestatis Divinae fick i fall av 
benådning från dödsstraffet sona sitt brott både med världsligt och kyrkligt 
straff. Straffet för hädelse bestod förutom av dödsstraff av olika typer av kropps-
straff, fängelsestraff, förvisningsstraff eller böter medan det kyrkliga straffet be-
stod av ett offentligt skamstraff, den så kallade uppenbara plikten.71 Den uppen-
bara plikten innebar att den dömde offentligt erkände sitt brott i kyrkan och 
därefter försonades med Gud och församlingen. Detta skedde genom att brotts-

där revisionen övervägde att inte benåda den dödsdömda motiverades beslutet för benåd-
ning på ett annat sätt. Den dömda fick avtjäna sitt straff med livstids straffarbete istället 
för att avrättas med den motiveringen att han då fick tid att tänka på Gud och vad ont han 
hade gjort. Att rädda en själ var här viktigare än statsnyttan. Mål nr. 45.

68 Lindberg, Bo H.: Praemia et Poenae., Uppsala 1992, sid. 488.
69 Andrén, Åke: ”Timelig näpst, Kyrkoordningen 1571 och den uppenbara skriften”, Kjöller-

ström, Sven: Den svenska kyrkoordningen 1571 jämte studier kring tillkomst och användning, 
Lund 1971, sid. 304 ff.

70 Se till exempel Aalto, Seppo: Kirkko ja Kruunu., Helsinki 1993. 
71 För mera om hur den uppenbara plikten tillämpades som straff, Se Kjöllerström, Sven: Den 

svenska kyrkoordningen., Lund 1971, sid. 307 eller Aalto, Seppo: Kirkko ja Kruunu., Helsing-
fors 1996, sid. 126 ff. I samband med tillkomsten av 1734 års lag diskuterades avskaffandet 
av den uppenbara plikten. Sundin, Jan: För Gud staten och folket., Stockholm 1992. sid. 327 
f. Se även Marie Lindstedt Cronberg om hur skamligt det offentliga skamstraffet ansågs 
vara bland dem som fick utstå dem i samband med bestraffningen av sedlighetsbrott. Lind-
stedt Cronberg, Marie: ”Att försonas med Gud och hans heliga församling”, Jämmerdal och 
fröjdesal. Kvinnor i stormaktstidens Sverige, Eva Österberg red., Stockholm 1997, sid. 203. 
Lindstedt Cronberg beskriver här hur den uppenbara skriften som straff för sedlighetsbrott 
avskaffades 1741 på grund av risken för barnamord.
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lingen fick stå vid kyrkodörren eller sitta på den så kallade ”skampallen” i kyrkan 
under gudstjänsten vid ett visst antal tillfällen. Det vanliga var att tilldömas up-
penbar plikt en eller två söndagar. Bland de fall som studerats här befriades två 
personer helt från det redan utdömda världsliga straffet, men fick trots det utstå 
det kyrkliga skamstraffet.72 Detta visar hur viktigt det ansågs vara. Bibehållandet 
av denna form av katolskt kyrkligt skamstraff var ett särdrag för den svenska re-
formationen och tillämpades långt in på 1700-talet.

När ärenden sändes in till Justitierevisionen medföljde vanligtvis ett förslag 
från hovrätten på vilket straff den anklagade kunde undergå istället för död-
straffet. Tendensen att mildra straff, som förekom både i hovrätterna och i un-
derrätterna, syns tydligt också i Justitierevisionen. I Justitierevisionen var det 
vanligare att sträva till att mildra än att skärpa straffet.73 I merparten av målen 
följde Justitierevisionen det förslag till straff som föreslogs av de lägre rättsin-
stanserna. Skärpt straff förekom endast i en bråkdel av målen. Om smädelsen 
varit en engångsföreteelse eller skett upprepade gånger har ibland påverkat be-
straffningen,74 liksom om anklagelsen bestod av något annat brott i kombina-
tion med hädelse. I några fall hade de dömda förutom hädelse gjort sig skyl-
diga till andra grova brott.

Av de totalt 110 domar som omprövades kom åtminstone nio personer att 
inte benådas av Justitierevisionen.75 Tidsmässigt var avrättningarna koncen-
trerade till tiden före mitten av 1700-talet. Vanligen motiverades verkställan-
det av dödstraff genom en kort notis om att inga mildrande omständigheter i 
målet fanns. Den bakomliggande tanken var också att den som inte blev be-
nådad var en ond människa. Åtminstone fem av dem vars dödsdomar verk-

72 Mål nr. 56 och mål nr. 103. Straffet motiverades i det första fallet med att den anklagade 
vid domslutet redan hade suttit i arrest i tre månader och att han under den tiden redan 
hade försonats med Gud och deltagit i nattvarden. I två av domarna omtalas den uppen-
bara plikten inte över huvud taget, men det kan tänkas vara skrivfel. Mål nr. 23 och mål nr. 
85. Meningen med att straffet skulle avtjänas offentligt förlorade dock sin betydelse i slutet 
av 1700-talet. Detta syns till exempel i två av målen där de anklagade fick göra sin offent-
liga avbön hemligen i sakristian, varpå församlingen senare meddelades att det hade skett, 
utan att den dömdes namn offentliggjordes. Mål nr. 83 och Mål nr. 92.

73 Andersson, Hans: ”Androm till varnagel”., Stockholm 1998, sid. 68.
74 Mål nr. 42.
75 Mål nr. 4, mål nr. 9, mål nr. 19, mål nr. 42, mål nr. 25, mål nr. 42, mål nr. 55, mål nr. 66 och 

mål nr. 69. I ettav målen dömdes 2 personer till döden. Mål nr. 9. I de mål där registratur 
saknas är det omöjligt att få reda på om de dömda blev benådade eller inte. 
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ställdes betrakatades som grova brottslingar, som förutom hädelse hade gjort 
sig skyldiga till andra grova brott. En av dessa hade hädat Guds namn, begått 
flera stölder och tvingat en präst att skriva falska attester,76 en annan hade levt 
i osämja med sin hustru,77 en hade förutom hädelse misshandlat sin hustru78

och två båtsmän som avrättades hade begått flera stölder.79

Dödsstraffen omvandlades vid benådningar vanligtvis till något slag av 
kroppsstraff80 i kombination med det kyrkliga skamstraffet – uppenbar plikt. 
Även fängelsestraff, förvisningstraff och straffarbete på fästning utdömdes. En-
dast män dömdes till straffarbete på fästning. Motsvarande straff för kvinnor 
var att sändas till så kallade tukthus eller spinnhus. I två av målen omvandlades 
de anklagade kvinnornas dödsdomar till livstids vistelse på tukthus, respektive 
spinnhus.81 Några hädare bestraffades med straffarbete under en bestämd tid, 
vanligtvis ett, tre eller sex år, medan fem personer fick sina dödsdomar om-
vandlade till straffarbete på någon fästning eller i en ankarsmedja på livstid.82

En man hade redan innan hädelseanklagelsen dömts till döden för två andra 
brott, stöld och inbrott. Under det att han avtjänade straffet på fästningen 
hade han uttalat sin hädelse mot Gud.83 För hädelsen bestraffades delinkven-
ten med ytterliga 15 par spö samt uppenbar plikt och blev därefter flyttad till 
Marstrands fästning för att fortsätta att avtjäna sitt straffarbete där. Under hela 
undersökningsperioden bestraffades icke-uppsåtlig hädelse med böter. 

De kroppsstraff som förekom var gatlopp och spöslitning, det vill säga 
piskning.84 Gatloppet var egentligen en militärt straff, som under den karo-
linska tidens starka militära inflytande blev en civil straffmetod.85 Bland be-

76 Mål nr. 66.
77 Mål nr. 42.
78 Mål nr. 69.
79 Mål nr. 9.
80 Också då straffen lindrades i hovrätten var det vanligt att dödsdömda pliktade med kropps-

straff. Sörlin, Per: Trolldoms- och vidskepelseprocesserna., Umeå 1993, sid. 60.
81 Mål nr. 26 och nr. 99.
82 Mål nr. 31, mål nr. 45, mål nr. 67 och mål nr. 82. Det förekom att personer som dömdes till livs-

tidsarbete frigavs efter en viss tid, förutsatt att de uppförde sig väl. Se till exempel mål nr. 93.
83 Mål nr. 82.
84 Att bestraffas med 40 par spö var ett straff närmast lika med dödsstraff. Sörlin, Per: Troll-

doms- och viskepelseprocesserna., Umeå 1993, sid. 60. Endast män bestraffades med spöstraff, 
medan kvinnor bestraffades med risslitning. 

85 Sundin, Jan: För Gud, Staten och Folket., Stockholm 1992, sid. 454. 
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nådningarna under den tidigaste delen av undersökningsperioden, det vill 
säga cirka 1680-1720, omvandlades de flesta dödsstraff till gatlopp. Från och 
med 1720-talet består straffen uteslutande av fängelsestraff, spöstraff och för-
visningsstraff. Fängelsestraff var ovanligt före 1800-talet, men det förekom att 
dödsdomar omvandlades till fängelse på vatten och bröd.86 Under den sena-
re delen av 1700-talet blev det dock vanligare med fängelsestraff eller böter.87

I den här studien bestraffades 18 av de totalt 117 delinkventerna med fängelse-
straff på vatten och bröd i 8, 14 eller 28 dagar.

I några av målen ingick förvisning på en bestämd tid, från orten där brottet 
begåtts. Förvisningsstraffen och de offentliga skamstraffen var starkt förankrade 
till den ort där brottet hade begåtts. Det kyrkliga skamstraffet skulle avtjänas i 
den ort där brottet skett, vilket inte alltid var i den församling som den anklaga-
de tillhörde. En person dömd för djävulspakt fick stå på en schavott och skäm-
mas med en tavla, i de två städer där han hade gjort sina förskrivningar till den 
onde.88 På tavlan stod det att läsa vilket brott han hade gjort sig skyldig till. Tre 
personer kom av olika anledningar att inte utså sina straff över huvudtaget89 och 
en person som var psykiskt sjuk, omhändertogs på livstid.90

86 Den vanligaste användningen av fängelser var som bevaringsplats för brottslingar som inte 
ännu hade fått sina brott rannsakade. Dåtidens fängelser var mörka, kalla, trånga och ohygie-
niska och en fängelsevistelse på 28 dagar betraktades som likvärdig med en dödsdom. Fäng-
elsestraffet innebar således inte enbart frihetsberövande utan innebar ett stort fysiskt lidande. 
Anners, Erik: Humanitet och rationalism., Stockholm 1965, sid. 32. Den fängslade livnärdes 
enbart på vatten och bröd. Bonden Elias Mattsson, som satt i arrest 1702, sade att den enda 
orsaken till att han efter tio veckors arrest hade rymt från fängelset var att han var så hung-
rig att han hade varit tvungen att smita hem för att äta. Efter att ha varit hemma i elva veckor 
hade han självmant inställt sig hos myndigheterna och framfört sin ursäkt för att han rymt, 
sägandes att han annars skulle ha förgåtts av hunger. Mål nr. 13. Detta visar också en sorts ”ci-
vil lydnad” och medvetenhet om plikten att motta sitt straff. Även en annan av de anklagade, 
kapten Nassaken berättade i samband med rannsakningen att han inte hade överlevt arresten 
om inte välvilliga människor hade bistått honom med mat. Mål nr. 14.

87 Om den dömda inte kunde betala böterna var det brukligt att brottslingen fick sona sitt 
brott med något kroppsstraff istället. Den eventualiteten togs ibland i beaktande redan då 
det straffet bestämdes, då det i domslutet kunde stå ” i brist av botum böte…” som ett al-
ternativ till det tilldelade kroppstraffet. Se till exempel mål nr. 81 eller mål nr. 89. 

88 Mål nr. 53.
89 En person avled i arresten innan straffet verkställdes. Mål nr.72 och den andra rymde från 

arresten. Mål nr. 80 och den tredje anklagades i sin frånvaro, då att han själv befann sig i 
Danmark för tidpunkten för anklagelsen. Mål nr. 102.

90 Mål nr. 18. Enligt protokollet skulle han omhändertas i ett publikt rum ”på livstid” eller 
”tills han återfått sitt riktiga förstånd”.
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Tabell 3: Straff utdömda för olika kategorier av hädelsemål underställda Justi-
tierevisionen 1680-1789.

Brott
Hädelse 
mot Gud

Hädelse och 
missbruk av 
sakramenten

Förskrivning 
till Djävulen

Övriga
hädelser

Levande brännande 
på bål 1 - - -

Kvalificerat dödstraff 2 - - -
Halshuggning och brän-
nande på bål 7 2 2 -

Livstids straffarbete 5 - 2 -
Livstids arbete på 
spinnhus 1 1 - 1

Straffarbete tidsbegränsat 8 5 6 -
Spöstraff 17 5 6 -
Risslitande 2 1 - 1
Gatlopp 15 2 1 -
Fängelse på vatten 
och bröd 6 3 11 1

Skamstraff med tavla - - 1 -
Böter 5 2 - -
Uppenbar plikt 28 9 28 -
Ställs under Guds dom 2 - 1 -
Omhändertas i
Publikt rum 1 - - -

Allvarlig varning 1 1 - -
Inget beslut i jr 4 2 3 4
Beslut okänt 3 2 2 -
SUMMA 108 35 63 7
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Om att häda Gud av ont uppsåt, 
onykter eller av ungdomligt oförstånd 
Under 1700-talet började straffen successivt anpassas till brottslingarna.91 Brott 
och straff började delas in i kategorier som motsvarade varandra och de bak-
omliggande individuella omständigheterna började beaktas. Bestraffningarna 
skulle tidigare stå i proportion till överträdelsernas grovhet. Utvecklingen gick 
från att straffet skulle återspegla brottets grovhet till en ny tankegång att straf-
fets uppgift är att förebygga återfall.92 De anklagades förutsättningar till bätt-
ring började beaktas. Förändringarna i inställningen till brottslingarna sker 
kring sekelskiftet 1600/1700. 

Genom att studera motiven för att benåda en delikvent från dödsstraffet 
eller inte kan ett mönster iakttas, men det är inte alltid förutsägbart. I regel har 
en dödsdom inte upphävts om den dömde uppfattades som en ond och oför-
bätterlig människa, medan mildrande omständigheter tillsammans med visad 
ånger och insikt om brottets grovhet kunde leda till benådning. Det hörde till 
prästerskapets uppgifter att undervisa dömda brottslingar i kristendomskun-
skap för att få dem att inse allvaret i deras överträdelser.

Mycket av den individualiseringsprocess som under början av 1700-talet 
börjar framträda i samband med rättegångsförfarandet baserar sig på frågan om 
uppsåtet. Vid behandlingen av de benådningsärenden som kom upp i Justitiere-
visionen fördes omständliga diskussioner om huruvida den anklagade hade hä-
dat av ont uppsåt eller inte. Den som hädat av ont uppsåt sågs som en ond män-
niska utan möjlighet till förbättring. Frågan om uppsåtet var inte av betydelse 
bara för frågan om benådning eller inte, utan hade också en avgörande betydelse 
för den kommande bestraffningen. Även när dödsstraffet omvandlades till något 
annat straff syns en gradering i straffets hårdhet som är relaterad till frågan om 
uppsåtet och de bakomliggande individuella omständigheterna. Brottets karak-
tär verkar i det här sammanhanget ha haft en sekundär betydelse, medan uppså-
tet – det vill säga själva intentionen med brottet har varit avgörande.

Synen på uppsåtets betydelse kan illustreras med följande tre exempel:

91 Foucault, Michel.: Övervakning och Straff., Lund 1987, sid. 117.
92 Foucault, Michel.: Övervakning och Straff,. Lund 1987, sid. 117.
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I det första exemplet fick bonden Carl Larsson år 1707 plikta med fem gat-
lopp och uppenbar plikt för sitt hädelsebrott.93 Carl Larsson hade träffat Jo-
han Ållus vid kvarnen i Vörå, I Finland, där de råkade i luven på varandra. 
Johan som hade malt först hade till Carls stora förtret låtit allt kvarnvattnet 
rinna bort, vilket ledde till en ordväxling dem emellan. Carl hade ropat till Jo-
han att han inte var rädd för honom, varpå Johan hade sagt: ”Det är inte mig 
du skall vara rädd för utan för Gud”. Carl hade då svarat att han inte fruktar 
Gud, vilket av överheten tolkades och dömdes som Gudssmädelse. Senare vid 
förhöret hade Carl Larsson förklarat att han ansåg att han inte hade gjort nå-
gon sådan gärning att han skulle behöva vara rädd för Gud. I Justitierevisio-
nens utslag i ärendet konstateras att Carl Larsson inte hade hädat av ”något 
ondt eller argt uppsåt.” Han ansågs ha brusat upp och i stundens hetta smä-
dat Gud av ”obetänksamhet”. 

I det andra exemplet dömdes drängen Olof Jönsson till döden år 1733.94 I 
hovrättens dom står det att han väl förtjänar att halshuggas och strax efteråt 
nedgrävas på avrättningsplatsen med hänvisning till Lev. 24. v. 16, Religion-
stadgan 1655, 5 §, Krigs- och Sjöartiklarna 1683 1: 2 och Stadgan om Eder och 
Sabbatsbrott av 1687 § 9, ”androm till skräck och varnagel”. Olof Jönssons 
överträdelse bestod i att han hade förbannat jorden han stod på och brukat 
signerier. Han hade använt besvärjelser och läst bönen ”Fader Vår” bakläng-
es tre gånger och därigenom ansågs han medvetet ha skadat flera hästar, det 
vill säga utövat så kallad skadlig, svart magi – ”maleficium”. Huruvida Olof 
Jönsson verkligen avrättades eller inte är oklart, då resolution i ärendet sak-
nas.95 Inga mildrande omständigheter nämns dock i den diskussion som för-
des i Justitierevisionen. Den anklagade torde ha blivit avrättad för sitt brott, 
eftersom diskussionen tyder på att han ansågs ha haft onda avsikter och såle-
des hädat av ont uppsåt.

93 Mål nr. 21.
94 Mål nr. 65. Kopplingen mellan utövandet av magi och djävulsförbund framträder här, trots 

att delikventen inte blev dömd varken för maleficium eller djävulsförbund, utan för hädel-
se. För mera om sambandet mellan magi och djävulsförbund se Oja, Linda: Varken Gud el-
ler Natur., Stockholm 1999, sid. 56-63.

95 Justitierevisionens Registratur för år 1699 saknas.
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I det tredje exemplet dömdes bonden Anders Andersson i Wahlby år 1727 
för hädelse då han hade sagt att han ger Gud Fanen.96 Vid rannsakningen av 
hädelsemålet tillfrågades Anders om hurudant liv han hade fört. Bakgrunden 
till frågan var de rykten i byn, som sade att Anders skulle ha ett förhållande 
med en gift kvinna som tjänade som piga på hans gård. Prästen i församling-
en hade rest till Anders Anderssons gård för att utreda saken och för att försö-
ka förmå Anders att låta kvinnan i fråga fara hem till sin man. Enligt vittnenas 
utsagor hade Anders Andersson och pigan Maria Bengtsdotter varit oskiljakti-
ga och alltid följts åt i det dagliga arbetet. Av prästen uppmanades Anders att 
begära en attest av kvinnans man där denne skulle intyga att hon skulle få ar-
beta på gården året ut. Pigan Maria å sin sida uppmanades att söka tjänst nå-
gon annanstans om det inte gick att få en dylik attest. Prästen hade sagt att det 
var bäst att bonden Anders och pigan Maria skildes åt ”för misstankars skull” 
och så att ”förargelsen i Guds församling avskaffas.” Prästens uppmaningar 
hade av Anders Andersson bemötts med ”arghet” och Anders hade sagt att det 
inte går an, varpå prästen hade förmanat honom att ha Gud för ögonen. I det 
sammanhanget hade Anders Andersson uttalat sin hädelse.

Vid ärendets behandling i den högsta rättsinstansen kom ledamoterna 
fram till att Anders Andersson mycket väl förtjänade att dö. Anders hade varit 
något drucken då han uttalat sin hädelse, men enligt rannsakningsprotokollet 
kunde detta faktum inte räknas som någon ursäkt. Dödstraffet omvandlades 
till 40 par spö, uppenbar plikt och straffarbete på Marstrands fästning i 5-6 år, 
det vill säga ett ganska hårt straff.

I dessa tre ovannämnda fall var det alltså inte främst brottets art eller grov-
het som var avgörande för hur överträdelserna kom att bestraffas. Frågan om 
uppsåtet och de olika förövarnas individuella förutsättningar till förbättring 
utgjorde motiven både för benådningarna och de påföljande bestraffningarna. 
Syftet i det andra fallet som beskrivits ovan bedömdes vara att åstadkomma 
någonting ont, medan det i det första fallet kunde konstateras att smädelsen 
inte skett av något ont uppsåt. I det tredje fallet hade smädaren egentligen inte 
heller haft någon ond avsikt med sin hädelse, men bestraffades trots det hårt. 
Orsaken till detta torde vara att den anklagade ansågs vara en ond och sam-
hällsfarlig människa. Genom att leva ett syndigt och omoraliskt liv utgjorde 

96 Mål nr. 51.



Hädelse som brott

67

han således en fara för sig själv och andra i församlingen,97 samtidigt som han 
vägrade att låta sig kontrolleras och tillrättavisas av myndigheterna.

Personer som anklagades och dömdes för hädelse kunde trots sina överträ-
delser anses vara goda kristna. Således hade flera anklagade besökt gudstjänsten 
regelbundet, haft goda kristendomskunskaper, hjälpt sina grannar och i sitt dag-
liga liv i det stora hela levt som goda kristna. Överträdelsen betraktades då som 
en tillfällig avvikelse, inte som en permanent ståndpunkt, vilket gjorde att den 
som hädat kunde ledas tillbaka på den rätta vägen. En person som inte betrak-
tades som ond kunde antas ha hädat av orsaker som denne inte själv kunde hål-
las helt ansvarig för. En människa som genom sitt leverne betraktades som ond, 
antogs ha hädat av ont uppsåt, vilket krävde större åtgärder från överhetens sida. 
Om Per Larsson, som dömdes för hädelse 1704 heter det i rannsakningsproto-
kollet att han ”är en man av sällsamt oroligt sinne, den der intet giärna i stillhet 
lefwa will.”98 De personliga omständigheterna som hade gett upphov till hädel-
sen togs alltså i beaktande, liksom individens möjligheter till förbättring.

Motiven för att benåda någon delinkvent från ett redan utdömt dödsstraff 
baserade sig inte enbart på frågan om uppsåtet. En lång rad förmildrande 
omständigheter började beaktas i samband med benådningsfrågorna. Under 
1700-talets första decennier började en patologisering av vissa normöverträdel-
ser göra sig gällande. Samtidigt som det blev mera vanligt att ta hänsyn till in-
dividens förutsättningar till bot och bättring, blev det också vanligt att ge det 
som av överheten uppfattades som avvikande, oacceptabelt eller icke-önskvärt 
medicinska förklaringar. Orsakerna till beteende kunde förklaras med händel-
ser i den anklagades sjukdomshistoria. Människan blev en produkt av sin livs-
historia.99 Väktaren Samuel Brunswicks hädelse till exempel antogs bero på 
att han hade lidit så mycket av värk och sjukdom då han som 12-åring hade 
hamnat i kläm under ett vagnshjul.100 Vid ett senare tillfälle hade han dessut-
om brutit lårbenet och även den gången enligt rannsakningsprotokollet ”lidit 
mycket”. Samuel Brunswicks hädelse ansågs ha ett samband med dessa händel-

97 Av förhöret framkommer det att prästen hade sagt ”att mången själ kunde bli förvirrad av 
Anders exempel.”

98 Mål nr. 15.
99 Johannisson, Karin: Kroppens tunna skal. Sex essäer om kropp, historia och kultur, Stockholm 

1997, sid. 139.
100 Mål nr. 60.
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ser i hans sjukdomshistoria och därför blev han benådad från dödstraffet. Vid 
rannsakningen av soldaten Erik Bengtsson Norrmans hädelse år 1704 utreddes 
det noggrant huruvida det skott som Erik hade fått i närheten av ögat kunde 
ha påverkat hans förstånd och således ha orsakat hans förgripliga uttalanden 
om Gud.101 Två personer bland delinkventerna förefaller ha varit psykiskt sju-
ka, men endast en av dem betraktades av revisionen som mentalt störd.102

Från överhetens sida gjordes många ansträngningar för att utreda om den 
som hädat Gud, gjort det nykter eller drucken. I merparten av de mål där 
dödsdömda hädare har benådats har alkoholpåverkan medverkat till benåd-
ningarna. Alkoholpåverkan sågs ofta som en god grund för benådning, men 
har sällan framförts som det främsta eller det enda motivet för benådning. En-
dast i ett fall sägs det uttryckligen att den åtalades berusade tillstånd inte kan 
ses som en mildrande omständighet103 och endast en person fick år 1753 beta-
la separata böter för sitt fylleri.104 I Kungliga Leutarnationsstadgan från år 1714 
står det uttryckligen att ingen som hädar Gud nykter eller berusad kan undgå 
dödstraffet.105 Denna formulering visar att det var vanligt att hänvisa till onyk-
terhet som benådningsgrund.

Det omtalas ofta att den som dömts för hädelse tålde alkohol väldigt då-
ligt och i nyktert tillstånd betedde sig helt annorlunda.106 Bonden Per Lars-

101 Mål nr. 16.
102 Mål nr. 18. Även bondsonen Lars Olofsson som år 1728 anklagades för hädelse av sakramen-

ten kan betraktas som psykiskt sjuk. Mål nr. 55. Lars Olofsson anklagades för att ha för-
bannat sin fader och moder, sin födelsedag, sitt dop och nattvarden. Bland annat hade han 
sagt: ”Djävulen besitta min moder som har fött mig, min födelsedag och mitt dop.” Vid fle-
ra tillfällen hade han uppträtt mycket våldsamt och fått flera raseriutbrott. Han hade bland 
annat sparkat sin far i ansiktet, kallat sin mor hora, försökt att kasta sitt eget barn i elden 
m.m. Förhörsprotokollet visar att de andra familjemedlemmarna stundvis har varit så rädda 
för Lars att de inte har vågat vistas i samma hus som honom. Vidare berättas att Lars hade 
åderlåtits två gånger det året han anklagades, för att ”hans raseri skulle stillas”, men enligt 
vittnena hade detta inte hjälp.

103 Mål nr. 51. I det fallet har andra faktorer spelat en avgörande roll för domslutet. 
104 Mål nr. 86. Själva drickandet i sig uppfattades inte som ett grovt brott.
105 Modéer, Kjell: ”Militär rättegång i Sverige under frihetstidens början”, Rättshistoriskt Bib-

liotek, Fyrtionionde bandet, Institutet för rättshistorisk forskning grundat av Gustav och Carin 
Olin, Serie I, sid. 288-291. 

106 Om Olof Hansson till exempel sades att han var en stilla dräng och god kristen, kunde sina 
kristendomsstycken väl och att han regelbundet begick nattvarden då han är nykter, men 
att så fort han fick brännvin i sig blir han ”halvfjållot och vet intet till sig”. Mål nr. 12. Sven 
Brun hade varit mycket drucken då han har hädat, men inte framhärdat i sin ogudaktighet 
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sons stora dryckesmål troddes ha tagit all hans ”eftertanke och beskedligehet” 
på ett sådant sätt att han inte kunnat överväga sina ord. Således omtalades att 
hans hädelse hade ”skeddt av obetänksamhet”.107 I ett av målen ansåg revisio-
nen att smädelsen berodde både på alkoholens inflytande och att Satan hade 
ett finger med i spelet. Om en hädare sades det att ruset hade förstört hans 
förstånd och att Djävulen hade styrt hans tunga då han hade uttalat sin hädel-
se.108 En smädelse mot Gud kunde också ha skett av ”hastighet”.109

Ringa ålder kunde både förklara oönskat beteende och ses som en möjlig-
het till bättring, eftersom en ung persons föreställningsvärld gick att påver-
ka och forma. Resonemanget kring denna fråga utgick delvis från tanken att 
en ung person saknade förutsättningar att förstå sin kriminella handling. Om 
Anders Mårtensson som år 1694 förskrivit sig till Djävulen sades det att han på 
grund av sin unga ålder, 18 år, inte riktigt kunnat förstå vilken grov handling 
han hade gjort sig skyldig till och befriades ifrån det redan utdömda dödsstraf-
fet.110 En 15-årig gosse som år 1666 förskrivit sig till Djävulen befriades även 
han av Göta Hovrätt på grund av sin unga ålder.111

Förutom alkoholpåverkan, låg ålder och därmed sammanhängande ung-
domligt oförstånd angavs ofta bristfälliga kristendomskunskaper som ett motiv 
för leutarnation. Låg ålder kunde förklara att den anklagade inte hade hunnit 
förkovra sig i kristendomskunskap. Dåliga kristendomskunskaper kunde bero 
på otillräcklig undervisning, vilket i sin tur kunde bottna i att tillförlitliga lära-
re eller förebilder saknats. Den unga gossen Nils Torstensson, som i början av 
1700-talet dömdes för smädande av sakramenten hade inte fått någon kristen-
domsundervisning alls, då hans far hade avlidit när han var ett litet barn.112

då han har varit nykter - då hade han enligt vittnenas intygande levt ett mycket stilla och 
saktmodigt liv. Mål nr. 28. 

107 Mål nr. 15.
108 Mål nr. 1. 
109 Se till exempel mål nr. 86. Den anklagade Håkan Orre hade betett sig störande bland annat 

genom att han hade rivit sönder sina kläder och sagt: ”Ärter och bord, himmel och jord, 
och Herren som över oss bor, gifwer jag adertontusen djävlar.” Orre hade också sagt att han 
förbannar Gud i himmelen. Av överheten betraktas allt detta dock som att han hade begått 
sitt majestätsbrott av ”hastighet”. 

110 Mål nr. 5.
111 Sörlin, Per: Trolldoms- och vidskepelseprocesserna., Umeå 1993, sid. 58 f. 
112 Mål nr. 50. Nils Torstenssons smädelse kunde dessutom förklaras med att hans sjä-

lasörjare hade försummat sin plikt som ansvarig för den unges kristendomsunder-
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Kristendomskunskaperna kunde också vara helt obefintliga, som i ett av må-
len, där den anklagade kvinnan levt ensam i skogen totalt isolerad från samhäl-
let.113 Det framkommer av rannsakningarna att hon aldrig hade gått i kyrkan 
eller ens hört talas om Gud. En person med svaga eller nästan obefintliga kris-
tendomskunskaper uppfattades som lätt att rätta till genom undervisning, med-
an en person som betraktades som ond svårligen kunde bringas till rätt tro.

Förutom ungdomligt oförstånd och dålig kristendomskunskap kunde även 
sorg och ett tillfälligt förvirrat sinnestillstånd ses som förmildrande omstän-
digheter. Om bonden Sven Persson berättades det att han hade varit under-
lig till sinnes vid den tid då han hade uttalat sin hädelse emot Gud.114 Orsaken 
till hans sinnestillstånd var att han tidigare blivit dömd för ett annat mindre 
brott, varför hans hädelse påstods ha skett ”i yrhet på grund av sorg” och inte 
av något ont uppsåt. Han kunde dessutom visa upp en attest från sin själasör-
jare att han var en god kristen. Ogudaktiga handlingar kunde också bero på 
att den som anklagades för dem hade blivit lurad därtill.115

Ångest, bot och bättring - erkännandets betydelse
I äldre tid existerade uppfattningen att det fanns brott som var så grova att 
den som hade begått dem inte på några villkor kunde försonas med försam-
lingen och återanpassas till samhället. Syndarens själ ansågs vara förtappad. 
Därför måste brottslingen helt enkelt försvinna från jordelivet genom avrätt-
ning. Mot slutet av 1600-talet inträffade en attitydförändring då ett nytt sätt 
att se på möjligheterna till själens frälsning framträder. Ett tecken på den-
na utveckling är att de kvalfulla avrättningarna, som föregicks av tortyr, för-
svinner.116 Avrättningarna blev också humanare då bruket att bränna männis-
kor levande på bål frångicks. Motivet för att låta brännandet på bål föregås av 
halshuggning var omsorgen om själens frälsning. Den dödsdömde halshöggs 
innan brännandet på bål, eftersom en långsam död ansågs innebära att själen 
var i fara. Den dödsdömda kunde i dödspinans stund börja tvivla på Gud och 
Djävulen kunde då lägga beslag på dennes själ. En snabb avrättning, som fö-

visning, vilket nämnts tidigare.
113 Mål nr. 99.
114 Mål nr. 22.
115 Se till exempel mål nr. 8.
116 Foucault, Michel: Övervakning och Straff., Lund 1987, sid. 117.
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regicks av att prästerskapet förberedde den dödsdömde för döden innebar dä-
remot att själen, trots den ådömda förbrytelsen och avrättningen kunde räd-
das om den som skulle avrättas insåg gravheten av sitt brott, visade sann ånger 
och bad Gud om förlåtelse. Det var prästernas uppgift att bistå de dödsdöm-
da inför avrättningen, att förmå dem att inse sin synd och att bringa dem till 
en sann och uppriktig ånger. Vikten av att få den dödsdömde att erkänna sitt 
brott och visa en uppriktigt ånger betonades starkt. Erkännandet var en förut-
sättning för en sann och uppriktig ånger och en försoning med Gud. Även när 
det var frågan om leutarnation, var den sanna ångern av största vikt.117 I nåde-
ansökningarna nämns ofta att den anklagade ångrar sig med ”gråtande tårar” 
eller ”visar stor ånger”.118 Ånger, bot, bättring tillsammans med undervisning 
blev lika viktiga inslag i bestraffningen som den rent fysiska bestraffningen.

Historikern Jonas Liliequist beskriver erkännandets betydelse i sin avhand-
ling om tidelagsbrottet i Sverige i tidigmodern tid.119 En bekännelse kunde 
vara friande, eftersom det då fanns hopp om bättring, medan ett enträget ne-
kande kunde leda till avrättning. I källmaterialet finner vi en person, Per Pers-
son som i slutet av 1600-talet dömdes för att ha tagit oblaten vid nattvarden.120

Två vittnen intygar att de har sett hur Per smusslat ner oblaten i tröjärmen. 
Per nekade dock konsekvent förhöret igenom och påstod att det var ett to-
baksblad som han hade tagit ut munnen. Huruvida Per Persson benådades 
eller inte är höljt i dunkel då registraturen för år 1698 saknas. Eftersom inga 
förmildrande omständigheter nämns i samband med behandlingen av målet 
varför det är sannolikt att den anklagade inte benådades från dödstraffet på 
grund av sitt hårdnackade nekanande.

117 Här är kontinuitet från den katolska bikten tydlig. För att kunna få sina synder förlåtna ge-
nom bikten räckte det inte med att erkänna dem. En uppriktig ånger var ett villkor för att 
kunna ta emot förlåtelsen.

118 I detta sammanhang kan frågan om hur mycket av dessa formuleringar var ren retorik dis-
kuteras.

119 Liliequist, Jonas: Brott, Synd och Straff., Umeå 1991, sid. 69 f.
120 Mål nr. 10.
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Ursprungligen användes begreppet folklig 
-

tonio Gramsci, som därmed avsåg de under-
ordnade klassernas kultur. I alldagligt tal 
kan begreppen elitkultur och folklig kultur 
förklaras med att eliten utgörs av de som 
styr i samhället och den folkliga kulturen 
representeras av dem som låter sig styras. 
En allmänt förekommande uppfattning är 
att den folkliga kulturen står i opposition 
mot elitkulturen och representerar de stora 
på liknande sätt folklig kultur, som den 
elitens kultur. Folklig kultur kan ock-

Kapitel 4 – Lärda idéer 
– folkliga föreställningar

Variationer inom den folkliga kulturen

Begreppen elitkultur och folklig kultur 

U
rsprungligen användes begreppet folklig kultur av den so-
cialistiska filosofen Antonio Gramsci, som därmed avsåg 
de underordnade klassernas kultur.1 I alldagligt tal kan be-
greppen elitkultur och folklig kultur förklaras med att eli-
ten utgörs av de som styr i samhället och den folkliga kul-

turen representeras av dem som låter sig styras. En allmänt förekommande 
uppfattning är att den folkliga kulturen står i opposition mot elitkulturen och
representerar de stora massornas kultur. Peter Burke definierar på liknande 
sätt folklig kultur, som den inofficiella kulturen, det vill säga icke-elitens kul-
tur.2 Folklig kultur kan också enligt historikern Robert Scribner definieras på 
flera olika sätt, som en kultur i opposition mot den officiella kulturen, som 
subkulturer utanför socialt kontrollerbara beteenden, som gemensamma so-
ciala vanor, som mönster av beteenden beroende av tillgång till och kontroll 
över övernaturliga krafter, som vidskepelse och magiska bruk och som fakto-
rer kopplade till det materiella livet och biologisk rytm.3 Burke har också se-
nare tolkat folklig kultur som föreställningar och praktiker som motsatser till 

1 Burke, Peter: Folklig kultur., Stockholm 1983, sid. 11.
2 Burke, Peter: Folklig kultur., Stockholm 1983, sid. 11.
3 Scribner, R. W. : For the Sake of the Simple Folk., Cambridge 1981, sid. 59.
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de som sanktionerades eller rekommenderades av kyrkan.4 I vilketdera fallet 
råder dock ett motsatsförhållande. Alla forskare är dock inte överens om att 
skillnaden mellan eliten och icke-eliten är så stor.5

Eftersom begreppet folklig kultur rent allmänt har fått stå för den stora 
massans kultur, det vill säga folkets kultur i motsats till de styrandes kultur, 
har begreppet eliten under tidigmodern tid sammankopplats med myndighe-
terna – företrädare för kyrkan och statsmakten. Detta indikerar att individer 
som ingår i elitkulturen automatiskt tillhör de makthavande i samhället.

Studiet av folklig kultur kopplas ofta samman med folklig religiositet, där 
den folkliga religionen definieras som motsatsen till den offentliga, etablera-
de och institutionaliserade religionen.6 Historikern Roger Chartier vänder sig 
dock mot detta sätt att definiera folklig religion och frågar sig om den folkliga 
religionen verkligen var så mycket annorlunda än den officiella.7 Att betrakta 
den folkliga kulturen som radikalt annorlunda än elitens kultur indikerar, en-
ligt Roger Chartier att dessa två kulturer är separerade från varandra genom 
en definierbar gräns.8 Vidare har Chartier poängterat att begreppen elitkultur 
och folklig kultur har uppfunnits av det samtida prästerskapet och av flera his-
toriker anammats och använts oreflekterat.9 Enligt Chartier har sättet att defi-
niera de båda samhällsgrupperna eliten och icke-eliten av flera nutida histori-
ker överförts från en kontext till en annan.10

4 Burke, Peter: “Popular Religion: An Overview”, The Oxford Encyclopedia of the Reformation,
Oxford 1996, sid. 296. 

5 Oja, Linda.: Varken Gud eller natur., Stockholm 1999, sid. 23. Foucault, Michel: Övervak-
ning och straff., Lund 1987, sid. 14 ff. 

6 Reay, Barry: “Popular Religion”, Popular Culture in Seventeenth- Century England, edited 
by Barry Reay, London & Sydney, 1985, sid. 92.

7 Chartier, Roger: “Culture as Appropriation”., Understanding Popular Culture., edited by 
Steven L. Kaplan, Ithaca, New York 1984, sid. 230 ff.

8 Chartier, Roger: “Culture as Appropriation”, Understanding Popular Culture., Edited by 
Steven L. Kaplan, Ithaca, New York 1984, sid. 229.

9 Chartier, Roger: “Culture as Appropriation”, Understanding Popular Culture., Edited by 
Steven Kaplan, New York, 1984, sid. 230. Se även Guttormsson, Loftur: ”Islandske forestil-
lingsverdener i brudfladen mellem ortodoksi og folkekultur”, Mellem Gud og Djaevelen, 
Religiöse og magiske verdensbilleder i Norden 1500-1800, Hanne Sanders (red.), Köbenhavn 
2001.sid. 88 f. Guttormsson diskuterar gränsdragningen mellan luthersk ortodoxi och fe-
nomen som på Island definierades som “övertro” i övergången från katolisism till luther-
dom på 1500-talet. Guttormsson diskutera här även världslig litteratur som ett hinder för 
den lutherska ortodoxin och problematiken kring att denna världsliga litteratur vanligtvis 
skulle tillhandahas av prästerskapet.

10 David Hall: “Introduction”, Understanding Popular Culture., Edited by Steven L. Kaplan, 
Ithaca New York, 1984, sid. 7.
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I samband med diskussionen om hur folklig kultur ska definieras har även 
begreppet folkloriserad kristendom diskuterats. Ett sätt att definiera folklig 
religion på är att skilja mellan prästerlig religion kontra icke-prästerlig religi-
on eller att tala om de underordnade klassernas religion.11 Graden av kristia-
nisering tillsammans med förekomsten av andra bärande icke-kristna element 
inom folkkulturen har haft betydelse för hur innehållet i den folkliga religio-
nen ska förstås.12

Begreppen elitkultur och folklig kultur har i tidigare forskning använts 
som två klart avskiljbara kategorier, utan att dessa begrepp närmare har defi-
nierats. Att definiera den folkliga kulturen som en inofficiell kultur i motsats 
till den offentliga kulturen är en förenklad definition, eftersom de båda grup-
perna i sig själva enligt Burke innehåller flera variationer.13 Elitkulturen kunde, 
liksom den folkliga kulturen, vara nyanserad beroende på faktorer som social 
ställning, kön och ålder. Burke talar om regionala skillnader och yrkesmässiga 
subkulturer, bland till exempel hantverkare, tiggare och tjuvar.14 I detta sam-
manhang bör det påpekas att även begreppet kultur har flera konkurrerande 
definitioner.15 I praktiken innebar förekomsten av variationer att gränsen mel-
lan den så kallade eliten och den så kallade folkliga kulturen kunde vara gan-
ska vag beroende på var i den sociala hierarkin en person befann sig. Även elit-
kulturen innehöll variationer och ska inte per automatik ses som en enhetlig 

11 Burke, Peter: “Popular religion. An overview”. The Oxford Encyclopedia of the Reformation, 
Hans J. Hillebrand, editor in Chief, Volume 3, Oxford University Press, Oxford 1996, sid. 296.

12 Jean Delumeau säger att allmogen i Europa mestadels var hednisk kring 1500 och att kris-
tianiseringen ägde rum först efter reformationen. Begreppet folklig religion har av William 
Christian inte godkänts alls. Burke, Peter: Popular Religion an Overview., The Oxford En-
cyclopedia of the Reformation, Oxford 1996, sid. 296. Här avser Burke dock inte enbart reli-
giösa och magiska uppfattningar.

13 Denna uppfattning härleder Burke från Antoni Gramsci, som redan tidigt framfört tanken 
att den folkliga kulturen inte är en enhetlig kultur utan är stratifierad på ett komplext sätt. 
Nenonen, Marko: Culture wars: State, religion and popular culture in europé 1400-1800, 
witchcraft historiography, editors Jonathan Barry & Owen Davies, sid. 119.

14 Burke, Peter: Folklig kultur., Malmö 1983, sid. 72.
15 Peter Burke definierar begreppet kultur som ett system av gemensamt omfattande betydelser, 

attityder och värderingar, samt de symboliska former som de uttrycks eller förkroppsligas i. 
Burke, Peter: Folklig kultur., Stockholm 1983, sid. 11. Burke poängterar att kultur inte är lika 
med den totala livsstilen, men ingår i denna. Hans Anderson framhåller att definitionen av 
begreppet kultur har diskuterats speciellt inom den antropologiska och den etnologiska forsk-
ningen. Se, Andersson, Hans: ”Androm till warnagel…”., Stockholm 1998, sid. 12.
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grupp. De båda grupperna således har flera alternativa definitioner. Gränsen 
mellan de båda grupperna är dessutom svår att fastställa enbart utgående från 
ett statsrättsligt myndighetsperspektiv.

Historikern Richard Kieckhefer säger att det inte går att undvika begreppen 
eliten och icke-eliten och att det är nödvändigt att arbeta med hypotesen att 
det finns skillnader mellan dessa två läger.16 Begreppen kommer i fortsättning-
en här att användas främst som ett metodologiska verktyg. Ekonomhistorikern 
Hans Andersson har påpekat att samma element kan ingå i både elitkulturen 
och i den folkliga kulturen, men att dessa kan ha olikartade relation till dylika 
element.17 Varje samhälle innehåller enligt historikern Jaques Le Goff olika dis-
kurser på samma ämne på grund av att det existerar oliak mentala strata samti-
digt.18 Andersson belyser detta med lagen som ett exempel, där de som dömer 
hör till eliten, medan de som blir dömda tillhör underklassen. Frågan om det 
överhuvudtaget går att tala om en klar gräns mellan grupperna eliten och fol-
ket kommer i här att diskuteras utgående från den tankar som Chartier och An-
dersson har presenterat. Meningen är att visa på att den folkliga kulturen inte 
alla gånger var radikalt annorlunda än elitkulturen vad gäller religiösa föreställ-
ningar. Samma uppfattningar, förhållningssätt och beteenden kunde förekom-
ma inom båda grupperna. Samtidigt kunde det röra sig om, som Andersson 
poängterat att olikartade förhållningssätt till samma element kunde förekom-
ma. Istället för att utgå från lagen som Andersson har gjort i sin undersökning 
kommer frågan att diskuteras utgående från förhållningssättet till religiösa idé-
er och föreställningar kring dessa. Frågan om hur likartade och olikartade för-
hållningssätt till grundläggande kristna idéer kunde förekomma både i de lärda 
och de folkliga världsåskådningarna diskuteras längre fram i kapitlet.

Hur har folkkulturens reformering gått till? 
Peter Burke undersöker i sin bok Folklig kultur i Europa 1500-1800 det han kall-
lar folkkulturens reformering, som redan redogjorts för i inledningskapitlet. 
Forskningen kring relationen mellan den så kallade eliten och den så kallade 
icke-eliten har mestadels rört mötet mellan dessa grupper som lett till konflik-

16 Kieckhefer, Richard : European Witch Trials: their foundations in popular and learned culture 
1300-1500, London 1976, sid. 5.

17 Andersson, Hans: ” Androm till varnagel…”., Stockholm 1998, sid. 15.
18 Le Goff, Jaques: Mentaliteterna, en tvetydig historia, Att skriva histoira, Nya infallsvinklar 

och objekt, J. Le Goff & P.Nora ed., Stockholm 1978.
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ter.19 De religiösa normerna utgjordes under tidigmodern tid av de regler som 
kyrkan och staten omhuldade för att bevara Lutherdomen fri från kätterska 
tankar, katolska inslag och tankar och beteenden som uppfattades som hädiska 
eller vidskepliga. Religionen kom därför att bli ett verktyg för att upprätthålla 
statsmakten, samtidigt som kyrkan stod för den grundläggande världsbilden.

En vanlig uppfattning i tidigare forskning är att den så kallade folkliga kul-
turen har erhållit sina idéer från de högre klasserna.20 På 1930-talet lansera-
de historikern Norbert Elias en teori om civilisationsprocessen, vars utgångs-
punkt är att civiliseringen har börjat inom de högre samhällsklasserna och 
därefter stegvis spridit sig till de mellersta samhällsklasserna och slutligen till 
de lägre klasserna.21 Enligt Norbert Elias har statsmakten spelat en central roll 
i civiliseringsprocessen.22 Kontentan av civilisationsprocessen är enligt Elias att 
människorna som omfattades av den blev kapabla att kontrollera sina känslor, 
aggressioner och affekter.

Eftersom samhället under den tidigmoderna tiden var hierarkiskt upp-
byggt kunde ingrepp i undersåtarnas vardagliga liv och beteende legitimeras.23

Religionsstadgan som tillkom 1655 har setts som ett led i att skärpa kontrollen 

19 För mera om detta forskningsläge se till exempel, Larsson, Olle: Biskopen visiterar., Växjö 
1999, sid. 16-19. 

20 Om kritiken mot detta, se även Vovelle, Michel: Ideologies and mentalities, Cambridge 
1990, Kapitlet Popular Religion. Hypotesen om att den folkliga kulturen inte var ett tomt 
oskrivet blad har också framförts. För mera om denna kritik se Sörlin, Per: Trolldoms- och 
vidskepelseprocesserna., Umeå 1993, sid. 27 f. Sörlin hänvisar här till folkloristen Jan-Inge 
Wall som visat på hur idén om häxornas sabbat, lätt vann insteg genom beröringspunkter 
med en redan befintlig föreställningsvärld bland folket och Birgitta Lagerlöf-Genetay som 
också har diskuterat hur det redan vid tiden innan de stora häxprocesserna i Sverige fanns 
en folklig förankring av föreställningen kring häxsabbaten. 

21 Elias, Norbert: Sedernas historia, Stockholm 1989. 
22 Elias, Norbert: Sedernas historia., Stockholm 1989. Enligt andra forskare har statens inbland-

ning inte varit så stor. Ett annat synsätt än Elias representerar ekonomhistorikerna Johan Sö-
derberg och Arne Jarrick, enligt vilka civilisationsprocessen kan ha skett utan statens inbland-
ning. Söderberg, Johan and Arne Jarrick: “Spontaneous Process of Civilization. The Swedish 
Case”, Ethnologia Europea. Journal of European ethnology, 23:1, 1993. Disciplineringsperspekti-
vet har kritiserats hårt av bland andra Eva Österberg som vill betona att det har funnit en in-
teraktion mellan bönderna och statsmakten och att det därigenom även har funnits utrymme 
för icke-eliten att agera och att motsätta sig påbud från överhetens sida. Österberg menar att 
bönderna inte var att uppfatta som en passiv, apatisk massa. Österberg, Eva: ”bönder och cen-
tralmakt i det tidigmoderna Sverige. Konflikt-kompromiss-politisk kultur”, Scandia 1989: I. 

23 Lennersand, Marie: Rättvisans och allmogens beskyddare., Uppsala 1999, sid. 29.
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och beskrivs ofta som ett disciplineringsprogram för att stävja ofog och vantro 
bland folket.24 Överhetens förhållningssätt fann dessutom stöd i de ideologis-
ka strömningar som vid den här tiden gjorde sig gällande i Sverige. Förutom 
den teokratiska synen och de naturrättsliga idéerna vann statens ambitioner 
att omvandla folkets föreställningsvärld och beteende terräng, genom före-
ställningen om statsmaktens två uppgifter. Statens roll var inte enbart att kon-
trollera, disciplinera och bestraffa utan även att ha omvårdnad om undersåtar-
na och på så sätt forma ett välfungerande samhälle.

Enligt Peter Burke inträffade det under den undersökta perioden 1500-
1800 en polarisering där avståndet mellan den lärda kulturen och den folkli-
ga ökade. De övre samhällsklasserna inlemmades i någon slags elitkultur, som 
genom sin bildning, livsstil och återhållsamhet skiljde sig från de övriga sam-
hällsklasserna.25 Konflikterna mellan elitkulturen och folkkulturen tolkar Bur-
ke som en kamp mellan två rivaliserande livsstilar.

Ett annat perspektiv har framlagts av historikern Robert Muchembled som 
har tolkat folkkulturens reformering i Frankrike under samma tidsperiod lite 
annorlunda,26 vilket nämnts i inledningskapitlet. Enligt Muchembled inträffa-
de en ackulturation27 av massorna, där folkkulturens reformering genomfördes 
med hjälp av en lokal elit, som bestod av en sorts statliga tjänstemän på lokal 
nivå. Organisationen och administrationen av samhället antas då ha skett ge-
nom medverkan av de lägreklasserna. I anslutning till kyrkans och statens verk-
samheter kom det därför att finnas flera personer från de lägre samhällsklasser-
na med anknytning till dessa institutioner. Muchembled använder begreppet 
ackulturation i samband med spridningen av läskunnigheten, motreformatio-
nen och häxprocesserna på 1600- och 1700-talet och ser ackulturationen som 
en ren social disciplinering. Frågan om ackulturationen och vad den består av 

24 Sörlin, Per: Trolldoms- och vidskepelseprocesserna., Umeå 1993, sid. 53.
25 Burke säger att reformationen kan delas in i två faser, där den första infaller 1500-1650. Un-

der den första fasen var det främst präster och teologer som agerade mot inslag i den folk-
liga kulturen som var oacceptabla ur teologisk synvinkel. Under den senare fasen däremot 
blev det mera intressant för statsmakten att kontrollera sina undersåtar och därför kom fle-
ra världsliga lekmän att involveras i reformeringsarbetet. För mera om detta, se Oja, Linda: 
Varken Gud eller Natur., Stockholm 1999, sid. 24 f.

26 Muchembled, Robert: Popular Culture.,Baton Rouge, Louisinan State university press, 1985.
27 Med ackulturation avses en modell för bestående kulturella förändringar som uppstår då 

två kulturer möts.
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har behandlats av flera forskare.28 Peter Burke har poängterat att mötet mellan 
kulturer i tidigmodern tid ägt rum under vissa givna villkor.29 Först och främst 
betonar Burke att de båda kulturer som kommer i kontakt med varandra inte 
är likvärdiga och att den givande parten är dominant, medan den mottagan-
de parten är underordnad.30 Muchembled betraktar också elitkulturen (cultu-
re d´élite) som dominant i det medeltida och tidigmoderna Frankrike. I sam-
band med diskussionen om statsmaktens inblandning i civilisationsprocessen 
har det varit en förhärskande föreställning att att icke-eliten passivt har ta-
git emot idéer ovanifrån. Den folkliga kulturen har i detta sammanhang ofta 
framställts som en passiv homogen massa, som anpassat sig efter överhetens 
krav. Både Burkes och Muchembleds teorier har kritiserats, främst för att bil-
den av den folkliga kulturen som passiv och elitkulturen som en aggressiv part 
är starkt förenklad.31 Numera är dock de flesta forskarna överens om att det har 
skett någon typ av växelverkan mellan de olika samhällsgrupperna och att den-
na interaktion är mera fruktsam att studera än skillnaderna.32 Michail Bakhtin 
har formulerat en hypotes om att de underordnade klassernas kultur och de 
härskande klassernas kultur ömsesidigt har påverkat varandra.33 Roger Chartier 

28 För en översikt av detta forskningsläge se Nenonen, Marko: ”Culture wars: state, religion 
and popular culture in europé, 1400-1800”, Witchcraft historiography, editors Jonathan Bar-
ry & Owen Davies, Hampshire and New York 2007.

29 Burke, Peter: “A Question of Acculturation?” Paola Zambelli (ed.), Scienze, credenze oculte, 
livelli di cultura, Florens 1982 , sid. 200.

30 Socialantropologen Robert Redfields utarbetade redan på 1930-talet en modell för hur det i 
vissa samhällen kunde finnas två kulturtraditioner. Dessa två kulturtraditioner kallade Red-
fields den stora traditionen och den lilla traditionen. Den stora traditionen avser de lärdas 
kultur och den lilla traditionen de övrigas, det vill säga folkets kultur. Peter: Folklig Kultur.,
Stockholm 1983, sid. 39. De som tillhörde den stora traditionen kunde vid speciella tillfäl-
len ta del av den lilla traditionen, medan den stora traditionen inte var öppen för geme-
ne man. Den stora traditionen föregick främst vid universiteten och inom det kyrkliga li-
vet, inom en sfär dit endast de lärda hade tillträde. Burke, Peter: Folklig Kultur., Stockholm 
1983, sid. 43. Peter Burke poängterar att en trafik i den andra riktningen också förekom, 
men att den var mindre betydelsefull. Burke, Peter: Folklig kultur., Stockholm 1983.

31 Oja, Linda: Varken Gud eller Natur., Stockholm 1999, sid. 26. För kritiken mot ackulturations-
teorin se Oja. Linda: Varken Gud eller Natur., Stockholm 1999, sid. 26 och där anförd litteratur

32 Burke, Peter: Varieties of Cultural History, Oxford 1997, sid. 124.
33 Bakhtin, Michael; Rabelais och skrattets historia, Francois Rabelais´verk och den folkliga kul-

turen under medeltiden och renässansen, Uddevalla 1986. Peter Burke säger att det har före-
kommit en ömsesidig påverkan, där de båda grupperna elitkulturen och den folkliga kultu-
ren har påverkat varandra. Burke, Peter: Folklig kultur., Stockholm 1983, sid. 75.
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har poängterat att elitens aggressivitet i tidigare forskning har överdrivits och 
skulle ha förutsatt ett aktivt mottagande.34 Även Per Sörlin har visat att icke-eli-
ten inte passivt har tagit emot intryck ovanifrån.35 Den här undersökningen vill 
också visa på att det förekommit ett aktivt förhållningssätt till religionen, där 
graden av aktivitet har varierat beroende på de olika individernas inneboende 
habitus. Detta ska nu diskuteras i det kommande avsnittet.

En modell för olikartade folkliga förhållningssätt till religionen
Peter Burke har poängterat att folkkulturen inte bör uppfattas som en homogen 
grupp, utan att det även fanns subkulturer inom den.36 Tesen om att det i den 
folkliga kulturen har ingått olika underordnade grupperingar, som Peter Burke 
kallar subkulturer, kan appliceras även på det källmaterial som den här under-
sökningen bygger på. Att använda begreppet subkultur eller socialgrupp är dock 
problematiskt då dessa benämningar innebär en för snäv avgränsning. Själva be-
greppet subkultur innebär att vissa villkor måste uppfyllas för att en person ska 
kunna räknas in i en subkultur och kan därför inte användas här. I stället för att 
tala om subkulturer kunde grupperingarna kallas mentala skikt. Ett skikt kan 
omfatta både en viss grupp i sin helhet och samtidigt sträcka sig till delar av an-
dra grupper, utan att de andra grupperna inkluderas helt och hållet.

Med utgångspunkt i de hädelsemål som behandlades i Justitierevisionen, 
kan dock åtminstone fyra klart avskiljbara mentala skikt eller grupper, repre-
senterande olikartade folkliga förhållningssätt till religionen, iakttas. Dessa 
överlappar ibland varandra eftersom förekommande uppfattningar och för-
hållningssätt kan föras till mer än ett skikt. Begreppet mentalitetsskikt ska 
därför här förstås främst som basen för en sorts modell att utgå ifrån i den 
kommande diskussionen.

34 Chartier, Roger: “Culture as Appropriation.”, Popular Culture Uses., Edited by Steven Ka-
plan, New York 1984, sid. 233. Se även Ginsburg, Carlo: Osten och maskarna., Stockholm 
1996, sid. 9 och Thompson, Edward: Herremakt och folklig kultur. Socialhistoriska uppsatser,
Malmö 1983.

35 Sörlin, Per: Trolldoms- och vidskepelseprocesserna., Umeå 1993, sid. 107.
36 Burke, Peter: Folklig kultur., Malmö 1983, kap. 2. Se även Nenonen, Marko: “Culture wars: 

state, religion and popular culture in europé, 1400-1800”, Witchcraft historiagraphy, editors 
Johanatan Barry & Owen Davies, Chippenham and Eastbourne, 2007, sid. 119. 
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Avståndet mellan överheten och allmogen kan bland annat mätas i hur väl 
överhetens idéer vad gäller religionen har etablerats. Vissa av dessa gruppe-
ringar kan sägas uppvisa en attityd som står närmare elitkulturens än de andra, 
medan andra karaktäriseras av attityder som mera avviker från överhetens. Att 
dela in den folkliga kulturen i olika mentala skikt kan visa på två saker. Dels 
tydliggörs hur olikartade folkliga religiösa uppfattningar stod i förhållande 
till den av staten påbjudna läran och dels synliggörs en mera nyanserad bild 
av den folkliga kulturen. Två faktorer kan sägas ha varit avgörande för vilket 
mentalt skikt en uppfattning, ett förhållningssätt eller ett beteende hör hem-
ma i. Dessa är graden av kristianisering och de agerande individernas person-
liga aktivitet, vilja och intresse. Inom varje mentalt skikt kan ett synsätt sägas 
vara dominant, men detta utesluter inte att andra attityder kunde förekomma 
inom samma grupp. Utgående från tesen att ett förhållningssätt dominerar 
inom en grupp, kan denna gruppindelningsmodell ses som en sorts indikator 
på kristianiseringens genomslagskraft inom de olika grupperna, samtidigt som 
gruppernas avstånd till lärda ideer kan synliggöras genom modellen.

Dessa fyra grupper eller mentala skikt som den så kallade icke-eliten kan 
delas in i med hänsyn till de religiösa uppfattningar som framträder i källma-
terialet är följande:

1. En grupp av personer, vars synsätt till stora delar sammanfaller med 
den officiella läran.

2. En grupp av personer, vars uppfattningar delvis sammanfaller med den 
officiella religionen. 

3. En grupp av personer, vars åsikter helt eller delvis radikalt avviker från 
den officiella läran.

4. En grupp av personer som har en likgiltig attityd gentemot religiö-
sa ting, utan att deras uppfattningar för den skull kan definieras som 
ateistiska i ordets moderna betydelse.

Dessa fyra grupper och deras relation till den officiella läran ska nu här 
granskas närmare.
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1. En grupp av personer, vars synsätt till stora delar sammanfaller med 
den officiella läran.

De personer i källmaterialet som kan hänföras till den första gruppen är perso-
ner, vars livsstil och uppfattningar om religiösa ting till stora delar sammanfal-
ler med den officiella läran. Hit hör både människor som dömdes för hädelse 
och andra personer i hädarnas omedelbara närhet. Personer som kan hänföras 
till någon av de andra grupperna var däremot uteslutande personer som döm-
des för Gudsmädelse. Bland de personer som kan inräknas i den första grup-
pen har kristianiseringens genomslagskraft uppenbarligen varit stor. Föreställ-
ningar och praktiker som förespråkades av överheten har här etablerat sig i 
större utsträckning än i de övriga grupperna. Detta märks speciellt vad gäller 
uppfattningarna om Gud, som inom den här gruppen var närmare den offici-
ella gudsbilden än inom någon av de andra grupperna.

Att uppfattningar och förhållningssätt som överensstämde med det som 
överheten påbjöd, förekom framkommer ofta i samband med rannsakningar-
na i hädelsemålen. I vilken utsträckning kristna idéer har lyckats slå rot syns 
också i att allmogen i olika situationer har betett sig mer eller mindre i enlighet 
med överhetens förväntningar. Bruket att be bordsbön, som ofta nämns, vitt-
nar till exempel om att ett beteende som överheten eftersträvade, hade fått fot-
fäste. Vidare har både personer dömda för hädelse och andra personer som till-
hör den första gruppen regelbundet besökt gudstjänsten, begått nattvarden och 
i samband med skriftermål eller läsförhör uppvisat sådana kristendomskunska-
per som erfordrades. Vid privata sammankomster, det vill säga utanför den offi-
ciella religionsutövningen, har det sjungits psalmer och lästs kristna böcker. Allt 
detta har skett helt på frivillig basis utan något tvång eller påbud ovanifrån.

Ibland har innehållet i predikningarna väckt stort intresse också utanför det 
offentliga rummet för gudstjänstutövandet och diskuterats i hemmets privata sfär. 
Detta framkommer markant i ett av målen där den hädandes utlåtelser om predi-
kan hade gett upphov till en diskussion bland allmogen. Det var också på basen 
av dessa uttalanden som personen i fråga dömdes för smädelse av skapelsen.

Den 20 april 1713 hölls det en rannsakning över bonden Erik Persson Ha-
kola från storgården i Lappfjärds socken, i Österbotten.37 Han anklagades för 

37 Mål nr. 32.
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att den 14 februari 1713 ha talat smädligt om Gud och skapelsen. Mellan bon-
den Erik Hakola och pigan Brita Sigfridsdotter hade det uppstått en dispyt 
om vem som är mera värd, mannen eller kvinnan. Det hade hållits ting och 
tingsbesökarna hade övernattat tillsammans i en och samma byggnad. Då fol-
ket hade lagt sig att sova hade Erik börjat tala om den predikan han hade hört 
samma kväll. Först hade han frågat om någon kunde säga honom vad predi-
kan handlade om. Brita hade svarat: ”om Kristi pina”. Då hade Erik frågat var-
för Kristus hade lidit pina och Brita hade svarat: ”för våra synders skull”. Vi-
dare hade Erik frågat vem som var orsaken till synden, varpå Brita hade svarat 
människan och Djävulen och förklarat att synden berodde på att Eva i para-
diset hade låtit sig luras av ormen till att synda och på det sättet även fått sin 
man att synda. Då hade Erik tagit tillfället i akt och sagt att kvinnan är vär-
re än mannen. Varpå Brita hade svarat att mannen är gjord av en jordklump, 
men kvinnan är gjord av ett bättre material - nämligen av Adams revben. Där-
på hade Erik sagt att kvinnan är skapad av en hundrumpa för när Gud skulle 
ta Adams revben kom en hund och tog det och sprang iväg med det. När Gud 
skulle ta tag i hunden fick han bara fatt i svansändan och av den skapade han 
kvinnan. Därför, säger Erik, är kvinnor arga och skäller som hundar emot sina 
män och därför har de flesta hundar vit svansända eftersom Gud har hållit i 
den och av den orsaken bär också vissa kvinnor vita huvudbonader.

När någon bland de församlade hade opponerat sig och sagt att Eriks på-
ståenden inte stämmer överens med Guds ord, hade han hävdat att det står i 
Bibeln. Erik kunde till och med säga exakt på vilket ställe - 23:e kapitlet av ska-
pelseboken. För att göra sig extra trovärdig säger Erik att de tillsammans skulle 
gå till medhjälparen Daniel Roos och läsa om det i dennes Bibel. Av förhören 
med vittnena framkommer det att Erik Persson ibland har velat verka bättre 
än andra i kristendomskunskap. Nämnden intygade att Erik Persson har varit 
en beskedlig karl som kan sina kristendomstycken väl och som kan läsa i bok. 
Frågan är om han har berättat denna fantastiska historia för att få uppmärk-
samhet? I vilket fall som helst visar ovanstående exempel på en medvetenhet 
och ett intresse för religiösa ting.

Hur kristna idéer vad gäller centrala teologiska dogmer kunde ha etable-
rat sig framkommer tydlig i några av målen. Att föreställningen om tanken på 
Guds försyn och bilden av Gud som den goda omtänksamma fadern kunde fö-
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rekomma även inom den folkliga kulturen syns i ett av målen. När soldaten 
Erik Bengtsson Norrman år 1704 dömdes för att han hade klagat på Gud, efter 
att han blivit skadad i kriget, hade hans vän Jean Puillame sagt att det var Guds 
vilja att Erik hade fått en skottskada, men att han ändå skall tacka Gud för att 
han har fått återvända hem efter kriget och att han är så frisk att han kan försör-
ja sig.38 Förutom skottskadan hade Erik Bengtsson fått en skada i högra handen, 
som hade gjort den helt obrukbar (ofärdig). På grund av skottskadan och skadan 
i handen ansåg Erik Bengtsson att Gud hade behandlat honom orättvist som 
hade skickat ut honom i det krig där han hade ådragit sig dessa skador.

Hur föreställningar om Gud sammanföll med de samtidens lärda föreställ-
ningar finns det några belägg för. Att den ovillkorliga gudsfruktan som läran 
förutsatte, också kunde förekomma bland allmogen, finner vi ett exempel på i 
ett annat hädelsemål, där ett av vittnena i målet hade uppmanat den som utta-
lat en smädelse att frukta Gud.39 En folklig uppfattning om Gud som ”nådens 
Gud” framkommer i ett av målen från slutet av 1600-talet.40 Bonden Olof 
Hansson som dömdes för hädelse i slutet av 1600-talet, förklarar i ett brev till 
Justitierevisionen att han begär att bli benådad ifrån det redan utdömda död-
straffet – inte för sin egen skull, utan för sin hustru och sina åtta små barns 
skull, som inte skulle klara sig utan honom. Olof Hansson skriver i brevet att 
han dock förlitar sig på att ”Gud i sin nåd” även om han skulle bli avrättad, 
skulle förlåta hans hädelse. Denna folkliga bild av Gud sammanfaller här med 
den officiella gudsbilden.

En annan indikator som visar att sättet att förhålla sig till överhetens nor-
mer inte alla gånger var annorlunda bland allmogen, är sättet på vilket hädel-
ser kunde bemötas. I flertalet mål har personer som varit närvarande då en hä-
delse har uttalats genast har ingripit och agerat på samma disciplinerande sätt 
som överheten. Dessa personer har försökt korrigera otillbörliga uppfattning-
ar och/eller öppet visat sin upprördhet. I början av 1700-talet då de bägge brö-
derna Rasmusson hade uttalat flera hädelser intygade tre av vittnena att detta 
hade skett till ”de närvarandes största förargelse”.41

38 Mål nr. 16.
39 Se till exempel Mål nr. 21.
40 Mål nr. 1.
41 Mål nr. 62.
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Då bonden Carl Larsson år 1707 hade hamnat i en ordväxling vid kvarnen 
sade att han sagt att han inte är rädd för Gud. En tredje person, Johan Knubb, 
som var närvarande reagerade då kraftigt. Johan Knubb hade stampat med fo-
ten i kvarngolvet och skrikit: ”Vad? Ska man inte vara rädd för Gud? Vad är så-
dant för tal?” Den anklagade Carl Larssons hädiska ord hade gjort honom upp-
rörd och han krävde genast att denne skulle förklara sig. I ett annat mål kommer 
det fram att en annan bonde Per Larsson, som smädat Gud hade bestraffats ge-
nom att utestängas från ett gästabud i början av 1700-talet. Då gästerna vid gäs-
tabudet hade sjungit en psalm och orden:” Det kostar ja Gud ganska ringa en 
fattig man att giöra rik”, hade sjungits hade Per Larsson brusat upp och deklare-
rat att det minsann var bättre att be till Satan än Gud, eftersom det hittills inte 
hade hjälpt honom att be till Gud. Larssons hädiska ord och störande beteende 
ledde till att han på grund av sin hädelse - bokstavligt talat – blev utkastad från 
gästabudet och således utestängd från gemenskapen.42

En uttalad hädelse emot Gud kunde alltså betraktas som en normöverträ-
delse även bland allmogen. Genom att tillrättavisa, undervisa och bestraffa 
hädare, har människor tillhörande allmogen ibland försökt kontrollera släk-
tingars och grannars beteenden. Icke-eliten har visserligen saknat de medel för 
bestraffning som överheten hade tillgång till, men allmogens sätt att reagera 
på religiösa kränkningar sammanfaller här med överhetens. Personer som till 
hörde den första gruppen kunde alltså sammanfattningsvis ha uppfattning-
ar om Gud och om religionen som sammanföll med överhetens och agera på 
samma sätt gentemot hädare. De visade också ett intresse för teologiska frågor 
och hade god kännedom om religiösa ting.

 2. En grupp av personer, vars uppfattningar delvis sammanfaller med den 
officiella religionen.

Personer tillhörande den andra gruppen hade liksom personer i den första 
gruppen en stark gudstro, som utövades mer eller mindre i samklang med den 
offentliga läran. Det kristna budskapet hade fått fotfäste även här, men bris-

42 Mål nr. 15.
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tande kristendomskunskaper eller egna individuella tolkningar gjorde att des-
sa personer ansågs ha gjort sig skyldiga till gudssmädelse. 

Kännetecknande för den här gruppen kan sägas vara ett förhållningssätt där 
Gud och Djävulen betraktades som lika starka parter. Att betrakta någon an-
nan part som likvärdig med Gud stred nämligen mot doktrinen om Gud som 
det allra högsta. All förmodad kontakt eller försök till kontakt med Djävulen, 
som i de lärda doktrinerna sågs som hela mänsklighetens fiende, innebar en-
ligt teologerna att kontakten med Gud omöjliggjordes. Enligt teologin var den 
onde kategoriskt ond och farlig och all sorts kontakt eller försök till kontakt 
med Satan var oacceptabel och innebar automatiskt att relationen med Gud 
var bruten. Inom den folkliga kulturen var det dock möjligt att tillbe både Gud 
och den onde samtidigt, utan att den ena parten uteslöt den andra. 

Samma person kunde en stark gudstro och samtidigt ha tillbett eller förskri-
vit sig till Djävulen. Ett dylikt ambivalent förhållningssätt framträder i flera mål 
i källmaterialet. Hammarsmeden Sven Brun till exempel hade tillbett både Gud 
och Djävulen samtidigt.43 För att försäkra sig om att bli bönhörd hade Sven Brun 
sjungit psalmer och svurit omvartannat och omväxlande bett Gud om hjälp och 
tillbett Djävulen. På liknande sätt hade bonden Per Larsson från Måttzel an-
nandag påsk år 1703 sagt att han hade tillbett Gud vid den tiden då han tidigare 
på dagen hade gått till nattvarden men att han därefter skulle tillbedja Fanen.44

Tillbedjan till den onde innebar alltså inte i dessa båda fall ett avståndstagande 
från Gud. Trots att bilden av Gud i princip kunde sammanfalla med den offici-
ella gudsbliden på samma sätt som inom grupp ett, går det att anta att kristiani-
seringen inte har haft riktigt samma verkan inom denna grupp. 

3. En grupp av personer, vars åsikter radikalt avviker från den offentliga 
läran.

Till den tredje gruppen hör personer som företräder uppfattningar om både 
Gud och om Djävulen som helt eller delvis radikalt avviker från den lärda teo-
login. Det som skiljer attityderna i den här gruppen från den första och den 

43 Mål nr. 28.
44 Mål nr. 15.
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andra gruppen är att både Gud och Satan här har getts andra epitet än i den 
lärda teologin, medan uppfattningarna om Gud i grupp ett och två, som re-
dan nämnts mer eller mindre sammanföll med den lärda gudsbilden. Personer 
som kan föras till den tredje gruppen har på olika sätt tagit avstånd ifrån den 
offentliga gudsbilden på ett sätt som är markant och artikulerat. 

Vanligtvis baserade sig avståndstagandet på en sorts besvikelse och miss-
tro till Gud, som har utmynnat i en hädelse av något slag förekom i flera mål. 
Genom att utrycka en misstro gentemot Gud skapades en klyfta till den of-
ficiella bilden av Gud enligt vilken Gud har specifika på teologisk basis fast-
ställda egenskaper, som inte får ifrågasättas. Speciellt uttalat och medvetet är 
avståndstagandet från Gud i ett av målen där tre män anklagades kollektivt för 
att de skriftligen hade avsagt sig sin kristna tro och vänt sig till den onde för 
att få hjälp med att hitta en nergrävd skatt.45

En annorlunda gudsbild än den som omhuldades av teologerna kunde inom 
allmogen också medföra en djävulsbild som var mycket annorlunda än den 
kyrkliga. Vid rannsakningarna av hädelsemålen i Justitierevisionen framträder 
ofta folkliga djävulsbilder, som avviker från den lärda djävulsbilden. Dessa folk-
liga djävulsbilder kunde delas av större kollektiv, men har ibland haft en väldigt 
specifik individuell prägel. Gemensamma folkliga uppfattningar om den onde 
som avvek från kyrkans djävulsbild och som förekommer i källmaterialet var 
bilden av Djävulen som en lika stark makt som Gud, en starkare makt än Gud, 
hjälpsammare, mera närvarande och lättare att kontakta. Ibland kunde Satan 
inom den folkliga kulturen till och med ses som en lite dum och lättlurad figur. 
Flera av de anklagade påstod att de personligen hade träffat Djävulen och några 
hävdade till och med att de hade haft fysisk kontakt med den onde.46 Detta stred 
också mot den lärda demonologin som ansåg att Djävulen var en ande och för 
den skull inte kunde ha kontakt med människor av kött och blod.

På vilket sätt den ondes inflytande troddes kunna utsträcka sig till områden 
där Guds makt ansågs vara begränsad, framkommer i några av målen. Detta rör-
de till exempel väder, vind, jordens fruktsamhet, fiskelycka och tur i spel, lotteri-

45 Mål nr. 74.
46 En av dessa kunde till och med ge en mycket detaljerad beskrivning av hur den ondes hand 

hade sett ut och hur handslaget hade känts. Enligt hans egen berättelse hade den ondes 
hand varit stor och stark och hårig, med långa klor och den onde hade tryckt hans hand så 
hårt att blodet hade satt sig under naglarna. Mål nr. 57.
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er och slagsmål. Rent teologiskt sett stred detta mot tesen om Guds allmakt och 
betraktades för den skull som gudssmädande. Föreställningen om att Djävulen 
troddes ha mera makt över väderleken framkommer i samband med rannsak-
ningen av dragonen Michel Kalkströms hädelse 1739.47 Michel Kalkström hade 
sagt att det är Djävulen som står för nordanvädret, blåsten och åskan. Vidare 
hade Kalkström sagt att fångstlyckan berodde på Satan och att en tiggargubbe 
har mera att säga till om över fiskarna än Gud. När Kalkström hade sänkt ner 
fisknäten hade han ropat: ”Kom nu Djävul och släpp loss dina fään.”

Personer anklagade för Crimen Laesae Majestatis Divinae, som kan inräknas 
i den här gruppen har ofta visat en tilltro till den onde, som en starkare makt än 
Gud. Soldaten Nils Larsson Sandberg vars hädelse behandlades i Justitierevisio-
nen 1734 säger uttryckligen att Djävulen är starkare än Gud och att be till Gud 
är ”narrerij” och att det är ”bättre att be till Fanen”.48 I den diskussion som för-
des i revisonen i samband med målets behandling konstaterades att detta var 
”den värsta sortens hädelse, då Guds allsmakt ifrågasattes.” Det som skiljer den 
tredje gruppen från den andra gruppen är att Guds makt här ringaktades på ett 
mera uttalat sätt. Uppfattningarna om Satan kunde däremot vara likartade inom 
den andra och den tredje gruppen. Detta är exempel på hur begreppet ”mentalt 
skikt” är mera passande än till exempel begreppet subkultur, eftersom ett skikt 
kan bestå av föreställningar som inte är begränsade till enbart en grupp.

Genom att uttrycka missnöje över Gud ifrågasattes Guds teologiskt fastställ-
da specifika egenskaper. Väktaren Samuel Brunswick förklarade sitt försök till 
att tillbe Djävulen med att han hade väntat på att Gud skulle hjälpa honom, 
men sedan märkt att det inte blev något av det.49 Guds förmåga att bistå honom 
ifrågasattes alltså. Båtsmannen Gudmund Fyrmössa hade även han tillbett Djä-
vulen då han hade insett att det inte längre har lönat sig att be till Gud.50 Denna 
typ av misstro gentemot Gud hade lett till att flera delinkventer hade vänt sig till 
den onde istället. Orsaken till deras hädelser är sammankopplad med en uttalad 
tillit till Satan. Dessa personer har haft en mycket djupt förankrad föreställning 
om att Djävulen är en starkare och mera pålitlig kraft än Gud. En man hade i ett 
gästabud öppet deklarerat sin åsikt att det var ”bättre anlita Satans hjälp.”51

47 Mål nr. 72.
48 Mål nr. 67.
49 Mål nr. 60.
50 Mål nr. 27.
51 Mål nr. 15.
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4. Likgiltigt förhållningssätt till kristendomen 

De tre första gruppernas attityder, som presenterats här baser sig på ett aktivt 
ställningstagande till religiösa ting. Kännedomen om och intresset för krist-
na idéer var större inom dessa grupper än inom den fjärde gruppen, som ka-
raktäriseras av ett mera passivt förhållningssätt. Individer som kan föras till 
den fjärde gruppen uppvisade i jämförelse med de övriga tre tidigare nämnda 
grupperna en mera neutral, likgiltig eller till och med arrogant inställning till 
religionen. Ord och handlingar, som av myndigheterna hade tolkats som hä-
delse mot Gud, kunde här ibland basera sig på ett direkt ointresse för religio-
nen eller till och med en sorts uttalat förakt.

Historikern Barry Reay har visat på hur förhållningssättet till religionen 
ibland inte i det närmaste kunde beskrivas som ortodoxt i England, trots att 
kyrkan och det kyrkliga livet spelade en viktig social roll.52 Reay beskriver vil-
ka uttryck denna likgiltighet gentemot religionen kunde ta sig.53 På vissa orter 
kände en stor del av befolkningen inte alls till skriften och hade mycket diffu-
sa uppfattningar om centrala kristna fundament. Den här typen av likgiltig-
het gentemot religiösa ting förekom också i några mål som kom upp i Justitie-
revisionen. I vissa fall har likgiltigheten till religionen berott på ren okunskap, 
som en följd av brist på undervisning eller brist på kontakt med andra krist-
na. Kännedomen om religiösa dogmer och grundläggande kristna idéer var på-
fallande stor bland dem som fick sina domar omprövade i Justitierevisionen. 
Trots att dessa personer hade dömts för hädelse, baserade sig få av uttalanden 
och attityderna på ren okunskap. En man dömdes för att han hade hittat på 
rim till alla de tio budorden – vilket visar att han kände till vilka de var.54 En-
dast i få fall baserade sig uttalanden eller handlingar som av samtiden definie-
rats som hädelse på ren okunskap. Pigan Brita Stenberg som hade smädat Gud 
på 1760-talet hade inte deltagit i gudstjänsten en enda gång innan hon fyllde 

52 Reay, Barry: “Popular Religion.,” Popular Culture., edited by Barry Reay, London & Syd-
ney, 1985, sid. 94.

53 Reay, Barry: ”Popular Religion.,” Popular Culture., edited by Barry Reay, London & Syd-
ney, 1985, sid. 94 ff. Reay hänvisar här till bland annat undersökningar gjorda av Christo-
pher Hill och Keith Thomas.

54 Mål nr. 45.
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16 år och saknade enligt rannsakningsprotokollet ”all undervisning om Gud”.55

Hon hade inte heller visat tillräckligt med intresse för religionen. Enligt rann-
sakningsprotokollet hade hon ”varit trög att fatta en så angelägen kunskap”.

Ett direkt arrogant förhållningssätt syns i några av målen. Bonden Erik 
Mattsson, som dömdes 1707 hade smädat Gud genom att han hade sagt att 
han skulle trampa Gud under sin skosula om de möttes.56 Dragonen Mick-
el Kalkström, vars dom omprövades 1738, hade bland annat sagt att om han 
mötte Gud personligen skulle han slå Gud med en piska mot näsan.57 Hur 
likgiltigheten inför religiösa ting kunde te sig syns i den saxiske fången Petter 
Leibnitzs smädelse som gick ut på att han hade sagt att han inte bryr sig om 
vad som står i Bibeln.58

Vare sig likgiltigheten inför religionen berodde på okunskap eller rent oin-
tresse kan den dock inte tolkas som ateism. Ingen av dem som dömdes för hä-
delse hade överhuvudtaget på något sätt ifrågasatt Guds existens. 

Gemensamma idéer 
– likartade och olikartade förhållningssätt

Kontaktytor och förmedlare
Ambitionen att omvandla folkliga föreställningar och beteenden i en viss rikt-
ning syns i bestraffandet av verbala uttalanden och handlingar som av de sam-
tida myndigheterna har uppfattats som kränkande mot Gud. Då detta redan 
har diskuterats ska nu frågan om hur idéer har förmedlats diskuteras. En för-
utsättning för att föreställningar, attityder och praktiker har kunnat förmedlas 
mellan olika grupper är att det har funnits olika typer av gemensamma kon-
taktytor. Dylika kontaktytor har i tidigmodern tid utgjorts av bland annat re-
ligiösa idéer59 som förmedlats av personer med anknytning till mera än en so-

55 Mål nr. 99.
56 Mål nr. 20.
57 Mål nr. 72.
58 Mål nr. 23.
59 Andra kontaktytor i relationen mellan överheten och den folkliga kulturen, som i tidigare 

forskning har diskuterats är tillgängligheten till det skrivna ordet, olika grader av läskunnig-
heten, föreställningar om lag och ordning, deltagande i karnevaler, maskerader och lekar.
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cialgrupp.60 Enligt Peter Burke är det mest slående exemplet på en kontaktyta 
som ledde till interaktion mellan de båda kulturerna föreställningen om häx-
an, som fanns både inom de lärda dogmerna och inom de folkliga föreställ-
ningarna.61 På motsvarande sätt som föreställningarna om häxan kan föreställ-
ningar om Djävulen betraktas som ett exempel på en för de båda kulturerna 
gemensam kontaktyta. Trots att den folkliga djävulsbilden på många sätt av-
viker från den lärda djävulsbilden, kan ändå idén om Djävulen betraktas som 
samma idé, fast sedd ur ett annat perspektiv.

De religiösa föreställningar som framträder som kontaktytor i källmateri-
alet är främst föreställningar om Gud, om Djävulen, om nattvarden och om 
frälsningen och livet efter döden. Användandet av olika sorters förklaringsmo-
deller var också en stor kontaktyta som erbjöd både överheten och folket ett 
stort handlingsutrymme.

Flera personer kunde genom sin yrkesutövning vara knutna till två eller fle-
ra kulturer och kunde därför fungera som förmedlare.62 I den här studien kan 
soldater ses som de främsta förmedlarna när det har gällt föreställningen om 
djävulsförskrivningen, från en urban, litterär kultur till en mindre litterär all-
mogekultur. I källmaterialet förekommer flera båtsmän, som periodvis tjänst-
gjorde som soldater och periodvis arbetade som drängar. Därigenom hade des-
sa personer kontakt både med en militärmiljö, där förskrivningsidéen fanns 
och allmogekulturen. Exempel på andra personer i källmaterialet som kan be-
tecknas som förmedlare är till exempel adelsmän, handelsmän, borgare, skri-
vare, fogdar, administratörer, hantverkare, klockare, kyrkväktare och präster. 
Speciellt som förmedlare av djävulsbilden hade prästerna en betydande roll.

60 Burke, Peter: Folklig kultur., Malmö 1983, sid. 82-95.
61 Burke, Peter: Folklig kultur., Stockholm 1983, sid. 79. Ett utmärkt exempel på likartade upp-

fattningar om samma företeelse är uppfattningarna om häxsabbaten och kontakterna med 
den onde i samband med den. Från myndigheternas sida vidtogs det flera åtgärder mot män-
niskor som troddes stå i kontakt med den onde och ha deltagit i häxsabbaten. Föreställning-
arna om blåkulla som en realitet varierade både bland allmogen och bland de lärda. Det fanns 
även uppfattningar ibland de lärda som ansåg att häxsabbaten inte existerade.

62 Peter Burke beskriver hur den folkliga kutlruen kan närmas via en social omväg genom att 
förmedlarna mellan olika sociala grupper studeras. Burke, Peter: Folklig kultur., Malmö 
1983, sid. 97.
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Användandet av förklaringsmodeller
Vid olika tidpunkter har olika förklaringsmodeller för det som av myndighe-
terna har betraktats som oönskat, avvikande, marginellt eller svårförklarbart 
använts. Idéhistorikern Karin Johannisson nämner tre olika förklaringsmodel-
ler, den moraliska, den demonologiska och den biologiska/medicinska model-
len.63 Enligt den moraliska modellen, kan vissa företeelser, som till exempel 
besatthet, galenskap eller sjukdom betraktas som individuellt eller kollektivt 
straff pålagt av Gud. Enligt den demonologiska förklaringsmodellen kunde 
dylika fenomen däremot ses som resultatet av ett inflytande av den onde och 
enligt den biologiska/medicinska modellen som resultatet av ett rent kropps-
ligt eller psykiskt fel. Den moraliska och den demonologiska förklaringsmo-
dellen var förhärskande på 1600-talet medan 1700 utmärks av en övergång till 
den medicinska förklaringsmodellen.

Då en medicinska förklaringsmodellen började användas medförde det en 
patologisering av kriminella beteenden, som diskuterats i kapitel tre. Den pa-
tologisering som överheten tillämpade har ibland också använts av de dömda 
själva. Också i samband med rannsakningarna har vittnen ibland hänvisat till 
medicinska förklaringar i syfte att rentvå den anklagade. I ett av hädelsemå-
len från 1724 hänvisade den anklagade, en man från Finland, till att hans hä-
delse berodde på att han under den ”ryska tiden” hade misshandlats så illa av 
ryssarna.64 Detta visar att överhetens tendens att patologisera överträdelser var 
känd bland allmogen.

Användandet av förklaringsmodeller kan kopplas samman både med för-
ändringar i den officiella bilden av Gud och djävulsbilden. Den medeltida 
teologins gudsbild har tre huvudmotiv. Det första huvudmotivet var bilden 
av Gud som naturens Gud, det vill säga ”Allmaktens Gud”, det andra huvud-
motivet var Gud som lagens Gud ”domaren” och det tredje huvudmotivet var 
Gud som kärlekens och frälsningens Gud, det vill säga ”Nådens Gud”. Av des-
sa tre huvudmotiv är det tredje motivet av betydelse för Luthers brytning med 
de medeltida tankegångarna.65

63 Johannisson, Karin: Kroppens tunna skal., Stockholm 1997, sid. 138.
64 Mål nr. 44.
65 Aulén, Gustaf: Den Kristna Gudsbilden., Stockholm 1927, sid. 190.
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Bilden av Gud som allsmaktens Gud dominerade uppfattningarna på 
1600-talet. Föreställningen om att Gud kollektivt kunde bestraffa befolkning-
en hörde ihop med bilden av Gud som den stränga bestraffande domaren. På 
1600-talet ansågs Gud, som allsmaktens Gud att kunna behärska och påver-
ka naturen och därigenom åstadkomma naturkatastrofer, oväder och missväxt 
med påföljande hungersnöd. Gud ansågs också kunna bestraffa människor-
na kollektivt genom krig, farsoter, sjukdomar och andra landsplågor. På det-
ta sätt kunde Gud bestraffa människorna kollektivt för begångna synder eller 
ett allmänt omoraliskt leverne.66 Vid sekelskiftet 1700 skedde en teologisk om-
orientering av den officiella gudsbilden. Då nya naturvetenskaplig rön fram-
kom genom Descartes och Newton förändrades synen på Guds förhållande 
till naturen.67 Naturen började förklaras som lagbunden och förutsägbar, vil-
ket minskade Guds utrymme att handla genom densamma. Därigenom bör-
jade bilden av Gud som allsmäktig att ifrågasättas samtidigt som bilden av 
Gud som den stränga domaren kom att tonas ner. Gudsbilden koncentrera-
des under 1700-talet till ett centrum – det vill säga till bilden av Gud som ”nå-
dens Gud”. Det tredje huvudmotivet kom därigenom att betonas starkare än 
de övriga två. Nåden, frälsningen och tanken om det eviga livet fick en mer 
framträdande roll än föreställningarna om Gud som den högsta domaren - 
den stränga och bestraffande Guden som agerade genom naturen.

Utvecklingen av den offentliga Gudsbilden gick alltså från en sträng, kol-
lektivt bestraffande Gud till en mild, kärleksfull och förlåtande Gud. Föränd-
ringen av gudsbilden skedde dock relativt långsamt. Den officiella bilden av 
Gud baserad på Gamla Testamentets gudsbild, där föreställningen om Guds 
vrede och vedergällning gentemot människorna betonades starkt, präglade 
dock gudsbilden – inte bara på 1600-talet utan även långt in på 1700-talet. 
Enligt historikern Göran Malmstedt förändrades gudsbilden i böndagsplaka-
ten, som ett resultat av upplysningen, först i mitten av 1700-talet.68

66 Göran Malmstedt: Helgdagsreduktionen. Övergången från ett medeltida till ett modernt år i 
Sverige 1500-1800, Göteborg, 1994, Kapitel 6 Gud, naturen och människan och kapitel 7, 
Vedergällningstanken.

67 Larsson, Olle: Biskopen visiterar., Växjö 1999, sid. 27. Renwall, Pentti: Suomalainen 1500-
luvun ihminen oikeuskatsomustensa valossa, Turku 1949.

68 Malmstedt, Göran: Helgdagsreduktionen., Göteborg 1994, sid. 204 f.
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Den officiella Gudsbilden hade flera tillämpningar av den samma. När det 
gällde överhetens disciplinering av undersåtarna målades bilden av den kollek-
tivt bestraffande Guden upp i syfte att avskräcka människor från att begå onda 
handlingar. Tanken om Guds kollektiva straff användes inte bara av överhe-
ten i ett skrämmande och disciplinerande syfte, utan hade också en stark för-
ankring i de folkliga föreställningarna. Även vid utformningen av bönedags-
plakaten var tanken om kollektivt straff central och användes av de kyrkliga 
myndigheterna långt in på 1700-talet.69 Göran Malmstedt har visat hur även 
människor tillhörande allmogen kunde använda sig av vedergällningstanken 
i samband med det motstånd som fanns mot införandet av nya helgdagar.70

Enligt gammal sedvänja och judisk tradition var det lördagen som var den dag 
i veckan som skulle helgas, emedan reformatorerna ville införa söndagen som 
helgdag. Kollektiva landsplågor kunde på folkligt håll tolkas som Guds vrede 
över att fel dag helgades och detta framhölls på folkligt håll som ett argument 
mot införandet av nya helgdagar.

Även andra forskare än Malmstedt har beskrivit hur tanken om kollektivt 
straff var starkt förankrad bland allmogen. Både historikerna Seppo Aalto och 
historikern Jonas Liliequist har diskuterat hur idén om rädslan för Guds vrede 
och kollektivt straff bland allmogen ibland till och med var det främsta mo-
tivet för att ange förbrytare.71 Det fanns alltså både en elitistisk och en folk-
lig tillämpning av samma gudsuppfattning. Hur starkt etablerad tanken om 
Guds vrede var både i överhetens tankevärld och hos allmogen syns också i att 
järtecken, som sågs som varningssignaler från Gud togs på största allvar.72

Om att begå nattvarden ovärdig
Inom den katolska kyrkan var det möjligt att besöka gudstjänsten utan att 
delta i nattvarden, medan den lutherska läran förutsatte att nattvarden skulle 

69 Malmstedt, Göran: Helgdagsreduktionen., Göteborg, 1994, sid. 204 ff.
70 Malmstedt, Göran: Helgdagsreduktionen., Göteborg 1994, sid. 207-211.
71 Aalto, Seppo: Kirkko ja kruunu., Helsinki 1996, sid. 136. Aalto betonar också den folkliga 

föreställningen om överhetens plikt att bestraffa grova brottslingar. Ett obeivrat brott kun-
de leda till Guds kollektiva straff. Liliequist, Jonas: Brott, Synd och Straff., Umeå 1992, sid. 
97. Liliequist har också visat hur rädslan för personlig bestraffning kunde få människor att 
ange förbrytare. Liliequist, Jonas: Brott, Synd och Straff., Umeå 1992, sid. 97.

72 Sandahl, Henrik: De eskatologiska föreställningarna i Sverige under reformation och motrefor-
mation, Uppsala 1942.
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ingå som en del av gudstjänsten och begås kollektivt, regelbundet och offent-
ligt.73 Inom lutherdomen fanns det en strävan efter att betona den personliga 
tron och den individuella religiösa upplevelsen. Betydelsen av att regelbundet 
begå nattvarden framhölls och deltagandet kontrollerades av de kyrkliga myn-
digheterna. Sättet att nalkas nattvarden reglerades också av överheten. Förut-
sättningarna för att få delta i nattvarden var en viss kristendomskunskap och 
ett visst beteende, liksom en föranmälan.

Nattvardsgången föregicks av kommunionsförhör, så kallade skriftermål, 
som fungerade som en sorts kunskapskontroll. Att gå oskriftad till nattvarden 
eller att inte anmäla sig betraktades som ett brott.74 Nattvardsfirandet skulle inte 
bara föregås av skriftermål och anmälan utan den som ämnade begå nattvarden 
förväntades uppvisa ”ett passande” beteende. I kyrkolagens 9 § stadgas det om 
hur en person som ämnade delta i nattvardsfirande skulle förbereda sig.75

För att betraktas som en god kristen var det nödvändigt att gå till natt-
varden 3-4 gånger per år. Enligt kyrkolagen ansågs den som avhöll sig från 
nattvardens begående längre än ett år och en dag som en okristen.76 Tidigare 
forskning har visat att nattvardsbesökens frekvens inte alltid ökade under den 

73 Bergefelt, Börje: Den teokratiska statens död., Stockholm 1997, sid. 60.
74 Bergefelt; Börje: Den teokratiska statens död., Stockholm 1997, sid. 59 f.
75 Den som hade för avsikt att begå nattvarden förväntades bete sig på ett passande sätt innan. 

Bestämmelser om detta finns i kyrkolagen. Det som bland annat nämns i kyrkolagen är ett 
kristligt betänkande, största gudaktighet, sannskyldig tro, vördnad, saktmodighet, sedlighet 
och nykterhet. Bergefelt, Börje: Den teokratiska statens död., Stockholm 1997, sid. 61 f. Den 
teologiska grunden för detta är tanken att det av människan krävdes tillbedjande meditation 
och andakt, ”devotio”, vilket inte kunde uppnås då medvetenheten om begångna synder upp-
fattades som ett hinder för sakramentens verkan. Inom katolicismen undanröjdes detta hin-
der genom att nattvarden föregicks av bikten. Auléen, Gustaf; Dogmhistoria. Den kristna läro-
bildningens utvecklingsgång från den efterapostoliska tiden till våra dagar, Stockholm 1946, sid. 
139. Om den teologiska grunden för föreställningen att begå nattvarden ovärdig, se Brilioth, 
Yngve: Nattvarden i evangeliskt gudstjänstliv, Stockholm 1951, sid. 266.

76 Bergefelt, Börje: Den teokratiska statens död., Stockholm 1997, sid. 61. Nattvardsbesöken per 
år var färre under medeltiden och ibland gick församlingsmedlemmarna till nattvarden en-
dast vid större högtider som påsk och jul. Föreställningen om att det räckte med att endast 
prästen tog nattvarden eller att församlingsmedlemmarna bara besåg nattvardsmedlens, lev-
de länge kvar i allmogens föreställningsvärld. I Justitierevisionen behandlas ett mål där en 
man förrutom att han hade hädat hade avhållit sig från nattvarden i över tre år. Mål nr. 81. 
Även en annan man vars nådeansökan behandlades av revisionen hade inte begått nattvar-
den på över ett år vid den tidpunkten då han dömdes för hädelse. Mål nr. 48. Som orsak 
angav personen i fråga att han inte hade begått nattvarden på grund av att han var rädd för 
att få stryk av två av sina ovänner. 
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tidigmoderna tiden, trots myndigheternas ökade krav på regelbunden natt-
vardsgång.77 Detta bör dock inte tolkas som brist på religiositet, utan kan tän-
kas ha ett samband med en etablerad folklig medvetenhet om att det inte gick 
att nalkas nattvarden ovärdig. Både i de folkliga föreställningarna och hos teo-
logerna fanns nämligen tanken om att om någon gick ovärdig till nattvarden 
skulle Guds straff drabba hela befolkningen kollektivt.78

De på förhand fastställda restriktionerna kring sakramenten gällde även 
för prästerskapet, eftersom det var på prästens ansvar att se till att nådemed-
len inte missbrukades. Enligt kyrkolagen hade prästen rätt att vägra att låta 
församlingsmedlemmar som ansågs ovärdiga att begå nattvarden.79 Här kunde 
det röra sig om personer, som inte hade visat prov på tillräckligt stor kristen-
domskunskap, var dömda för något brott eller som inte hade försonats med 
sina ovänner. I ett mål från 1724 framkommer problematiken med prästens 
ansvar i den här frågan på ett tydligt sätt, då kyrkoherden i ifrågavarande för-
samling inte visste om han handlat korrekt då han vägrat ge en församlings-
medlem tillträde till nattvardsbordet.80 Den dömda hade sagt att han röker så 
mycket tobak för att det smakar lika gott som att gå till Herrans nattvarden. 
Prästen i församlingen kände till hans uttalande och var därför tveksam angå-
ende huruvida personen ifråga på grund av sin attityd skulle anses värdig eller 
ovärdig att begå nattvarden. Samtidigt var kyrkoherden medveten om att han 
gjorde fel om han avstängde honom från nattvarden.

Trots att tanken om att det inte gick att begå nattvarden ovärdig fanns även 
inom allmogen, förkom också andra uppfattningar. I ett rättsfall från 1700-
talets början framträder en annorlunda folklig attityd till frågan om att begå 
nattvarden ovärdig. Vid rannsakningen av Jöns Hasselgrens förskrivning till 
Djävulen 1714 framkom det att Hasselgren hade haft sitt skriftliga djävulskon-
trakt hopvikt i skon under en längre tidsperiod, även då han hade deltagit i 
nattvardsgången.81 När frågan kom upp under förhöret hade Jöns Hasselgren 

77 Se Bergefelt, Börje: Den teokratiska statens död., Stockholm 1997, sid. 67. Bergefeldt visar att 
nattvardsfrekvensen börjar stiga först efter 1750.

78 Malmstedt, Göran : Bondetro och kyrkoro., Göteborg 2002, sid 141. 
79 kl 1686
80 Mål nr. 44. Göran Malmstedt nämner ett fall där en man begått självmord för att prästen 

vägrat honom att ta del av nattvarden. Malmstedt, Göran: Bondetro och kyrkoro., Göteborg 
2002, sid. 136.

81 Mål nr. 34. På det bevarade kontraktet syns märken efter vikningarna i pappret fortfarande. 
Se bifogat appendix i denna avhandling.



Lärda idéer – folkliga föreställningar

97

sagt: ”Jag går till nattvarden lika värdig som en odömd.” Att Hasselgren an-
vänder ordet odömd visar också på en kännedom om överhetens syn, trots att 
han själv hade en annan uppfattning. Hasselgren hade alltså inte själv uppfat-
tat sin förskrivning till den onde som ett hinder för att delta i nattvarden.

Föreställningar om frälsningen - ”in ipsa fide Christus adest”
I lutherdomen betonades Kristi förhållande till människorna mera än i katoli-
cismen under medeltiden.82 Kristus var enligt lutherdomen närvarande i tron 
– ”in ipsa fide Christus adest” - vilket spelade en central roll i de dåtida teolo-
gernas föreställningsvärld. Därmed kom också frälsningen och livet efter det-
ta att uppmärksammas på ett annat sätt än under den katolska tiden. Trots att 
frälsningsmotivet i den samtida teologin fick en mera framträdande roll, till-
mättes det inte alltid samma betydelse inom den folkliga kulturen. Här kunde 
motsättningarna mellan den lärda kulturens dogmatiska förhållningssätt till 
livet efter detta och de folkliga uppfattningarna vara stora.

Kristna element, vars innebörd har varit svåra att förstå eller acceptera eller 
som den enskilde individen helt enkelt inte har ansett sig ha någon nytta av, 
helt enkelt exkluderats ur dennes föreställningsvärld. Denna attityd framträ-
der i några hädelsemål, där uppfattningarna om Jesus Kristus, syndernas för-
låtelse, uppståndelsen, frälsningen och livet efter döden har i frågasatts. Några 
personer som anklagades och dömdes för hädelse hade ifrågasatt eller förnekat 
Jesu existens, innebörden av korsfästelse och betydelsen av frälsningen.

En folklig föreställning som det finns flera belägg för att förekom var, att 
Jesus Kristus inte hade existerat överhuvudtaget.83 Det förekom också att be-
tydelsen av Jesu existens, liv, syndernas förlåtelse, frälsningen och livet efter 
döden inte gavs samma vikt som inom den lärda teologin. Föraren Hans Pihl-
quist dömdes för hädelse 1716 på grund av att han hade deklarerat att han inte 
respekterade Kristi död eftersom den enligt hans egen uppfattning inte var till 
någon nytta för honom personligen.84 En annan person hade ansett att han 
inte behövde syndernas förlåtelse och hade därför hade han totalt exkluderat 
tanken om frälsningen ur sitt liv.85

82 Aulén, Gustaf: Reformation och Katolicitet, Stockholm 1959, sid. 81.
83 Se till exempel mål nr. 62.
84 Mål nr. 39.
85 Mål nr 39. 
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Sergeanten Anders Björkgren dömdes för hädelse år 1749 för att han bland 
annat hade gett uttryck för en avvikande uppfattning om livet efter döden.86

Inför rätten medgav Björkgren att han nog hade hört talas om frälsningen och 
det eviga livet, men hade enligt ett vittne sagt: ”att ingen uppståndelse wore 
efter thetta lifwet att förmärka, utan at der meniskan dock så blifwer hon lig-
gandes, och står aldrig up mer.” Vid ett tillfälle hade Björkgren blivit ombedd 
att hjälpa till vid en begravning med att bära liket vid gravsättningen och hade 
vid det tillfället sagt: ” ..at han gierna wille med och bära alla döda till graf-
wen, om han slapp att höra den försmädelse af prästen på kyrckiogården, at 
de döda skola stå upp igen…”. Detta ställningstagande baserade sig på hans 
egen mycket personliga uppfattning. I Björkgrens mentala föreställningsvärld 
var det eviga livet inte tillgängligt för gemene man.

Demoniseringen av den folkliga kulturen
Som tidigare nämnts kan samma grundläggande kristna idéer av olika sam-
hällsgrupper ha använts för helt olika strategiska syften. Speciellt när det gäl-
ler djävulsdiskursen är skillnaderna i tillämpningarna för olika samhällsgrup-
per uppenbara. I samband med häxprocesserna i Skandinavien på 1600-talet 
kom Djävulen att ses som hela kristenhetens verkliga fiende.87 Djävulens in-
flytande sågs som en verklig maktfaktor att räkna med som både teologer och 
jurister måste förhålla sig till. Den ondes inflytande ifrågasattes inte och det 
var till och med straffbart att förneka Djävulens existens.88 Den unga gossen 
Lars Rasmusson dömdes av Göta Hovrätt till döden för att han hade sagt att 
han inte trodde att varken Satan eller helvetet fanns till.89

Föreställningen om Djävulen som en verkligen existerande maktfaktor har 
av överheten använts i ett disciplinerande och avskräckande syfte. Genom att 

86 Mål nr. 81. Anders Björkgrens hädelse var mycket komplex och bestod av en lång rad myck-
et orginella uttalanden och subjektiva tolkningar.

87 I den ortodoxa teologin betonades den ondes roll inte lika starkt som inom den västra kris-
tenheten. I den bysantinska kyrkan betraktades Djävulen mera som en del av skapelsen och 
inte som en självständig princip, på samma sätt som i väst. Metso, Pekka: Paholainen Bysan-
tissa. Logos. Ortodoksinen kulttuurilehti 3/1998, Joensuu 1998, sid. 13. För mera om den bysan-
tinska djävulsbilden, Se Russell, Jeffrey Burton: Lucifer., London and Ithaca, 1984, kapitel 2.

88 Wall, Jan: ”Wilt thu nu falla ned.,” Djävulen. Red. Ulrika Wolf-Knuts. Sem., Åbo 1990, sid. 23. 
89 Mål nr. 62. Lars Rassmusson dömdes tillsammans med sin bror Per Rasmusson. Ärendet 

behandlades i Justitierevisionen år 1733.
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synliggöra den ondes farlighet och list och måla upp skräckvisioner av helve-
tet skulle människorna avskräckas från att avfalla från tron. Detta skedde ge-
nom predikningar, pamfletter och kyrkomålningar. Speciellt det stora antalet 
kyrkomålningar med helvetesframställningar och bilder av Djävulen och hans 
anhang, som förekom i Sverige både på medeltiden och på 1600-talet är värt 
att notera.90 Historikern Birgitta Lagerlöf-Génetay har visat hur kyrkan och 
staten tillsammans har försökt omvandla den delen av den folkliga kulturen 
som på 1600-talet omfattade det så kallade folkfrieriet91 genom att synliggöra 
det för att få det att framstå som främmande och icke önskvärt.92 Folkfrieriet, 
som tidigare hade ansetts vara en naturlig del av folkkulturen, blev därigenom 
onaturligt och oacceptabelt. Här går det att dra en parallell till överhetens strä-
van att synliggöra den ondes inflytande. Syftet med synliggörandet av Djävu-
len var att kontrollera och styra människors beteenden i en viss riktning. På 
samma sätt som synliggörandet av folkfrieriet var ett sätt att försöka stävja det-
samma, var synliggörandet av den onde ett sätt att få människorna att avstå 
från att vända sig från Gud och förlita sig på Satan.

Grunden för avskräckningsstrategin var den rådande dualistiska uppfatt-
ningen, enligt vilken världen var indelad i en god och en ond sfär, där en stän-
dig kamp mellan det godas makt - Gud - och det ondas – Satans pågick. Den-
na dualism, där gott och ont ställdes mot varandra, kom ursprungligen från 
den persiska zoroastriska religionen, som judendomen påverkades av i ett ti-
digt skede.93 Den som vände sig bort från Gud antogs genast hamna inom den 

90 För mera om den här typen av kyrkomålningar, se Fernström Maud: Himlens fröjd eller hel-
vetets fasa. Perspektiv på västsvenska kyrkomålningar från 1700-talet, Lund 2000. Enligt Fern-
ström var nästan varje kyrka i sydvästra Sverige dekorerad i termer av varningar och hot. 
Trots att den yttersta domen hade varit ett frekvent motiv i tidigare kyrkomålningar var ut-
ökningen av helvetsvisionerna och helvetets ”torment” anmärkningsvärd.

91 Det så kallade folkfrieriet som förekom i bondesamhället i tidigmodern tid var en sed som 
innebar att ogifta ungdomar själva organiserade äktenskapsbildningen inom sina byar. För 
mera om hur det gick till se, Lagerlöf-Génetay, Birgitta: De svenska häxprocessernas utbrottsskede 
1668-1671. Bakgrund i Övre Dalarna, social och eklesialisk kontext, Stockholm 1990, sid. 164 ff.

92 Lagerlöf-Génetay, Birgitta: De svenska häxprocessernas utbrottsskede., Stockholm 1990, sid. 167.
93 Fernström, Maud: Himlens fröjd., Lund 2001, sid. 144. För mera om historiska helvetesupp-

fattningar i andra än religioner än kristendomen och om deras kopplingar till de kristna 
helvetesbilderna, se Maud Färnström, Himlens fröjd., Lund 2001, sid. 144 ff. För mera om 
helvetsuppfattningar inom den västra kristenheten se, Ankarloo, Bengt: Helvetet: döden och 
de eviga straffen i Västerlandets kristna tradition, Lund 2003 och Kuula, Kai: Helvetin histo-
ria: Pohjalta pohjalle Homeroksen Manaajaan, Helsinki 2006.
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ondes domäner. Enligt den rådande teologin fanns inga andra alternativ. Du-
alismen med gott och ont som motpoler är tydligare i Nya Testamentet och 
betonades under slutet av 1500-talet av kyrkans ledare. I de lärda doktriner-
na kom därför Djävulen speciellt under slutet av medeltiden och i början av 
den tidigmoderna tiden att betraktas som kategoriskt ond.94 I Nya Testamen-
tet betraktas den onde som en självständig princip och en verklig motstånda-
re till Gud. Den ondes list och farlighet framträder i Nya Testamentet på ett 
mera markant sätt än i Gamla Testamentet. 

Vid mitten av 1600-talet har en diabolisering eller en demonisering av den 
folkliga kulturen ägt rum. Med diabolisering eller demonisering avses Djävu-
lens förmodade ingripande i olika händelseförlopp.95 Samtidens teologer och 
jurister trodde att den onde kunde påverka människor att begå onda och/el-
ler kriminella handlingar.96 Handlingar, liksom beteenden och företeelser som 
av kyrkan och staten uppfattades som tvetydiga, hotfulla och icke-önskade 
förklarades med hjälp av en demonologisk förklaringsmodell. Enligt den de-
monologiska förklaringsmodellen kunde dylika fenomen och ageranden för-
klaras som ett resultat av Satans och dennes medhjälpare demonernas ingri-
pande. Som ett exempel på hur oönskade handlingar kunde diaboliseras har 
historikern Jonas Liliequist visat hur den onde troddes kunna locka män till 
att begå tidelag.97 Diaboliseringen kunde också vara riktad mot uppfattningar 
och praktiker som förekom parallellt med den officiella religionen och föreföll 
vara rivaliserande med den. Ett exempel på detta är samernas dyrkan av andra 
gudar än rent kristna.98 Ett rättsfall som behandlades av Göta Hovrätt 1625 il-
lustrerar på liknande sätt hur överheten under början av 1600-talet verkligen 
trodde på Djävulens förmåga att ingripa i olika händelseförlopp. En man an-
klagades för mord och i den dödas byxficka hittades ett djävulskontrakt, där 
det stod att han hade förskrivit sig till djävulen för en tid av 14 år. Eftersom 
den som ingått avtalet blev mördad blev hans själ tillgänglig för den onde. 

94 Oja, Linda: Varken Gud eller natur., Stockholm 1999, sid. 24. 
95 Sörlin, Per: Trolldoms- och vidskepelseprocesserna., Umeå 1993, sid. 27.
96 Oja, Linda: Varken Gud eller Natur., Stockholm 1999, sid. 83 f.
97 Liliequist, Jonas: Brott, Synd och Straff., Umeå 1991, sid. 131 f. 
98 För mera om samisk religion i tidigmodern tid, se även Ryding, Håkan: The end of drum-time: 

religious change among the Lule Saami, 1670s-1740s, Uppsala 1995, Melbius, Hans: Bissie: Stu-
dier i samisk religionshistoria, Östersund 2003 och Lindmark, Daniel: En Lappdrängs omvän-
delse: svenskar i möte med samer och deras religion på 1600- och 1700-talen, Umeå 2006. Se även: 
Hansen, Lars Ivar och Olsen, Björn: Samernas historia fram till 1750, Stockholm 2006. 
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Djävulen antogs då ha medverkat till dådet, eftersom denne var den enda som 
visste när tiden för kontraktet skulle gå ut.99

På vilket sätt överheten trodde att den onde kunde ingripa i människors 
handlingar syns på ett mycket konkret sätt i ett av hädelsemålen i Justitierevisi-
onen i slutet av 1600-talet. Den anklagade ansågs inte vara ansvarig för sina hä-
diska ord, eftersom Satan antogs ha styrt hans tunga.100 Detta är ett exempel på 
hur Djävulen förmodades kunna kontrollera en människas kropp och därige-
nom även dennes beteende. Även i ett annat mål syns överhetens tro på Djävu-
lens möjlighet att påverka människors handlingar. En person som ingått pakt 
med den onde omtalas som att ha gjort det ”af Satans förledande.”101

Den onde troddes inte enbart vara kapabel att påverka människors beteende, 
utan att också kunna ingripa i juridiska processer på olika sätt. Historikern Linda 
Oja har visat hur samtidens jurister i lagstiftningen och i det rättsliga utövandet 
har beaktat den ondes existens och inflytande.102 Det var också en allmän upp-
fattning bland de lärda att Satan kunde påverka rannsakningar och bevisföring-
ar vid rättegångar på olika sätt. Bland annat förmodades den onde kunna hjälpa 
personer som stod inför rätta, anklagade för trolldom, att utstå pinliga förhör.103

Det så kallade vattenprovet104, som användes för att undersöka om någon var 
häxa eller inte, frångicks då Djävulen antogs kunna manipulera utfallet.105

Föreställningen om Djävulens medverkan till att få människor att begå onda 
och/eller kriminella handlingar förekom däremot inte hos icke-eliten.106 Enligt 

99 Wall, Jan Inge: ”Wilt thu nu falla ned.,” Djävulen. Red. Ulrika Wolf-Knuts. Sem., Åbo 
1990, sid. 25. 

100 Mål nr. 1. 
101 Mål nr. 59.
102 Oja, Linda: Varken Gud eller Natur., Stockholm 1999, sid. 61-63. Se även Owen Davies om 

hur Djävulen förmodades vara inblandad i kriminella handlingar. Davies, Owen: “Talk of 
the Devil: Crime and satanic inspiration in eigtheenth century England.”, “forthcoming” 
2007. Manuskript hos författaren.

103 Sörlin, Per: Trolldoms- och vidskepelseprocesserna., Umeå 1993, sid. 52.
104 Vattenprov innebar att den som anklagades för att vara häxa kastades i vatten med förbund-

na händer och fötter. Om personen i fråga kunde flyta var det ett tecken på att den verkli-
gen var en häxa, medan den som sjönk var oskyldig. För mera om användandet av vatten-
provet i Sverige, se Östling, Per-Anders: Blåkulla., Uppsala 2002, sid. 274 f.

105 Sörlin, Per: Trolldoms- och vidskepelseprocesserna., Umeå 1993, sid. 52 f. Neononen, Marko: 
Noituus., Helsinki 1991, sid. 302.

106 Däremot kunde allmogen skylla på den onde om det inte hade gått bra. Sörlin, Per: Troll-
doms- och vidskepelseprocesserna., Umeå 1993, sid. 94. Detta bör dock inte tolkas som att 
samma förklaringsmodell andvändes utan att allmogen kände till överhetens syn. 
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Per Sörlin innehöll de folkliga klagomålen i samband med de processer han un-
dersökt praktiskt taget aldrig någonting som tydde på att människorna ansåg att 
trollfolk stod i kontakt med Djävulen.107 Från folkligt håll fanns helt enkelt inget 
behov av att demonisera vissa handlingar. Inom den folkliga kulturen kunde dä-
remot ett annat förhållningssätt till den onde förekomma. Kontakten med Djä-
vulen kunde bland delar av allmogen ses som en tillgång i det dagliga livet eller 
ibland till och med som en väg ut ur en akut krissituation.108

Tron på djävulens makt mattades dock av i samband med upplysningen 
och sekulariseringen på 1700-talet och avtog snabbare i myndigheternas upp-
fattningar.109 Djävulen sågs inte av överheten längre som lika farlig och stän-
digt på jakt efter människornas själar. Överhetens ändrade syn på den ondes 
inflytande syns bland annat i förändringen av synen på förskrivningsbrottet. 
Under 1600-talet och ännu i början av 1700-talet gjordes nogranna utredning-
ar i samband med rannsakningarna av förskrivningsmål, för att utreda om 
den anklagade hade fått det han önskat sig av pakten eller inte. Om en person 
plötsligt föreföll ha mera pengar än normalt tolkades det som att pakten verk-
ligen hade trätt i kraft. Senare när tron på Satans inflytande minskade, fäste sig 
inte överheten längre vid alla detaljer kring förskrivningarna och deras even-
tuella konsekvenser som tidigare. Under senare delen av 1700-talet omtalas ett 
förskrivningsförsök och förhoppningar om att därigenom få pengar som ”dår-
aktiga inbillningar”.110 Samtidigt som dödsstraffet för trolldom upphävdes år 
1779 jämställdes frivillig djävulspakt med vidskepelse.111

Inom åtminstone delar av den folkliga kulturen förändrades föreställningar-
na om Djävulen med en annan hastighet än inom elitkulturen. En sorts trögrör-
lighet inom den folkliga kulturen gjorde att föreställningar rent allmänt kunde 
förändras långsammare än inom vissa högre samhällsskikt. Inom den mentali-
tetshistoriska forskningen används begreppet ”longue durée”, för att beskriva 

107 Sörlin, Per: Trolldoms- och vidskepelseprocesserna., Umeå 1993, sid 140. 
108 Detta kommer att diskuteras utförligare längre fram i kapitlet.
109 Oja, Linda: Varken Gud eller Natur., Stockholm 1999, sid. 278.
110 Mål nr. 97. ”… Myrmarck likmächtigt adjuncters wid Stora Catharina församling Anders 

Östermans intygande, är ganska swag och okunnig uti sin Christendom och ther före lätte-
ligen kunnat fatta den dåraktiga inbillning at han igenom en sådan wederstyggelig förbin-
delse skulle kunna winna någon lycka,…”

111 Sörlin, Per: Trolldoms- och Vidskepelseprocesserna., Umeå 1993, sid. 45. 
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denna långsamhet.112 Denna trögrörlighet kan sammankopplas med Bourdie-
us tes om att det som är utmärkande för människornas habitus är trögrörlighe-
ten.113 Med trögrörlighet menar Bourdieu att de dispositioner som konstitue-
rar habitus är seglivade, men inte permanenta. Det är därför inte lätt att forma 
om en habitus. Trögrörligheten kan förklara varför denna syn på den onde levde 
kvar längre bland vissa skikt inom allmogen än bland andra grupper.

Överhetens förändrade attityd återspeglas inte bara i lagstiftningen utan ock-
så i förhållningssättet till personer som misstänktes för någon sorts samröre med 
Djävulen. Som en följd av överhetens minskade tro på Satans inflytande bör-
jade verkliga möten med den onde ifrågasättas av domstolarna på 1700-talet,114

medan personer anklagade för kontakter med Djävulen fortsättningsvis har till-
stått och beskrivit dylika möten långt in på 1700-talet. Soldaten Johan Gottfried 
Ekelausson, till exempel, som anklagades för djävulspakt år 1731, beskriver, vid 
rannsakningen i målet, frivilligt och detaljerat sina möten med Satan.115 Enligt 
delinkventens egen berättelse hade han träffat Satan genast då han hade anlänt 
till Stockholm och personligen överlämnat det skrivna kontraktet till den onde, 
varpå pakten hade bekräftats med ett handslag. Vid flera tillfällen påstod han 
sig ha flygit långa sträckor genom luften tillsammans med den onde. Senare då 
den anklagade hade suttit i arrest hade Djävulen ansatt honom hårt, för att han 
hade försökt upphäva pakten. Satan hade bland annat dragit honom ur sängen i 
håret då han sov, kastat honom från vägg till vägg och lagt sig ovanpå honom då 
han låg i sängen, så att han hade svårt att andas. I samband med rannsakning-
en av den unga pojken Axel Thomssons djävulsförskrivning 1757 kom det fram 
att Axel hade vakat flera nätter i rad för att få tala med Satan om sina problem.116

Då han tillfrågades av rätten varför han vänt sig till den onde hade Thomsson 
svarat att han alltid tidigare hade fått hjälp av denne. Detta kan ses som ett ex-
empel på en fortsatt stark folklig tilltro till den onde som en maktfaktor att räk-
na med i krissituationer. Även förskrivningarna till Djävulen förekommer jämt 
fördelade under den undersökta tidsperioden.

112 Denna långsamhet gör det svårt att urskilja förändringar. Det är svårt att fastslå när en 
mentalitet försvinner och ersätts av en annan. Le Goff, Jaques: ”En mångtydig historia”, Res 
Publica 11, Tema: Mentalitetshistoria, Järfälla 1988, sid. 104.

113 Broady, Donald: Sociologi och epistemologi., Stockholm 1991, sid. 231.
114 Oja, Linda: Varken Gud eller Natur., Stockholm 1999, sid. 290.
115 Mål nr. 57.
116 Mål nr. 93.
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Den minskade tron på den ondes inflytande innebar dock inte att den on-
des existens ifrågasattes av överheten utan att den onde inte troddes kunna 
agera lika självständig som tidigare, utan enbart genom människor.117 Följakt-
ligen frångicks överhetens strategi att hänvisa till en demonologisk förklaring. 
Kriminella och oacceptabla handlingar började i början av 1700-talet ges an-
dra, företrädesvis medicinska förklaringar.

Det fanns dock ingen klar gräns mellan övergången från användadet av 
den demonologiska förklaringsmodellen till den medicinska. Hur gamla för-
klaringsmodeller kunde konkurrera med nya syns i ett mål som behandlades 
av Justitierevisionen år 1722.118 Ärendet handlade om en ung dräng, Henrich 
Mickelsson från Finland, som påstod sig ha mött änglar. Enligt hans egen be-
rättelse hade en skara änglar vid flera tillfällen uppenbarat sig för honom med 
blottade blodiga svärd i händerna. Änglarna hade uppmanat drängen att för-
medla budskapet från Gud att befolkningen skulle komma att bestraffas om 
de inte började leva ett mera moraliskt liv. Orsaken till det moraliska förfallet 
bottnade enligt änglarna i det lokala prästerskapets inkompetens.

Efter många och invecklade utredningar och diskussioner bestämde sig le-
damöterna i Justitierevisionen, efter att ha försökt tillämpa en medicinsk förkla-
ring, för en för tiden något föråldrad förklaringsmodell – den demonologiska.119

Slutligen konstaterades att det bara fanns en förklaring till drängen Henrich Mi-
chelssons änglasyner, nämligen att detta var ett Djävulens bländverk. Djävulen 
troddes nämligen kunna skapa illusioner120 och genom dessa kunna uppträda i 
vilken skepnad som helst. I Bibeln varnas det för att Satan till och med anta for-
men av en ängel.121 Den här typen av illusioner kallas ofta Satans bländverk, ge-
nom vilka den onde enligt samtidens demonologer strävade efter att vilseleda 
människorna. Genom att ge Henrich Michelssons änglasyner en demonologisk 
förklaring istället för en medicinsk, eliminerades den kritik som genom änglar-
nas budskap riktades mot den etablerade kyrkan. Detta var en uppenbar strate-
gi från överhetens sida att handskas med en besvärlig situation.

117 Oja, Linda: Varken Gud eller Natur., Stockholm 1999, sid. 157.
118 Mål nr. 40.
119 Se även, Eklund, (Olli), Soili-Maria: ”Drängen Henrich Mickelssons änglasyner – demo-

nologiska och medicinska förklaringsmodeller”, Mellem Gud og djaevelen: religiöse og magis-
ke verdensbilleder i Norden 1500-1800, Hanne Sanders (red.) Forskningsprogrammet Norden 
och Europa, Kobenhavn: nordisk ministerråd, 2001. 

120 Heikkinen, Antero: Paholaisen Liittolaiset., Helsinki 1969, sid. 64.
121 Bibeln,Uppsala 1947, 2 Korintierbrevet, vers 11. Här står det att ”Satan förskapar sig uti en 

ljusens ängel.”
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Det här kapitlet inleds med ett avsnitt 
som handlar om begreppen mentalitet, stra-
tegi och världsbild, samt ett avsnitt om 
folkliga strategier utgående från känne-
domen om lagen. Fokus i kapitlet kommer 
dock att läggas på olika typer av folkli-
ga religiösa uppfattningar och deras bak-
omliggande världsåskådningar. Under ti-
digmodern tid satte religionen gränserna 
för människornas tänkande. Alla delar 
av samhället var genomsyrade av kristen-
domen, som således utgjorde en bas för de 
grundläggande världsåskådningarna. Ut-
gående från den kristna läran, som för-
medlades av den lutherska kyrkan, kun-

 Kapitel 5 – Hädelse som strategi
Mentaliteter, strategier och världsbilder

D
et här kapitlet inleds med ett avsnitt som handlar om be-
greppen mentalitet, strategi och världsbild,1 samt ett av-
snitt om folkliga strategier utgående från kännedomen om 
lagen. Fokus i kapitlet kommer dock att läggas på olika ty-
per av folkliga religiösa uppfattningar och deras bakomlig-

gande världsåskådningar. 
Under tidigmodern tid satte religionen gränserna för människornas tänkan-

de. Alla delar av samhället var genomsyrade av kristendomen, som således ut-
gjorde en bas för de grundläggande världsåskådningarna. Utgående från den 
kristna läran, som förmedlades av den lutherska kyrkan, kunde individer och 
grupper av individer skapa sig olikartade världsåskådningar, som baserade sig på 
varierande förhållningssätt till religiösa ting. Likheter och olikheter i dessa upp-
fattningar kan tolkas som uttryck för olika mentaliteter, medan förekomsten av 
olikartade tillämpningar kan ses som resultat av olika inneboende habitus.

Ursprungligen var begreppet strategi en term som användes inom militärvä-
sendet.2 Med strategi avses vanligtvis en handlingsplan eller ett tillvägagångssätt 
för att uppnå vissa mål. Här kommer begreppet strategi att förstås på två olika 

1 Med världsbild avses här inte den mekaniska/naturvetenskapliga världsbilden utan världs-
åskådningar och uppbyggnaden av mentala universa. För mera om den naturvetenskapliga 
metafysiska världsbilden i tidigmodern tid, se Scheer, Cecil J.: Klarnande världsbild: De na-
turvetenskapliga idéernas historia, Stockholm 1964 eller Pedersen, Olaf: Medeltidens världsbild: 
Astronomi och kultur under medeltiden, Bodafors 1982. För mera om hur begreppet världsbild 
i tidigmodern tid kan definieras se, Eilola, Jari: Rajapinnoilla., Helsinki 2003, sid. 12.

2 Nationalencyklopedin, 17, Höganäs 1995, sid. 326.
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sätt, dels som ett sätt att tolka omvärlden och att förhålla sig till den på ett psyko-
logiskt plan och dels som ett sätt att agera aktivt på. Den förstnämnda förståelsen 
av begreppet strategi är en tillämning på ett mentalt plan, vilket innebar möjlig-
heten att leva sig in i en föreställningsvärld som var ett konstruerat mentalt uni-
versum. Den senare förståelsen av begreppet är ett sätt att försöka bemästra om-
världen genom att sträva efter att uppnå vissa på förhand bestämda mål. Detta 
skedde genom att agera genom aktiva, konkreta handlingar för att förändra sitt 
liv. Att till exempel förskriva sig till Satan eller att stjäla oblaten för att genom 
magi försöka påverka den egna livssituationen var sådana konkreta handlingar.

Överhetens strategier och olika typer av folkliga strategier som har utgått 
från samma kristna idé, har ofta förekommit sida vid sida, men kan ha använts 
för helt olika syften. Avsikten här är att närmare granska vad dessa olika attity-
der och förhållningssätt innehöll, vilka uttryck de tog sig, vilka ageranden de 
ledde till och hur de tolkades av samtiden, samt att studera de motiv som låg 
bakom dem. Attityder, uppfattningar och handlingar, som av samtiden tolkats 
och dömts som hädelse kommer här att diskuteras i termer av kollektiva men-
taliteter versus individuella, kvinnliga och manliga strategier.

För att förstå olika förhållningssätt och beteenden, som resultat av olika 
mentaliteter i tidigmodern, tid bör frågan om vad som avses med begreppet 
mentalitet klargöras. Enligt historikern Jaques Le Goff har mentaliteter mera 
med attityder än med rena idéer att göra.3 Överhetens uppfattningar var van-
ligtvis mera statiska till sin karaktär och kopplade till en tydlig, klart uttalad 
idé – som till exempel ”Gud är allsmäktig” eller ”Djävulen är ond”, medan de 
folkliga uppfattningarna kunde vara diffusare och mindre artikulerade. Där-
för kan de folkliga uppfattningarna och förhållningssätten sägas ha mera en 
karaktär av attityder än idéer, eftersom attityder inte alltid är lika uppenbara 
och klart formulerade som rena idéer.4 Mentalitetsbegreppet kan användas för 
att förstå klyftan mellan idéer och handlingar, eftersom mentaliteterna är den 
felande länken som gör det möjligt att förstå äldre tiders handlingar som an-
nars skulle förefalla absurda och bisarra.5

3 Florén, Anders & Mats Persson: ”Mentalitetshistoria och mentalitetsbegreppet.”, Lychnos 
1985, sid. 191.

4 För mera om på vilket sätt mentaliteter skiljer sig från helt medvetna, uttalade idéer och 
idéesystem, Se Florén, Anders & Mats Persson: ”Mentalitetshistoria och mentalitetsbegrep-
pet.”, Lychnos 1985, sid. 191.

5 Florén, Anders & Mats Persson: ”Mentalitetshistoria och mentalitetsbegreppet.”, Lychnos 
1985, sid. 192.



Hädelse som strategi

107

Mentaliteterna rör sig på en automatisk, basal vardagsnivå och kan hand-
la om normer och alldagliga vanor, som är så uppenbara att de får en ställning 
av oreflekterat sunt förnuft.6 Mentaliteterna har en självklar plats i den kultur 
som de ingår i, vilket gör att de i viss mån är ”osynliga”. Frågan om mentalite-
ternas självklarhet i den kultur där de ingår, leder in på frågan om när och hur 
mentaliteterna framträder. Mentaliteterna har också en annan medvetandenivå 
än idéer, vilket leder till att det finns en diskrepans mellan dessa, som i sin tur 
kan ge upphov till motsättningar och konflikter.7 Det är i konflikter och kolli-
sioner med klart formulerade idéer som mentaliteterna, som annars är dolda, 
blottläggs. Motsättningarna mellan olika myndigheters och folkets mentalite-
ter är ibland påfallande i rannsakningarna i källmaterialet. Delinkventerna har 
ibland inför rätten på begäran frivilligt upprepat sina smädelser och/eller be-
skrivit sina privata uppfattningar om Gud eller sina påstådda möten med Djä-
vulen, som en naturlig del av vardagslivet, trots att dessa bestraffats som hädel-
se. Att på folkligt håll vända sig till den onde för att få hjälp är ett exempel på 
hur en klart formulerad lärd idé – idéen om Djävulen som ond och farlig och 
en folklig tillämpning av djävulsdiskursen, kunde leda till en kollision.8

Inom den mentalitetshistoriska forskningen gör sociologen Janos Pérenyi 
en skillnad mellan det socialpsykologiska användningssättet av mentalitetsbe-
greppet och det begreppshistoriska.9 Det socialpsykologiska sättet att betrak-
ta mentalitetsbegreppet ser mentaliteter som kollektiva medvetandeformer. 
Även historikern Michel Vovelle anser att en psykologisk utgångspunkt i men-
talitetshistorisk forskning är att betrakta mentaliteter som förmedvetna eller 
omedvetna kollektiva föreställningar.10 Med kollektiva medvetandeformer el-
ler kollektiva mentaliteter avses attityder, normer, uppfattningar, gester och 

6 Florén, Anders & Mats Persson: ”Mentalitetshistoria och mentalitetsbegreppet.”, Lychnos 
1985, sid. 191.

7 Florén, Anders & Mats Persson: ”Mentalitetshistoria och mentalitetsbegreppet.”, Lycknos
1985, sid. 192.

8 För mera om djävulsdiskursen, se Wolf-Knuts, Ulrika: “Two Discourses about the Devil”,
Myth and mentality, Studies in Folklore and popular Thought, Edited by Anna-Leena Siikala, 
Studia Fennica, Folkloristica 8, Helsinki 2001.

9 Denna uppdelning har gjorts av Janos Pérenyi. Florén, Anders & Mats Persson: ”Mentali-
tetshistoria och mentalitetsbegreppet.”, Lychnos 1985, sid. 189 f.

10 Florén, Anders & Mats Persson: ”Mentalitetshistoria och mentalitetsbegreppet.”, Lychnos
1985, sid. 191.



Kapitel 5

108

vardagliga vanor som delas av större grupper. Även flertalet av de uttalanden 
som förekommer i hädelsemålen som behandlades i Justitierevisionen kan tol-
kas som uttryck för kollektiva mentaliteter. Ett viktigt drag hos de kollektiva 
mentaliteterna är att de i viss mån är opersonliga.11 Det opersonliga draget i de 
kollektiva mentaliteterna kunde vara till exempel gemensamma uppfattningar 
om allmänt kända grundläggande religiösa idéer, som delades av flera. Ett ex-
empel på en dylik uppfattning är de folkliga förställningarna om att Jesus var 
timmermannen Josefs son och kunde således inte var Guds son eller att jung-
fru Maria inte kunde vara jungfru. Det finns belägg för att den här typen av 
uppfattningar förekom allmänt.12

Peter Burke gör en distinktion mellan ”starka” och ”svaga” mentaliteter, 
där han med ”starka” mentaliteter avser stora intellektuella strukturer och 
med ”svaga” de mentaliteter som representeras av vanliga människor.13 Vidare 
påstår Burke att de ”svaga” mentaliteterna liksom de ”starka” inkluderar både 
omedvetna föreställningar och medvetna tankar.14 Allmogens världsåskådning-
ar, som var mera flexibla sammanföll ibland helt, delvis eller inte alls med kyr-
kans och statens mera statiska uppfattningar. Båda parternas föreställnings-
världar var dock nyanserade och påverkade av varandra. De innehöll flertalet 
variationer, varför det är på sin plats att tala om världsåskådningar i pluralis-
form, istället för en enhetlig världsbild. Historikern Robert Mandrous defini-
tion av mentaliteter som visioner av världen – ”Visions du Monde” (visioner
av världen) passar därför in i sammanhanget för att beskriva de världsåskåd-
ningar som studeras här.15 Termen ”Visions du monde” har, trots att Mandrou 
tolkats som mera idehistoriskt inriktad, en närmare anknytning till världsbil-
der och kollektiva medvetandeformer.16

11 Florén, Anders & Mats Persson: ”Mentalitetshistoria och mentalitetsbegreppet.”, Lychnos 
1985, sid. 191.

12 Se till exempel Fahlgren, Karl: Hädare och kättare., Umeå 1961, sid. 27 f. och sid. 48. En 
man dömdes för hädelse för att han hade sagt att Jesus var en horunge, Maria en hora och 
Josef en horkarl.

13 Gaskill, Malcolm: Crime and mentalities in Early Modern England, Cambridge University 
Press, 2000, sid. 6 f.

14 Gaskill, Malcolm: Crime and mentalities., Cambridge University Press, 2000, sid. 8.
15 Vovelle, Michel, Ideologies and mentalities, Cambridge 1990, sid. 5 och sid. 79.
16 Florén, Anders & Mats Persson: ”Mentalitetshistoria och mentalitetsbegreppet.”, Lychnos, 

1985, sid. 191, Not 3.
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Inom den mentalitetshistoriska forskningen har problematiken kring men-
talitetshistoriens vaga karaktär och sätt att framstå som en kontrast till idéhis-
toria ofta framhållits. Historikern Jaques Le Goff har poängterat att mentali-
tetshistorien endast kan komma till stånd i nära anslutning till historien om 
kultur- och trossystem, värderingar och intellektets redskap, eftersom det är 
inom deras ram som mentaliteter har utformats. 17

En ambition inom det begreppshistoriska användningssättet av begreppet 
mentaliteter har varit att ge begrepp en tidsrelevant och icke-anakronisk bety-
delse.18 Både förståelsen av begrepp och deras förankring i den kontext där de 
uppträder, har stor relevans även för den här studien, eftersom världsbilden un-
der tidigmodern tid bestod av artikulerade begripbara begrepp.19 Trots att fokus 
i undersökningen är på folkliga uppfattningar har det begreppshistoriska per-
spektivet en betydelse. Det religiösa livet utgående från den lärda teologin har i 
stor utsträckning försett människor i tidigmodern tid med artikulerade begrip-
bara begrepp, som till exempel ”Gud”, ”Djävulen”, ”synd”, ”himmel” och ”hel-
vete”.20 Begreppen har tjänat som verktyg för förståelsen av omvärlden och har 
således utgjort en nödvändig bas för en sorts kollektivt tänkande – det vill säga 
en kollektiv mentalitet eller flera kollektiva mentaliteter. Att helt utesluta den 
socialpsykologiska infallsvinkeln, som framhåller omedvetna och förmedvetna 
föreställningar och kollektiva mentaliteter är inte nödvändigt.

17 Le Goff, Jaques: ”En mångtydig historia”, Res Publica 11, Tema: Mentalitetshistoria, sid. 104.
18 Florén, Anders & Mats Persson: ”Mentalitetshistoria och mentalitetsbegreppet.”, Lychnos 

1985, sid. 191.
19 Se Eilola, Jari: Rajapinnoilla., Helsinki 2003, sid. 16, not 35 och där anförd litteratur.
20 Barry Reay har poänterat att det är svårt att komma åt gångna tiders människors tankevärld 

med hänsyn till precis dessa religiösa begrepp. Föreställningarna kring dessa var enligt Reay 
relaterade till mera visuella aspekter, ibland med konkreta geografiska förankringar. Reay, 
Barry: Popular Religion, Popular Culture in Seventeenth Century England, Barry Reay ed., 
London & Sydney, 1985, sid. 98.
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Folkliga förhållningssätt till lagen

Religionens individualisering och begreppet religiös kultur
Enligt historikern Hanne Sanders omfattades alla i ett tidigmodernt samhäl-
le av religionen på ett sådant sätt att det går att påstå att dåtidens människor 
levde i en religiös kultur.21 Samhället genomsyrades av det kyrkliga livet och 
Gud stod för det självklara i historien. Det religiösa tänkandet, där den augus-
tinska gudsbilden enligt vilken Gud var det allra högsta i tillvaron, var själv-
klar liksom tanken om den gudomliga försynen (Providentia Dei). Relationen 
till Gud ansågs vara avgörande för nationens, folkets och den enskildes välbe-
finnande.22 Eftersom alla delar av samhället genomsyrades av religionen gick 
det inte att stå utanför den kyrkliga gemenskapen.23 Redan på medeltiden var 
exkommunicering, det vill säga utestängning från den officiella kyrkans verk-
samhet, ett straff för grova förbrytelser. Förvisningsstraffet som tillämpades i 
Sverige på 1600- och 1700-talet kan tänkas ha haft samma funktion.

Vad avses då egentligen med begreppet religiös kultur? Vi har redan konsta-
terat att religionen är en självklarhet och en kollektiv angelägenhet i en religiös 
kultur, samt att överheten strävade till att reglera, styra och kontrollera män-
niskornas föreställningsvärld. I början av 1700-talet pågick en individualise-
ringsprocess av religionen, som innebar att var och en förväntades inta ett per-
sonligt förhållningssätt till religiösa ting. Denna individualiseringsprocess har 
i Sverige främst studerats genom väckelserörelsernas framväxt.24 Inom väckel-
serörelserna betonades individens personliga tro och aktiva förhållningssätt till 
religionen. Utvecklingen till denna individualisering började under den tidiga-
re delen av 1700-talet genom överhetens allt strängare krav på att den enskilde 

21 Sanders, Hanne: Bondevaekkelse og sekularisering., Stockholm 1995, sid. 56. Om andra fors-
kare som har använt begreppet ”religiös kultur”, se även Larsson, Olle: Biskopen visiterar.,
Växjö 1999, sid. 19 f. 

22 Braw, Christian: Tro på Wasa tid, Borås 1993, sid. 38.
23 Den som inte var konfirmerad fick till exempel inte gifta sig eller vittna i domstol. Därige-

nom begränsades möjligheterna att delta i det samhälleliga offentliga livet.
24 Väckelserörelserna i Sverige har på senare tid studerats av bland annat Maria Wallenberg 

Bondesson och Carola Nordbäck. Wallenberg Bondesson, Maria: Religiösa konflikter i nor-
ra Hälsingland., Stockholm 2002. Nordbäck, Carola: Samvetets röst.,Umeå 2004.
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individen visade sin personliga tro.25 Hustavlans föreställningsvärld föreskrev 
hur medlemmarna i ett hushåll skulle förhålla sig till Gud och till varandra. 
Den personliga övertygelsen kunde den enskilde individen bevisa genom att 
uppvisa ett visst mått av kristendomskunskap och genom att föra ett leverne 
som överensstämde med det som läran och hustavlans värld påbjöd.

Flera forskare har diskuterat sambandet mellan religionens individuali-
sering och sekulariseringen. Med sekularisering menas vanligtvis i historisk 
forskning att det i ett samhälle finns religiösa uttryck, som inte är organiserade 
i en offentlig kyrka och att samhället småningom blir avkristianiserat.26 Han-
ne Sanders har poängterat att det religiösa inte helt utplånas i ett sekulariserat 
samhälle på ett sådant sätt att människorna slutar att tro, utan att sekularise-
ring innebär att det religiösa mister sin betydelse som samhällets grundläggan-
de världsbild.27 I och med sekulariseringen blir religionen således, enligt San-
ders, en privatsak som var och en får förhålla sig till hur den själv helst önskar. 
Historikern Olle Larsson säger att den religiösa kulturen förändrades i och 
med religionens individualisering, men beskriver inte närmare på vilket sätt.28

Larsson poängterar dock att den religiösa kulturen inte upplöstes, utan att för-
ändringen skedde inom dess ramar. Tankegången är att religionen utvecklades 
till att bli varje individs ensak, från att tidigare ha varit en kollektiv angelägen-
het. Vari ligger då det privata och det kollektiva? Vad innebar det för den en-
skilda individen att ingå i en religiös kultur? Och hur kunde den enskilde in-
dividen utforma sin föreställningsvärd utifrån de givna ramarna?

Det offentliga kollektiva religionsutövandet tog sig delvis andra uttryck 
under 1700-talet.29 Gudstjänstens struktur och innehåll förändrades. Inom 

25 Hur tanken om den personliga, levande tron hade etablerat sig bland allmogen syns i ett av 
målen där den dömde, trots att han själv inte begått nattvarden på flera år, säger att det inte 
skadar någon att gå till nattvarden om det sker i ”en levande tro.” Mål nr. 81.

26 Sanders; Hanne: Bondevaekkelse og sekularisering., Stockholm 1995, sid. 254 f. Sanders hän-
visar här till flera definitioner av sekularisering, som använts bland sociologer och poängte-
rar att det finns definitioner där sekularisering inte är lika med avkristianisering, utan en-
dast avser förändringar inom kyrkans eller religionens funktioner.

27 Sanders, Hanne: Bondevaekkelse og sekularisering., Stockholm 1995, sid. 256.
28 Larsson, Olle: Biskopen visiterar., Växjö 1999, sid. 21.
29 Kontinuitet från medeltiden var dock stark. Vissa forskare som till exempel Gerald Strauss, 

Robert Kindon och Bob Scribner har velat betona kontinuiteten framom brotten. Burke, 
Peter:” Popular religion. An Overview”. , Oxford University Press, 1996, sid. 297.
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lutherdomen betonades vissa dogmatiska lärosatser mer än vad som hade varit 
fallet inom den medeltida katolska kyrkan. Den främsta skillnaden torde dock 
gälla själva formerna för det praktiska utövandet av det offentliga religiösa li-
vet. Eventuellt var detta också den mest kännbara skillnaden för den enskilde 
individen. Det är först då formerna för den offentliga religionsutövningen för-
ändras som kravet på personlig tro blir mera synlig.

I början av 1700-talet sattes den personliga religiösa övertygelsen och den 
personliga tron i centrum, vilket förutsatte ett mera aktivt förhållningssätt till 
den offentliga religionsutövningen. Myndigheternas krav på ett aktivt förhåll-
ningssätt och ökad personlig övertygelse kan iakttas genom kontrollen och 
disciplineringen vad gäller de yttre formerna för utövandet av religionen, det 
vill säga katekesförhör, skriftermål, krav på regelbunden nattvardsgång etc. 
Tidigare forskning kring visitationer och nattvardsfrekvenser har gjorts vad 
gäller svenska förhållanden.30 Men studiet av överhetens krav – på till exem-
pel regelbunden nattvardsgång - kan inte ge svar på vad denna personliga tro 
egentligen innehöll, det vill säga hur den enskilda individens religiösa före-
ställningsvärld var strukturerad. 

En individuell tro bland allmogen, som inte enbart hade uppkommit som 
ett resultat av överhetens ökade krav på en mera aktiv personlig religionsutöv-
ning, framträder i källmaterialet. Denna personliga tro och detta aktiva förhåll-
ningssätt kunde existera inom den folkliga kulturen som alternativa världsbil-
der, som utgick ifrån individen. Mentala universa inom den folkliga kulturen 
byggdes ibland upp på ett annat sätt. Förenklat sett kunde kyrkans världsbild 
sägas vara dogmatiskt och statisk och mera sluten, medan de världsbilder som 
förekom inom den folkliga religiositeten var öppnare, flexibla, dynamiska och 
nyanserade. I samtidens rättsliga och teologiska källor betonades ofta vikten av 
att upprätthålla ”den rena sanna lutherdomen”. Överhetens tolerans mot perso-
ner tillhörande andra religiösa samfund, till exempel katoliker, judar eller mem-
noister31 förefaller ibland till och med ha varit större i det tidigmoderna Sverige 
än toleransen gentemot religiösa avvikelser inom den lutherska kyrkan.32 I pro-

30 Se Larsson, Olle: Biskopen visiterar., Växjö 1999 och Bergefelt, Börje: Den teokratiska statens 
död., Stockholm 1997.

31 Memnoister var anhängare till en religiös sekt som uppstod i Holland på 1400-talet.
32 Sanders, Hanne: Bondevaekkelse og sekularisering., Stockholm 1995, sid. 43. 
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cessen av religionens individualisering kom den officiella bilden av Gud att bli 
utsatt för personliga tolkningar som inte var överensstämmande med den lärda 
samtida teologin, samtidigt som den officiella gudsbilden förändrades. 

Utgående från tanken att det inom den folkliga kulturen kunde förekom-
ma gudsbilder som konkurrerade med den officiella gudsbilden, kommer be-
greppet ”religionens individualisering” och vilka uttryck den kunde ta sig 
inom ramen för en religiös kultur i tidigmodern tid att diskuteras här. Upp-
fattningar om Gud som avvek från den offentliga läran kunde utgå ifrån ut-
tolkarens personliga livssituation. Ett förhållningssätt som huvudsakligen har 
utgått från individen har alltså ibland varit avgörande för formuleringen av de 
personliga religiösa uppfattningarna. 

Den mentalitietshistoriska forskningen om folklig kultur har tidigare kall-
lats ”history from below” – historia underifrån, i motsats till forskning kring 
de styrandes agerande, som kan betecknas som en sorts ”historia ovanifrån”.33

Perspektivet ”ovanifrån”, där religiösa och andra påbud mer eller mindre på-
tvingats folket genom politiska beslut, har enligt historikern Malcolm Gaskill 
fått genklang i ”history from below”.34 Gaskill säger att forskningen kring 
”history from below” har politiserats och att vi behöver utveckla en ”history 
from within”– historia från insidan.35

”We lack a proper cultural history; not a study of court manners and 
high art, nor a history of popular culture in a narrow sense, but histo-
ry of social meanings; the way ordinary folk thought about their every-
day lives.” 36

På vilket sätt olika individer eller grupper av individer har uppfattat och förhål-
lit sig till religionen och tillämpat sina uppfattningar i praktiken, det vill säga 
i det vardagliga livet studeras här med hjälp av Pierre Bourdieus habitusteori, 
som beskrivits i inledningskapitlet. Genom att använda habitusteorin kan de 
förhållningssätt till religionen som framträder i hädelsemålen i Justitierevisio-

33 Om relationen mellan mentalitetshistoria och historisk antropologi, se Gaunt, David: 
”Historia underifrån”, Häften för kritiska studier, nr. 2, 1984.

34 Gaskill, Malcolm: Crime and mentalities., Cambridge University Press, 2000, sid. 4.
35 Gaskill, Malcolm: Crime and mentalities., Cambridge University Press, 2000, sid. 20.
36 Gaskill, Malcolm: Crime and mentalities., Cambridge University Press, 2000, sid. 4.
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nen studeras ur ett individperspektiv. Som tidigare nämnts har varje individ, 
enligt Bourdieu, en egen inneboende habitus som är en sorts disposition för 
hur individen i fråga kan agera i olika situationer. Handlingar, tankar, uppfatt-
ningar och värderingar kan inte enligt Bourdieu ses som avtryck av yttre för-
hållanden, utan som möten mellan människors habitus och de givna sociala 
sammanhang där de inträder.37 De givna sociala sammanhang som här kom-
mer att studeras utgår ifrån de olika miljöer där personer anklagade för hädel-
se, har gjort sina överträdelser. Dessa miljöer är i stora drag av två slag – en all-
mogemiljö och en urban manlig militärmiljö. De givna sociala sammanhang 
som undersöks i denna avhandling framträder i relationen statsmakt–underså-
te, i olika situationer inom bondesamhället, det vill säga i okomplicerade var-
dagliga kontakter grannar och släktingar emellan, men också i samband med 
missförstånd, konflikter och i kriser, samt kring förhållningssättet till besatta 
och visionärer. Hur vanliga människor förhöll sig till lagen och om hur känne-
domen om den kunde utnyttjas på folkligt håll ska först beskrivas.

Rollen som undersåte 
Relationen mellan statsmakten och undersåtarna i Sverige i tidigmodern tid har 
diskuterats både i termer av kontroll och disciplinering ovanifrån och i termer 
av interaktion och konsensus.38 Denna relation har främst undersökts vad gäller 
kontakterna mellan dessa grupper, som har rört statliga kontrollsträvanden el-
ler konflikter som har lett till någon sorts åtgärd från myndigheternas sida. Syf-
tet med den sociala kontrollen och därpå följande bestraffningen har varit att 
behålla den lutherska läran så fri från främmande element som möjligt och att 
skapa ordning i samhället. Av staten och kyrkan har religionslagstiftningen getts 
en speciell utformning och använts som ett verktyg i kontrollen och discipli-
neringen av undersåtarna, vilket redan diskuterades i kapitlet om hädelse som 
brott i denna avhandling. Hur allmogen själva har uppfattat sin roll som under-

37 Broady, Donald: Sociologi och epistemologi., Stockholm 1991, sid. 229.
38 För en översikt av denna diskussion, se Larsson, Olle: Biskopen visiterar., Växjö 1999, sid. 16 ff. 

eller Lennersand, Marie: Rättvisans och allmogens beskyddare., Uppsala 1999, sid. 27-31. Förutom 
dessa två perspektiv förekommer det även ett perspektiv där det lokala självstyret betraktas som 
relativt autonomt. Larsson, Olle: Biskopen visiterar., Växjö 1999, sid. 17. Vissa forskare anser att 
staten kontrollerade även de lokala självstyrelseorganen och att möjligheterna för undersåtarna 
att påverka beslut var minimala. Larsson, Olle: Biskopen visiterar., Växjö 1999, sid. 16 ff. 
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såtar och vilka strategier som använts i förhållande till överheten har däremot 
undersökts ganska lite. Historikern Peter Lindström har studerat hur underså-
tarna agerade i samband med prästval39 och historikern Kalle Bäck har stude-
rat böndernas strategier på riksdagen under tiden 1756-1760.40 Meningen här är 
inte att visa på stora gruppers agerande i relation till lagen, utan att med några 
exempel visa på olika nivåer av folklig rättsmedvetenhet.

Historikern David Lawton säger att hädarens överträdelse kan sättas i sam-
band med hur denne själv som undersåte ser på lag och överhet.41 I källmateria-
let för den här undersökningen framträder både personer som mycket väl känt 
till den skrivna lagen och personer som verkar ha haft en ganska vag eller ingen 
uppfattning alls om den samma. Personer som uttalat sig om religiösa ting, på 
ett sätt som av överheten har tolkats som hädelse, har ibland varit totalt omed-
vetna om att de gjort sig skyldiga till någon straffbar handling. Det förekom-
mer till och med att anklagade har blivit förvånade då de har ställts inför rät-
ta.42 Bland dessa personer har kännedomen om överhetens syn eller om den 
skrivna lagen inte haft någon stark förankring. Jari Eilola har studerat gränser-
na mellan det tillåtna och det förbjudna vad gäller anklagelser för trolldom och 
magi och hur dessa inverkade på vanliga människors sätt att strukturera sitt 
vardagliga liv under tidigmodern tid.43 Enligt Eilola inträffade det förändringar 

39 Lindström, Peter: Prästval och politisk kultur 1650-1800, Umeå 2003. Lindström diskuterar 
bland annat frågan om huruvida enskilda individer kunde uppfatta sina möjligheter att 
agera med stöd av lagen och om rollen som undersåte i tidigmodern tid har upplevts indi-
viduellt eller kollektivt. I ett mål som kom upp i Justitierevisionen år 1713 hade en bonde 
motsatt sig en kommande avrättning av en dödsdömd. Riksarkivet, Stockholm, Justitiere-
visionens arkiv, Justitierevisionens Utslagshandlingar, Ansöknings- och besvärsmål, 1713-10-
15, nr. 22. Om det bakom denna individuella protest döljer sig ett kollektivt beslut, förblir 
dock obesvarat. Huruvida en enskild individ har kunnat påverka ett offentligt beslut eller 
inte, förblir i det här fallet fördolt, men visar ändå en folklig rättsmedvetenhet.

40 Bäck, Kalle: ”Brännvinspolitik och bondeopposition 1756-1760”, Skog och brännvin, Stu-
dier i näringspolitiskt beslutsfattande i Norden på 1700-talet, Det nordiska forskningsprojektet 
Centralmakt och lokalsamhälle – beslutsprocess på 1700-talet, Oslo, Bergen, Stavanger, Trom-
sö, 1984.

41 Sennefeldt, Karin: ”Makten och hädaren.”,opublicerad B-uppsats i etnologi, Göteborg 1995, 
sid. 7.

42 Enligt Per Sörlin visade också de för magi anklagade ibland förvånade miner inför de ankla-
gelser som riktades mot dem. Okunskapen kunde enligt Sörlin vara spelad för att medve-
tet försvåra agerandet vid rannsakningarna. Detta kan också betraktas som en sorts strategi 
i förhållningssättet till lagen och överheten. Sörlin, Per: Trolldoms- och vidskepelseprocessern
a.,Umeå 1993, sid. 107.

43 Eilola, Jari: Rajapinnoilla., Helsinki 2003.
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i både överhetens och folkets gränsdragningar för vad som var acceptabelt vid 
övergången från medeltiden till den tidigmoderna tiden, när det gällde utövan-
det av magi och trolldom.44 Per Sörlin bekräftar också att det fanns en känne-
dom bland befolkningen om att det fanns vissa gränser för det tillåtna och det 
otillåtna, men uppfattningarna om exakt var gränsen gick varierade.45

När det gäller religionslagstiftningen och förhållningssättet till den skriv-
na lagen har den av både myndigheterna och allmogen kunnat utnyttjats på 
olika strategiska sätt. Kännedomen om lagen har på folkligt håll också kunnat 
användas för att fastställa sitt eget förhållande till överheten, för att proteste-
ra gentemot statsmakten eller för att ange andra. Per Sörlin har visat hur före-
komsten av folkliga vidskepelsemål kan betraktas som ett sätt att dra nytta av 
elitens ökade ingrepp mot det som sågs som vantro och hur detta kunde er-
bjuda en möjlighet att ange andra i konfliktsituationer.46

Det finns även exempel på delikventer som försökt bortförklara sin hädel-
se, då de har ställts inför rätta. Detta tyder på en viss medvetenhetsnivå. Sa-
delmakaren Peter Olofsson Nyman hade hädat sakramenten då han har varit 
berusad.47 Två vittnen hade intygat att Nyman hade sagt att prästen som pre-
dikat på dagen ”var en förryckt student” och att han ”ger Fanen sakramen-
ten.” När Nyman ställdes inför rätta ändrade han sitt utlåtande och hävdade 
att vittnena hade hört fel – han påstod själv att hade inte sagt “sakramenten” 
utan “supplementen.” Piparen Jon Hägg, som dömdes i början av 1700-talet, 
ändrade också sitt utlåtande genom att lägga till en bisats till sin hädelse, då 
han insåg att han skulle komma att bli bestraffad.48 Därigenom fick hans ut-
talande helt annan innebörd.

Det finns belägg för att personer ur allmogen mycket väl har känt till den 
dåtida lagens stränghet. Bland dessa personer framträder två sorters förhåll-
ningssätt. Antingen har lagens bokstav nonchalerats helt och inte alls haft den 
avskräckande inverkan som de stränga straffen var tänkta att ha eller så har 

44 Eilola, Jari: Rajapinnoilla, Helsinki 2003, sid. 90.
45 Sörlin, Per: Trolldoms- och vidskepelseprocesserna., Umeå 1993, sid. 95 f.
46 Sörlin, Per: Trolldoms- och vidskepelseprocesesserna., Umeå 1993, sid. 107.
47 Mål nr. 49.
48 Mål nr. 17. Jon Hägg hade enligt vittnena sagt: ”Fan tage den som går till herrans högwär-

diga nattvard”, men i samband med rannsakningen påstod han själv att han hade sagt att 
han inte skulle gå till nattvarden innan han var förlikt med bonden Nils Månsson som han 
hade hamnat i konflikt med.
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kännedomen om lagen använts för att komma åt en antagonist. Vetskapen om 
vilket straff vissa handlingar betingar har i en del fall inte hindrat de anklagade 
från att begå straffbara handlingar. Detta förhållningssätt är framträdande spe-
ciellt i de mål som gäller förskrivningar till Djävulen. Av rannsakningen av sol-
daten Jöns Hasselgrens förskrivning till Djävulen år 1714 framkommer det att 
han hört talas om möjligheten att ingå pakt med den onde av fyrverkerimästa-
ren på Bohus fästning, där Hasselgren själv var stationerad vid tiden för sin för-
skrivning.49 Fyrverkerimästaren hade berättat för Jöns Hasselgren om en annan 
person på fästningen, fältväbel Bratt, som en tid innan rannsakningen av Has-
selgrens eget brott dömts för djävulspakt. På frågan om Jöns Hasselgren inte 
visste vilket straff Bratt hade fått, hade Jöns svarat att han nog kände till det. 
Trots det hade han fullföljt sin plan. Kännedomen om den andra personens 
förskrivning och påföljande straff, hade inte avskräckt Hasselgren.

När motiven för angivelser gjorda av privatpersoner studeras framkommer 
personliga motiv som haft ett strategiskt syfte. På vilket sätt kännedomen om la-
gens stränghet ibland har kunnat utnyttjas för att tjäna personliga syften fram-
träder i några hädelsemål. I samband med rannsakningen av ett hädelsemål som 
behandlades av rådet 1713 framkommer det att den person som hade angett hä-
daren i fråga, mycket väl kände till hur hädelse kunde bestraffas.50 Angivaren 
hade en tid innan angivandet hotat den anklagade, en man som han var ovän 
med, med att ange honom för myndigheterna och berättat för denne om ett fall 
från 1693, som han kände till, där en man från Åland hade steglats för hädelse.

Fallet Olof Nilsson i Gräsmark – ett komplottförsök ?
Hur kännedomen om den skrivna lagen kunde utnyttjas på ett strategiskt sätt 
för att komma åt en antagonist framträder i ett rättsfall från år 1699.51 Bon-
den Olof Nilsson från Gräsmark, i Högrö i Gryts socken, stämdes inför tinget 
i Högrö den 7 maj 1689 av sin granne Pehr Pehrsson och dennes son för att ha 
haft lägersmål med en piga. Enligt några vittnens utsago, hade Olof Nilsson ef-
ter detta tingstillfälle i maj, gått ner till en sjö i närheten av tingsstugan och ut-
farit i hårda ord och eder och sagt att så fort han kom hem skulle han göra ”en 

49 Mål nr. 34.
50 Mål nr. 33.
51 Mål nr.1.
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Djävulens handling.” Med det menade han att han skulle nedlägga två galtar 
och därefter sig själv. Med de två galtarna avsåg Olof grannen Pehr Pehrsson och 
dennes son. Olof hade också sagt att han efter denna dag bara skulle göra det 
som är ont. Samma kväll hade en båt från Söderköping anlänt och lagt an i när-
heten av tingsstugan. På båten hade det gått att köpa öl och brännvin.

De båda grannarna Olof Nilsson och Pehr Pehrsson hade tillsammans med 
flera andra tingsbesökare begett sig till båten för att köpa starka drycker. Da-
gen därpå skulle det hållas syn på prästgården i Gryts socken. I samband med 
synen anmälde Pehr Pehrsson sin granne Olof Nilsson igen och påstod att 
Olof, på kvällen då de hade varit på “brännvinsbåten”, hade svurit och hädat 
Gud och dessutom utfarit i förgripliga ord emot konungen. Vittnena intyga-
de att Olof bland annat hade sagt: “Fanen tage den som fruktar Gud och ärar 
konungen” och att han ”hellre tillbedjer Fanen än Gud”, samt att ”han skulle 
ha det bättre i helvetet än på jorden”.

Två av nämndemännen, som befann sig på synen, höll genast med Pehr 
Pehrsson och skrev med kyrkoherdens hjälp ihop en liten skrift där det fram-
kom exakt vad Olof Nilsson hade sagt. Olof protesterade emot detta. Först 
och främst ansåg han att Pehr inte kunde vittna emot honom, eftersom Pehr 
själv hade blivit fälld för tjuveri på häradstinget den 5 maj 1668. Vidare oppo-
nerade Olof sig mot de två nämndemännens trovärdighet som vittnen, efter-
som dessa två, enligt hans egen utsago, hade gjort allt som stod i deras makt 
för att komma åt andelar i hans gård – Gräsmark. Förhöret igenom kallade 
Olof Nilsson grannen Pehr Pehrsson ”min storförföljare” och ”min avunds-
man”. Den 9 juni 1689 blev Olof Nilsson fasttagen av länsman och slagen i bo-
jor. Två dagar senare hölls det ordinarie ting och då behandlades saken. Ting-
et dömde Olof Nilsson till döden enligt dåvarande stränga strafflagar. Målet 
gick vidare till Göta Hovrätt och slutligen till Justitierevisionen. Vid den tid-
punkten då ärendet kom upp till behandling i Justitierevisionen hade Olof re-
dan suttit fängslad i Linköping i 32 veckor. 

Olof Nilssons granne Pehr Pehrsson hade alltså försökt klämma åt Olof vid 
två tillfällen. Först anmälde han honom för lägersmål och därefter för hädel-
se. Var detta en strategi från Pehrs sida, för att röja Olof ur vägen? Och hade 
Olof verkligen hädat på det sätt som vittnena påstod? 
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Olof medger att han har hotat Pehr Pehrsson med en bössa och att han vid 
det tillfället varit berusad. Att han skulle ha hädat Gud kunde han däremot 
inte erinra sig om, men medger att han är svag för brännvin och att han den 
7 maj 1689 – dagen för besöket i ”brännvinsbåten” – inte hade ”kommit ihåg 
vilken verkan brännvinet kunde ha på honom”. Genom hela förhöret hävdade 
Olof att han inte kommer ihåg att han skulle ha hädat Gud och att han inte 
ens kan tänka sig att han skulle ha sagt något emot varken Gud eller konung-
en, samt att han alltid har levt ett kristligt liv. Det framkommer att hela sock-
nen hade gjort förbön för honom inför tingsrätten. Flera personer i tingsme-
nigheten och alla som brukade köpa fisk av Olof kunde dock intyga att han 
var ”en mycket stillsam och gudfruktig människa”.

Nämnden konstaterade att Olof var begiven på både svordomar och fylle-
ri, men att han trots det regelbundet besökte Guds hus och gick till nattvar-
den. Bland de dokument som bevarats i ärendet finner vi bland annat Olof 
Nilssons egenhändiga nådeansökan, där han ber om nåd för sin hustru och 
sina åtta små barns skull. Hade Olof Nilsson blivit lurad att dricka sig så full, 
att han inte har kunnat erinra sig om vad som hade hänt i båten och således 
blivit utsatt för ett komplottförsök? Registraturen för året 1699 saknas, varför 
det inte går att fastslå med säkerhet huruvida Olof Nilsson blev benådad från 
det redan utdömda dödstraffet eller inte.

Som motiv för benådning framfördes dock att Olof Nilsson i hela sitt liv 
hade levt som en god kristen, att han dagligen hade ångrat sitt brott med tå-
rar och att hans hustru och åtta små barn skulle bli lidande om han blev 
avrättad.52Om Olof Nilsson i Gräsmark verkligen var oskyldig och om han 
blev avrättad för sitt brott, hade hans fienders sätt att utnyttja lagen, tjänat 
som en riktig strategi.

Hädelse som individuell protest
Historikern Karin Sennefelt beskriver i en uppsats hur personer som har hädat 
Gud har gjort detta som en form av individuell protest gentemot statsmak-
ten.53 Alla överträdelser som av samtiden tolkats som hädelse, kunde generellt 

52 I sockenstämmans skrivelse till Kunglig Majtt står det bland annat : ”denna sockneman uthi 
sitt tillförne lefwerne och lijfstijd aldrigh någon öfwerdådighet i ord eller giärningar förklarat.” 
Skrivelsen är undertecknad av ”Gryts församlings samtliga ledamoter och talmän”.

53 Sennefelt, Karin: ”Makten och hädaren.”,opublicerad c-uppsats i historia, Göteborg 1995, 
sid. 20. Enligt Sennefelt var avsikten dock inte att omstörta samhällsordningen och hädar-
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sett betraktas som någon sorts provokationer. Enligt Per Sörlin kan förskriv-
ningar till den onde, åtminstone då de är gjorda av unga gossar i skolmiljö 
ses som en protesthandling.54 Faktum är att de överträdelser som behandlades 
av revisionen inbegriper långt flera dimensioner än protester och bör ses i en 
annan kontext än den som råder vid ärendets behandling i rätten. Granskas 
innehållet i hädelsemålen närmare framträder nämligen till övervägande del 
helt andra aspekter än behovet att protestera. Oftast rör det sig om subjektiva 
tolkningar som förekommit parallellt med de lärda dogmerna, men inte haft 
som syfte att ifrågasätta överhetens påbud. 

Rena folkliga protester förekom dock. De folkliga protester som framträ-
der i källmaterialet i några av målen är klart uttalade protester eller protest-
handlingarar av något slag. Folkliga visioner har betraktats som en sorts mot-
rörelse mot den etablerade kyrkan, eftersom de alltid innehöll en kritik riktad 
mot den etablerade kyrkan. I ett av målen som kom att behandlas av Justitie-
revisionen 1722 påstod sig en ung dräng att vid flera tillfällen ha mött änglar.55

Budskapet som änglarna förmedlade innehöll både uppmaningar till bot och 
bättring och kritik mot den officiella kyrkan.

Uppenbara protester förekommer inte så ofta, men återfinns i några av må-
len i Justitierevisionen. Hädelser som innehöll ett klart avståndstagande från 
religionen kan ses som en brist på intresse men också som en sorts personlig 
protest. Två personer hade vägrat att delta i gudstjänsten, vilket kan ses som 
en öppen protest.56 En kvinna som anklagades för stöld av oblat, hade uppen-
barligen begått handlingen i en ren personlig protest. Stölden av nattvardsbrö-
det var i det här fallet relaterad till någon sorts behov att demonstrera sin avog-
het mot kyrkan.57 I mitten av 1700-talet dömdes några personer för hädelse då 
de vägrat döpa sina barn.58 Två soldater som anklagades vid olika tidpunkter 
för att ha fällt provokativa uttalanden. Den ena soldaten, som dömdes 1729 

na såg inte heller sig själva som någon sorts revoltörer. Motivet styrdes inte heller av någon 
bakomliggande ideologi, utan snarare av att de hädiska yttrandena passade in ett nätverk 
av maktrelationer. Att undersåtarna provocerar betyder dock att de känner till elitens syn. 
Sörlin, Per: Trolldoms och vidskepelseprocesserna., Umeå, 1993, sid. 107.

54 Sörlin, Per: Trolldoms- och vidskepelseprocesserna., Umeå 1993, sid. 30.
55 Mål nr. 40.
56 Mål nr. 20. och mål nr. 30.
57 Mål nr. 24. Samma person nämns i kapitel 2, sid. 34 i denna avhandling.
58 Mål nr. 63, mål nr. 73 och mål nr. 75.
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hade sagt att om han hade någon blodsdroppe av Gud i sig skulle han ge den 
till Djävulen.59 Och den andra soldaten som dömdes 1735 hade bland annat 
sagt att han ger Gud attan.60 Ett mera markant avståndstagande framträder i 
ett mål från 1740 där tre personer kollektivt anklagas för att skriftligen ha av-
sagt sig Gud och trefaldigheten.61

Skarp kritik mot gällande praxis för utövandet av den offentliga religionen 
hade framförts av sergeanten Anders Björkgren, som anklagades för hädelse i 
mitten av 1700-talet.62 Björkgren kritiserade öppet prästernas sätt att handskas 
med religionsutövandet. Bland annat ansåg han att prästerna betonade fel sa-
ker i sina predikningar på bekostnad av andra saker, som enligt Björkgren bor-
de ha lyfts fram mera. Förbudet att äta kött och blod till exempel, vilket han 
ansåg vara viktigt, hade enligt Björkgren aldrig någonsin nämnts från predik-
stolen. Vidare ansåg Björkgren att den hebreiska Bibeln borde användas i stäl-
let för den svenska.63

Det är dock inte alltid självklart att alla attityder och beteenden som före-
faller vara provokationer och protester automatiskt ska tolkas som sådana. I 
Justitierevisionen behandlades i slutet av 1600-talet ett fall, där överträdelsen i 
fråga kan tolkas som en protest.64 Båtsmännen Olof Nilsson Ödesbo och Per 
Ehrentzon, 19 respektive 20 år, anklagades år 1699 för att ha hädat Gud och 
stulit pengar. Hädelsen gick ut på två saker. De unga båtsmännen hade svu-
rit och bytt ut orden i en välkänd psalm. När Olof hade svurit hade Per påpe-
kat att han inte hade svurit rätt och uppmanat honom att svära bättre. Dess-
utom hade de båda vid ett annat tillfälle rest sig upp i kyrkan och sjungit ”Har 
jag Fanen i mitt hjärta, har jag glädjen all.” Ordet ”Jesum” i psalmen hade här 
bytts ut mot ordet ”Fanen”. Vid första anblicken kan detta verka som en ren 
provokation. Även en annan ung man Nils Torstensson, som anklagades för 
hädelse av sakramenten hade uppträtt provocerande då han på lek hade efter-
härmat dopet och nattvarden.65 Hade Nils Torstensson velat protestera mot 

59 Mål nr. 56.
60 Mål nr. 68.
61 Mål nr. 73.
62 Mål nr. 81.
63 I samband med rannsakningen hade ett test utförts och det kunde konstateras att Anders Björk-

gren verkligen behärskade hebreisk text. Ett av vittnena hade också intygat att han hade hört 
Anders Björkgren sjunga på ett främmande språk, som denne förmodade att var hebreiska.

64 Mål nr. 9.
65 Mål nr. 50.
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etablissemanget genom att leka dop och nattvard? Och varför hade de båda 
unga båtsmännen betett sig som de gjorde i kyrkan? Att dåtidens myndighe-
ter har uppfattat båda överträdelserna som provokationer är klart, men frågan 
om avsikten verkligen varit att provocera kvarstår.

En förklaring till den här typen av beteenden kunde vara att det i bonde-
samhället existerade en medeltida tradition av karneval och att leka ”upp-och-
ner-vända-världen” och att göra parodier på kyrkliga ceremonier.66 Eventuellt 
kan dessa beteenden ses som en del av denna tradition. Allt leka dop eller natt-
vard förekom också bland allmogen.67 Michail Bachtins studie av Rabelais och 
den folkliga skrattkulturen under medeltiden beskriver detta.68 Bachtin stude-
rar den folkliga skrattkulturen som existerade som en motvikt till den offent-
liga kulturen.69 Inom den informella folkliga skrattkulturen som Bachtin be-
skriver förekom även en folklig tradition av hädelse. Det som var högtidligt 
och sammankopplat med det offentliga livet, som till exempel kyrkliga riter 
och ceremonier, omkullkastades och förlöjligades inom den folkliga skrattkul-
turen, där hädelse ingick. Bachtin ser den folkliga religionen som en dynamisk 
samling av attityder och beteenden som står i skarp kontrast med offentliga 
normer och hierarkier.70 Det som kan verka som individuellt gjorda protester 
behöver inte nödvändigtvis, om de härrör från en sorts kollektivt tankekom-
plex baserat på en blasfemisk tradition, betraktas som sådana.

Det har tidigare konstaterats att det inom den folkliga kulturen kunde fin-
nas ett mentalt skikt, motsvarande grupp tre som presenterades i modellen 
i kapitel fyra, där en avvikande både gudsbild och djävulsbild förekom. Ett 
annat fenomen som kunde föras till detta skikt var denna typ av blasfemisk 
tradition som kan tänkas ha funnits bland bönder både i Sverige och i väst-
europa. Vilka uttryck den här typen av kollektivt tankekomplex kan ta sig be-
skriver Barry Reay. Reay nämner exempel på folkliga religiösa uppfattningar 
som förekom allmänt och som var mycket annorlunda än de ortodoxa dogma-
tiska.71 Som exempel kan nämns föreställningen om att Maria inte kunde vara 

66 Batchin, Michael: Rabelais och skrattets historia., Uddevalla 1991.
67 Malmstedt, Göran: Kyrkotro och bondero., sid. 155.
68 Batchin, Michael: Rabelais och skrattets historia., Uddevalla 1991.
69 Bathcin, Michael, Rabelais och skrattets historia., Uddevalla 1991.
70 Vovelle, Micael: Ideologies and mentalities, Cambridge 1990, sid. Nr. 86. Vovelle betraktar 

Bachtins tolkning av den folkliga kulturen som provokativ och överdriven.
71 Reay, Barry: “Popular Religion.”, Popular Culture., edited by Barry Reay, London & Syd-

ney, 1985, sid. 94.
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en jungfru, Kristus var inte Guds son – utan timmermannen Josefs son, alta-
rets sakrament kunde inte vara Jesu kropp eftersom brödet var gjort av korn 
och med en människas hand, präster borde också arbeta med sina händer för 
sin brödföda, dop kunde likväl förrättas i ett dike som i en dopfunt i kyrkan, 
himlen kunde omöjligt vara tillräckligt stor för att alla själar skulle få plats i 
den och alla kyrkor borde omvandlas till fähus. Den här typen av uttalanden 
saknade en bakomliggande ideologi. De som har uttryckt dylika uppfattning-
ar har inte haft något specifikt syfte med sina hädiska ord.

Folkliga förhållningssätt till religionen

Kollektiva mentaliteter versus individuella strategier
Vilka element människors världsbilder under tidigmodern tid kunde innehål-
la och hur världsuppfattningar kunde byggas upp kring dessa, kommer här att 
studeras närmare, liksom folkliga praktiker kopplade till dem. Historiker som 
sysslar med mentalitetshistoria borde ägna sig åt de dynamiska kopplingarna 
mellan perception, kognition, motivation och handling.72 Med andra ord stu-
dera vad dåtidens människor såg, tänkte, ville och gjorde. Då det i tidigare av-
snitt har diskuterats dels hur myndigheterna och dels personer tillhörande all-
mogen, kan ha agerat utgående lagstiftningen kring religionsbrott, behandlas 
i detta avsnitt folkliga strategier i förhållande till kristna element.

Pierre Bourdieu betonar sambandet mellan habitus och individens vilja, 
någonting som står i fokus också för den här undersökningen. Enligt Bour-
dieu kan varje given habitus uppvisa ett register av strategier, vilket innebär att 
beteenden är resultat av människors vilja och aktiva handlande.73 Samma indi-
vid kan alltså i olika situationer handla på olika strategiska sätt. Detta framträ-
der speciellt markant i fall av föregiven besatthet, som behandlas längre fram 
i kapitlet. Aktiva handlingar var en förutsättning också för enskilda strategier, 
inte bara olika beteenden hos samma individ. Att delta i gudstjänsten, att för-
skriva sig till Djävulen eller att själv döpa sitt barn är exempel på aktivt medve-
tet handlande som förekommer i källmaterialet. Motivationen var avgörande 

72 Gaskill, Malcolm: Crime and mentalities., Cambride University Press, 2000, sid. 8.
73 Broady, Donald: Sociologi och epistemologi., Stockholm 1991, sid. 230.
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för den enskilda individens val av strategier och möjlighet att påverka sin livs-
situation och/eller formulera sin världsuppfattning. Även ett motsatt förhål-
lande råder. Avsaknaden av vilja/motivation leder till passivitet, i enlighet med 
de attityder som dominerade inom det fjärde mentalitets skiktet. Dock bör en 
skillnad göras mellan passivitet som berodde på ointresse och ett arrogant eller 
medvetet avståndstagande förhållningssätt till kristendomen. Det senare kan 
ses som en aktiv handling i sig och därför tolkas som en sorts strategi.

Hur mentala världsbilder i tidigmodern tid kunde byggas upp i förhållan-
de till religionen kommer först att diskuteras rent allmänt och därefter ur ett 
genusperspektiv. Vad uppfattade människorna med sina sinnen, hur mottogs 
kyrkans budskap och hur passade det som påbjöds av överheten in i en re-
dan rådande föreställningsvärld, som kunde innehålla både magiska och an-
dra icke-kristna inslag?

Världsbilden i tidigmodern tid var människocentrerad.74 Människan stod 
i centrum för skapelsen och allt utgick från hennes tänkande och handlande. 
Utifrån tanken att världsbilden var människocentrerad kan ett perspektiv som 
utgår ifrån individen användas för att beskriva hur individuella världsbilder 
kunde byggas upp i förhållande till den lutherska läran. 

Förutom att vara människocentrerad var den tidigmoderna världsbilden 
också holistisk. Det innebar att varje individ ansågs ingå i en större kosmisk 
ordning, varför incidenter som drabbade enskilda individer sågs som händel-
ser som rörde hela samhället och i sista hand påverkade hela den kosmiska 
världsordningen.75 Hädelse var ett brott som enligt överheten syn var viktigt 
att beivra, då den som hädade rubbade ordningen i samhället och hela den 
kosmiska världsordningen kunde komma i obalans. Föreställningen om Guds 
kollektiva straff som kunde drabba hela samhället då en enskild individ begick 
något brott, hänger samman med denna holistiska idé. 

Även andra aspekter än föreställningen om kollektivt straff var samman-
kopplade med denna holistiska idéen om världens beskaffenhet. Hur enskil-
da individers kosmiska, magiska och religiösa helhetsuppfattningar har motta-

74 Eilola, Jari: Rajapinnoilla., Helsinki 2003, sid. 90. Enligt Eilola syns världsbildens männis-
kocentrering bland annat i att alla verksamma krafter förmodades vara i kontakt med män-
niskan själv. Alla reagerade också på vad en individ i tidigmodern tid gjorde eller lämnade 
ogjort, vilket också visar samma sak. Eilola, Jari: Rajapinnoilla., Helsinki 2003, sid. 84.

75 Eilola, Jari: Rajapinnoilla., Helsinki 2003, sid. 280.
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gits av omvärlden har i det här sammanhanget haft betydelse. Som en följd av 
denna holistiska syn på världen kunde en enskild människas uppfattning till 
exempel vara betydelselös om den inte vägdes mot en större helhet.76 Som ett 
exempel på detta beskriver Jari Eilola ett fall där en person anklagade en släk-
ting för att vara häxa och hur rätten krävde ett mera entydigt bevis på detta. 
Det räckte inte med att några vittnen intygade att så var fallet, utan anklagel-
sen skulle bekräftas av en mera omfattande försäkran från allmänheten om att 
personen i fråga verkligen var en häxa.

Enskilda individers uppfattningar och ageranden måste också på motsva-
rande sätt, passa in i en rådande föreställningsvärld. Ibland kan personer ankla-
gade för hädelse ha uttryckt åsikter som både av överheten och människor i den 
hädandes omedelbara närhet uppfattades som avvikande. De passade varken in 
i den gängse folkliga föreställningsvärlden eller stämde överens med lärda tros-
satser. Här rör det sig om extremt originella världsåskådningar. Ett exempel på 
hur en mycket personlig världsbild kunde te sig framträder i ett av de mål som i 
mitten av 1700-talet behandlades i Justitierevisionen.77 Den anklagade sergean-
ten Anders Björkgren, som redan omtalats tidigare, uttryckte i mitten av 1700-
talet så avvikande religiösa åsikter att varken överheten eller människor i hans 
omgivning, tog dem på allvar. Anders Björkgrens hädelse bestod av flera delar 
som av samtidens teologer och jurister kunde betraktas som grova överträdel-
ser som var för sig betingade dödstraff. Förutom att Björkgren hade riktat skarp 
kritik mot prästerskapets sätt att handha religionsutövandet, hade han uttalat 
en rad åsikter om religiösa ting, som stred mot den lutherska läran. Han hade 
på olika sätt uttalat sig smädande om både Gud och den Heliga Anden. Björk-
gren hade förnekat livet efter döden och var irriterad på prästerna som predi-
kade om att de döda skulle återuppstå.78 Förutom att Björkgrens uppfattningar 
var mycket subjektiva och originella förde han en enträgen kamp för att försva-
ra och sprida dem. Av rannsakningsprotokollet framkommer att Björkgren for 

76 Eilola, Jari: Rajapinnoilla., Helsinki 2003, sid sid. 280.
77 Mål nr. 81.
78 ”Om the dödas upståndelse har Biörckgren sagt at den aldrig skal blifwa af at mennis-

kan der hon stå, och at der kroppen dör, der blifwer hon liggande utan at någonsin upstå 
mer, samt at sjiälen blifwer det rum dit hon i döden kommer, mer utlåtit witnet icke haf-
wa hördt sergeant Biörckgren.” Mål nr. 81. Barry Reay nämner ett liknande fall där en man 
i England under 1700-talet förnekat uppståndelsen. Reay, Barry: Popular Religion., London 
& Sydney 1985, sid. 102.
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omkring i byn och debatterade olika religiösa ämnen. Ett av vittnena i målet 
kunde inte erinra sig om vad diskussionen vid ett tillfälle hade handlat om, en-
dast att debatten hade varit intensiv och varat flera timmar.

I rannsakningsprotokollet framträder en detaljerad bild av hur Björkegrens 
mentala universum var uppbyggt kring hans egna högst personliga föreställ-
ningar. Hans uppfattningar avvek radikalt både från de samtida lärda dogmer-
na och delades troligtvis inte heller av andra personer i hans omgivning. 

Av innehållet i hädelsemålen framgår inte enbart hur människorna upp-
fattade och tolkade sin omvärld utan också hur de levde och agerade i den. 
Världsbilden under tidigmodern tid kunde förutom att vara människocen-
trerad och holistisk, som beskrivits ovan, också vara situationsrelaterad.79 Det 
innebar att världsbilden kunde vara flexibel och anpassas till olika situationer 
eller till speciella händelser i den enskilde individens livssituation. Den specifi-
ka situationen som en enskild persons världsbild kunde utgå ifrån kunde vara 
antingen den aktuella livs- eller dagssituationen, som i sin tur kunde vara av 
mera tillfällig karaktär, ibland till och med av akut kris-karaktär. Den aktuel-
la situationen kunde också vara grunden för ett mera bestående förhållnings-
sätt, som ändå inte var permanent.

När den aktuella situationen var en akut kris av något slag, en situation där 
sorg, oro, försörjningsproblem, akuta penningbekymmer eller sjukdom rådde, 
kunde relationen till Gud respektive Djävulen påverkas. En person som upplev-
de att han eller hon inte blev bönhörd av Gud i en akut krissituation kunde till 
exempel mista sin tilltro till Gud och vända sig till den onde istället.80 Avsakna-
den av svar på bönerna kunde bereda tilltron på den onde ett lika stort eller till 
och med större utrymme än tron på Gud. Religiösa symboler inom den folkli-
ga kulturen kunde inte bara ha en enda en gång fastställd betydelse utan snarare 
flera betydelser varav olika delar aktiverades i enlighet med den aktuella situatio-
nen.81 Därigenom kunde hela världsåskådningen vara föränderlig och anpass-
ningsbar på ett annat sätt än teologernas värdsbild som var mera statisk.

79 Eilola. Jari.: Rajapinnoilla., Helsinki 2003. sid. 312.
80 Se till exempel mål nr. 27. och mål nr. 28. Jan Sundin nämner också ett liknande fall där en 

man dömdes för hädelse av Linköpings rådstuvurätt för att han hade åkallat Gud, utan att 
få hjälp och därför vänt sig till Djävulen i stället. Sundin, Jan: För Gud, staten och folket.,
Lund 1992, sid. 309.

81 Eilola, Jari: Rajapinnoilla., Helsinki 2003. sid. 304.
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Att överhuvudtaget vända sig till den onde istället för till Gud var en stra-
tegi som frekvent förekommer i det bevarade materialet. En man hade till ex-
empel förlitat sig på Satans konkreta ingripande, för att få upprättelse. Man-
nen i fråga Sven Brun, ansåg att han hade blivit orättvist behandlad vid tinget, 
då han dömts för ett mindre brott.82 Vid åtminstone två tillfällen hade Sven 
Brun uttalat en önskan om att Djävulen skulle ta både honom, borgmästa-
ren och kyrkoherden med sig till helvetet. Han hade också sagt att han läng-
tade efter den dagen då han skulle få sätta sig till bords med Satan i helvetet. 
Förhöret visar att Sven Brun hade förväntat sig att en ny rättegång skulle kun-
na äga rum i helvetet. Han föreställde sig att den onde, som han kallade ”min 
broder”,83 skulle bistå honom vid den nya rättegången, där kyrkoherden skul-
le få inta den åtalades plats-den plats han själv nyligen haft vid tinget-och där 
borgmästaren, som var hans vän skulle agera som domare. Genom att låta kyr-
koherden, som hade angett honom för det brott som han blivit dömt för vid 
tinget, inta den anklagades plats, med borgmästaren som domare och Djävu-
len som advokat förväntade sig Sven Brun att få en sorts upprättelse. Detta är 
ett exempel på hur en individuell strategi – att föreställa sig att den onde kun-
de ingripa i en beklämmande situation – kunde vara ett sätt att bemästra om-
världens orättvisor på ett psykologiskt plan. Det ovanstående exemplet visar 
en folklig djävulsbild som avvek från den lärda, nämligen bilden av den onde 
som en starkare makt än Gud, som mera kontaktbar och som en verklig hjäl-
pare i en svår situation. Inom ramen för denna folkliga djävulsbild, som ut-
gjorde en del av en sorts kollektivt folkligt tankekomplex, hade Sven Brun 
skapat sig en egen originell, ”skräddarsydd” bild av hur den onde skulle kun-
na tänkas agera. Den här föreställningen var direkt relaterad till en enskild in-
divids unika situation och personliga behov av upprättelse. 

Ovanstående exempel beskriver hur en person kunde skapa sig en egen världs-
bild, som trots sin mycket originella särprägel hade en kollektiv folklig föreställ-
ning, nämligen den om Satan som pålitlig och hjälpsam, som bas. Sven Brun 
hade skapat sig en helt egen världsbild inom världsbilden, så att säga. Histori-
kern Carlo Ginsburg beskriver på liknande sätt en enskild persons, mjölnaren 
Menocchios extremt originella uppfattning om världen,84 vilket beskrivs i inled-

82 Mål nr. 28.
83 En av delinkventerna hade kallat den onde ”min svärfader” Mål nr. 93.
84 Ginsburg, Carlo: Osten och maskarna., Stockholm 1996.
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ningskapitlet. Referensramarna för Menocchios världsuppfattningar utgjordes 
av grundläggande kristna idéer, men inom ramen för dessa hade han skapat sig 
alldeles egna originella föreställningar. Både Menoccios och Sven Bruns åsik-
ter betraktades troligtvis som avvikande även för andra personer i deras samtid, 
men visar hur individuella mentala föreställningsvärldar kunde konstrueras.

Kristna element kan också ha valts ut eller exkluderats ur föreställningsvärl-
den. Kristna element har i några fall valts ut och kombinerats på ett sådant sätt 
att synteser bestående av för individen begripbara begrepp skapats.85 De skapa-
de synteserna kunde vara likartade och omfattas av en större grupp människor. 
Sammansättningarna av element fungerade då bara inom en viss kontext, det 
vill säga en specifik sfär av föreställningar och praktiker. Inom den samiska fö-
reställningsvärlden till exempel tillbads både kristna gudar och de gamla gudar-
na parallellt. De konstruerade helheterna kan också ha haft en mycket personlig 
prägel. Jari Eilola poängterar att trots att förståelsen av begrepp och företeelser 
styrdes av en sorts kollektiv mentalitet, innebar det inte automatiskt att alla om-
fattades av denna mentalitet och delade dessa uppfattningar.86

För den enskilde individen skulle den skapade syntesen innehålla endast 
element som var relevanta och användbara för individen i fråga. Möjligheten 
att välja ut element som var betydelsefulla för den enskilde individen innebar 
samtidigt att religiösa föreställningar och trossatser som framstod som obe-
gripliga och till synes oanvändbara kunde uteslutas helt. I ett mera känt hädel-
semål från slutet av 1600-talet vidhöll den anklagade, bonden Nils Bååt att det 
endast finns en Gud.87 Nils Bååts hädelse var komplex och bestod av många 
olika delar, men det som orsakade mest upprördhet hos samtidens myndighe-
ter var just detta påstående. Förrutom att Bååt envist höll fast vid sin föreställ-
ning om att det bara fanns en Gud påstod han att denna hans enda Gud talade 
med honom i en lada hemma på hans ägor. Liknande tankegångar förekom-
mer bland några av dem vars nådeansökningar behandlades av Justitierevisio-
nen. Föreställningarna om frälsningen och treenigheten kunde vara annorlun-
da bland allmogen. Gudssonen kunde i de folkliga uppfattningarna anses ha 

85 Eilola, Jari: Rajapinnoilla., Helsinki 2003, sid. 16.
86 Eilola, Jari: Rajapinnoilla., Helsinki 2003, sid. 304. Enligt Eilola var ingen som framträd-

de i samband med anklagelserna för trolldom, enbart summan av kollektiva uppfattningar 
utan en helhet formad av sina egna livsskeden och den egna livssituationen.

87 Fahlgren, Karl: Hädare och Kättare., Umeå 1961.
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en mindre betydelse än i de lärda föreställningarna eller till och med förnekas 
helt. Treenigheten överhuvudtaget kunde te sig problematisk för vanliga bön-
der. Bröderna Lars och Per Rasmusson dömdes för hädelse bland annat för att 
de hade vägrat att erkänna den tredje personen i treenigheten.88 Bland de mål 
som behandlades av Justitierevisionen bestraffades dock endast en person ex-
plicit för hädelse gentemot den Helige Anden.89

Alla gånger var det inte nödvändigt att plocka ut eller utesluta vissa ele-
ment, ibland kunde personer tillhörande allmogen i princip acceptera allt som 
den lärda teologin omfattade, men betonade däremot vissa saker starkare än 
andra. I delar av de folkliga uppfattningarna kunde olika element därför stå i 
andra proportioner till varandra än i de lärda uppfattningarna eller prioriteras 
på annat sätt. Dogmatiskt fastställda betydelser och sammanhang kunde så-
ledes rubbas och ges andra proportioner. Satan kunde till exempel i de folkli-
ga föreställningarna ses som en lika stark eller starkare makt än Gud trots att 
den onde enligt den samtida teologin endast agerade med Guds tillåtelse och 
var underställd Gud.

Ett passivt förhållningssätt till religiösa ting kunde bero på att kristendo-
men saknade vardaglig aktualitet för den enskilde. Det dagliga arbetet med 
jordbruket till exempel kunde inom allmogekulturen ges en annan priorite-
ring än upprätthållande av relationen till Gud. En man dömdes för hädelse 
för att han hade sagt att han höll sin dräng mera kär än Gud och att han ock-
så hade fått mera hjälp av sin dräng.90 Det dagliga arbetet med jordbruket och 
drängens assistans i det samma hade större betydelse för hur världsbilden och 
tillvaron gestaltade sig.

Hädelsemål där grundläggande kristna trossatser förkastades, visar hur det 
kunde förekomma föreställningar som stod i skarp kontrast till de lärda dog-
merna. En mans hädelse gick ut på att han hade sagt att han ansåg att han inte 
behövde syndernas förlåtelse.91 För honom framstod idén om syndernas för-

88 Mål nr. 62.
89 Mål nr. 22. Här rörde det sig också om att den som gjort sig skyldig till smädelsen hade för-

nekat treenigheten genom att säga att han ger den Helige Anden tusen djävlar men att han 
nog vill åkalla Gud och sonen. I den lärda teologin var hädelse gentemot den Heliga Anden 
en överträdelse som var oförlåtbar.

90 Mål nr. 61.
91 Mål nr 39.
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låtelse avlägsen och främmande för hans egen livssituation, medan frälsnings-
motivet fick en mera central roll i den lärda teologin under 1700-talet. Två 
personer i källmaterialet bestraffades för att de bland annat hade sagt att de 
inte tror att helvetet existerar.92

Förutom att kristna element kunde ges en annan betydelse och kombineras 
på ovanliga och enligt den samtida teologin ”felaktiga sätt” kunde de dessutom 
kombineras med icke-kristna element. Inom den folkliga kulturen var helhets-
bilden av omvärlden mångfacetterad då både magiska och andra föreställningar 
kunde ingå i den repertoar av begrepp som utgjorde världsbilden. Historikern 
Björn Poulsen diskuterar i en artikel, 1600-talets bönders syn på världen utgå-
ende från ekonomiska och religiösa termer.93 Artikeln baserar sig på två bevara-
de danska bondedagböcker och Poulsen visar hur en bonde i Danmark på 1600-
talet hade skrivit in både trollformler och delar ur predikningar sida vid sida i 
sin dagbok.94 Bonden ifråga hade antecknat det han själv ansåg vara relevant för 
hans personliga dagliga liv. Anmärkningsvärt i sammanhanget är att han har 
tillmätt trollformlerna lika stor betydelse som prästens ord från predikstolen. I 
hans föreställningsvärld var båda lika användningsbara.

På liknande sätt kunde magiska och andra icke-kristna föreställningar ses 
som likvärdiga med kristna utan att dessa uteslöt varandra.95 Samerna, till ex-
empel, dyrkade sina gamla gudar parallellt med de nya kristna och bland re-
dan kristnade kunde icke kristna seder och magiska bruk bibehållas. Den syn-
kretism som fanns inom den folkliga kulturen möjliggjorde en kontinuitet i 
världsbilden.96 Synkretismen gjorde att nymodigheter kunde accepteras ge-
nom att de omtolkades och transformerades enligt tidigare föreställningar. 
Hur kristna och icke-kristna uppfattningar kunde förekomma parallellt inom 
den samiska kulturen finner vi i ett av målen i Justitierevisionen.

92 Mål nr. 62 och mål nr. 84. En av dessa hade först påstått att helvetet inte fanns och senare 
reviderat sin uppfattning genom att säga att om helvetet verkligen fanns så var det i alla fall 
inte så fruktansvärt som det beskrevs. Mål nr. 84.

93 Poulsen, Björn: ”Om 1600-tallets bönder og deres syn på verden. En laesning af to bonde-
dagböger”, Fortid og Nutid, oktober 1994:e hefte 3 .side 225-328, Tidskrift för kulturhistorie og 
lokalhistorie. Udgivet af dansk historisk Faellesråd, 1994, sid. 230. Jag vill här tacka professor 
Poulsen som låtit mig ta del av trollformlerna, samt för diskussionen om dem.

94 Poulsen, Björn: ”Om 1600-tallets bönder.,” Fortid og Nutid., 1994, sid. 230.
95 Linda Oja har visat hur magiska bruk som av överheten definierades som vidskepelse kunde 

förekomma bland redan kristnade. Oja, Linda : Varken Gud eller natur., Stockholm 1999.
96 Malmstedt, Göran: Kyrkotro och bondero., Göteborg 2002, sid. 167.
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Lappmannen Lars Nikodemus Nilsson dömdes i slutet av 1600-talet till dö-
den för att han hade åkallat sina gamla gudar för att återuppväcka sin drunkna-
de sonson till livet.97 År 1688 hade myndigheterna bedrivit en sorts kampanj och 
vid tinget uppmanat alla samer att ge in sina trolltrummor och upphöra med 
all sorts ”vidskepelse”. Lars Nikodemus hade också vid det tillfället gett in sin 
troll-trumma, men hade enligt rannsakningsprotokollet börjat spela på en an-
nan då han kommit hem. Han hade också satt upp ett offerställe för sina tre trä-
gudar, som han hade offrat tre renar och en oxe till och bestrukit med offerdju-
rens blod. Enligt hans egen berättelse inför tinget hade detta varit till stor nytta 
för honom under de två sistlidna åren då hans renar drabbats av en sjukdom. 
Lars Nilsson blev avrättad genom att brännas levande på bål tillsammans med 
sina trägudar. Enligt en bevarad rapport som insändes till Justitierevisionen hade 
Lars Nilsson ropat på samiska: ”Jesu wallde falle minu siehlo” (Jesus tag nu min 
själ) då han steg på bålet. Innan avrättningen hade han framgångsrikt blivit un-
dervisad av prästerskapet. Huruvida kristna idéer hade etablerat sig i hans före-
ställningsvärd innan avrättningen, vet vi inte, men hans villighet att lära sig de 
grundläggande kristendomsstyckena, som framkommer i rannsakningen, visar 
att tron på de gamla gudarna inte var ett hinder för att lätt acceptera nya.

Ekonomhistorikern Hans Andersson hävdar att då den folkliga kulturen un-
dertrycktes genom att den folkliga magin diaboliserades i samband med troll-
domsprocesserna, förlorade folkkulturen ett bärande element. Genom detta 
utgjorde folkkulturen, enligt Andersson inte längre en sammanhängande världs-
bild.98 Samtidigt hänvisar Andersson dock till Per Sörlins slutsatser om att de 
magiska föreställningarna eller den folkliga kulturen överhuvudtaget inte dog 
ut under de stora häxprocesserna.99 På motsvarande sätt som Andersson kallar 
den folkliga magin ett bärande element inom folkkulturen kan även kristendo-
men sägas vara ett bärande element. Trots att världsbilden inom vissa samhälls-
skikt kunde vara öppnare för olika föreställningar utgjorde kristna element ofta 
de grundläggande hörnstenarna i förståelsen av världen. Samen Anders Pålssen 
anklagades 1692 för ogudaktig trolldomskonst då han använt sin trolltrumma.100

97 Mål nr. 4.
98 Andersson, Hans: ”Androm till sky och varnagel.,” Stockholm 1998, sid. 13.
99 Andersson, Hans: ”Androm till sky och varnagel.,” Stockholm 1998, sid. 13.
100 Mebius, Hans: Bissie., Östersund 2003, sid. 44-48.
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Anmärkningsvärt är att symbolerna på trolltrumman av Anders Pålssen själv till 
största delen getts kristen innebörd.101 De kristna inslagen var övervägande men 
uteslöt ändå inte andra icke-kristna avbildningar.

Förskrivningar till Djävulen som manlig strategi
Förutom att olika individer och grupper av individer i tidigmodern tid kan 
ha använt sig av olika strategier i relation till religionen, verkar kvinnor och 
män också ha utvecklat och tillämpat olika typer av strategier i förhållande till 
djävulsdiskursen. Då det tidigare har diskuterats hur överheten och allmogen 
kunde använda sig av djävulsdiskursen, ska här nu även studeras hur kvinnor 
och män verkar ha utvecklat olikartade strategier i relation till den. Vilka ut-
tryck dessa strategier tog sig och om ett genusteoretiskt perspektiv kan använ-
das för att förklara olikheterna kommer att diskuteras. 

Tidigare forskning har visat att förskrivningar till Djävulen främst före-
kom i en urban manlig kultur.102 De vars djävulspakter behandlades i Justi-
tierevisionen var uteslutande män. Det samma gäller även de kända förskriv-
ningsmål som behandlades av hovrätterna i Sverige.103 Förskrivningar gjorda 
av kvinnor förekom, men det var sällsynt att någon kvinna skulle ha ingått 
pakt med Djävulen genom att etablera ett skriftligt avtal. Historikern Tyge 
Krogh nämner dock i sin avhandling, två fall där kvinnor i Danmark har in-
gått pakt med Satan genom att upprätta ett skriftligt kontrakt.104 Några andra 
fall är inte kända för Skandinaviens del. Däremot förhördes en kvinna i Augs-

101 Mebius, Hans: Bissie., Östersund 2003, sid. 45 ff.
102 Sörlin, Per: Trolldoms- och vidskepelseprocesserna., Umeå 1993, sid. 30.
103 Se Sörlin, Per: Trolldoms- och vidskepelseprocesserna., Umeå 1993. Oja, Linda : Varken Gud 

eller Natur., Uppsala 1999.
104 Krogh, Tyge: Oplysningstiden og det magiske. Henrettelser og korporlige straffe i 1700-tallets för-

ste halvdel, Köbenhavn, 2000, sid. 127. Det framgår dock inte vilken social bakgrund des-
sa bägge kvinnor har. Det ena målet är från 1724 och det andra från 1738. Kontraktet från 
den senare förskrivningen finns bevarat och har publicerats i Kroghs avhandling. I Sveri-
ge anklagades en kvinna Bengta Bengtsdotter, för djävulspakt vid tingsrätten i Hällestad år 
1679. Djävulen hade visat sig för henne i form av en grå katt och uppmanat henne att ge 
honom sin själ i utbyte mot olika gåvor. Någon regelrätt förskrivning var det dock inte frå-
gan om och det är oklart om kvinnan i fråga verkligen hade ingått pakten eller inte. Sörlin, 
Per: Trolldoms- och vidskepelseprocesserna., Umeå 1993, sid. 30. Waldemar Liungman nämner 
också ett fall där en kvinna från Åland, stått i förbindelse med Satan genom ett blodskon-
trakt. Detta kan dock inte heller betraktas som en frivillig förskrivning eftersom den onde 
hade slagit kvinnan i ryggen och med blodet som uppkom ur såret skrivit in hennes namn i 
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burg i Tyskland år 1670 av rådet i staden för att hon hade ingått en skriftlig 
pakt med Djävulen.105 Pakter som kvinnor antogs ha ingått med den onde var 
vanligtvis av en helt annan karaktär.

Förskrivningar till Satan kunde enligt Per Sörlin i många fall betraktas som 
ett pojkstreck, baserat på ren nyfikenhet.106 Speciellt bland skolpojkar kunde en 
förskrivning till den onde vara en handling i en rad av andra förbjudna hand-
lingar, som till exempel att röka tobak, dricka alkohol och spela kort. Flera av 
dem som dömdes för förskrivning till Satan påstod inför rätten att de aldrig 
hade haft för avsikt att verkligen överlämna det egenhändigt skrivna kontrak-
tet till Djävulen. Anders Mårtenson, som anklagades år 1694, påstod att han 
hade upprättat sitt kontrakt bara ”på narrerij”. 107 Det är uppenbart att det 
kunde vara lätt att skriva ett kontrakt men att sedan leverera det kunde orsa-
ka tveksamhet, rädsla och till och med stark ångest. Hur ångestfyllt det kunde 
vara att leverera kontraktet till den onde framgår väldigt tydligt i ett av målen, 
där myndigheterna hade iscensatt själva överlämnandet och fått den anklagade 
att tro att en polisman, som hade ställt sig att ta emot kontraktet, var Djävu-
len.108 Den som misstänktes för samröre med Djävulen hade lurats att levere-
ra sitt skrivna kontrakt till en viss bestämd plats, en strand på ön Långholmen 
i Stockholm, vid en viss tidpunkt. Det är tänkbart att en viss rädsla bidrog till 
att kontraktet inte genast levererades. Tveksamheten att ge ifrån sig det skrivna 
avtalet medförde att flera av delikventerna efter att ha skrivit kontraktet hade 
gömt det istället för att försöka överlämna det direkt efter upprättandet. Skor, 
madrasser, tvättkorgar, ryggsäckar och till och med en Bibel109 har fått tjäna 

en stor svart bok. Kvinnan hade alltså inte själv tagit initiativ till pakten eller självmant upp-
rättat något skriftligt kontrakt. Liungman, Waldemar: Sveriges Sägner., Stockholm 1957.

105 Roper, Lyndal: Oedipus and the Devil. Witchcraft, sexuality and religion in early modern Eu-
rope, Routledge, London and New York, 1994, sid. 226 f. Kvinnan i fråga hade varit sambo 
med Djävulen i fem år innan hon ingick en skriftlig pakt med denne.

106 Sörlin, Per: Trolldoms- och vidskepelseprocesserna., Umeå 1993 sid. 30.
107 Mål nr. 5.
108 Mål nr. 101.
109 Föreställningen om att en Bibel kunde tjäna som en förvaringsplats, som den onde inte 

kunde komma åt, framkommer även i ett annat känt förskrivningsmål från 1700-talets bör-
jan. Den anklagade som ångrat att han levererat sitt kontrakt genom att spika upp det på 
ett träd hade återvänt för att ta tillbaka det med en Bibel i handen. Avsikten var att genast 
efter återtagandet lägga kontraktet i Bibeln så att den onde inte kunde få tag i det. Wik-
man, K. Rob.:”Förskrivning till Djävulen”, Fataburen., 1960, sid. 195.
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som förvaringsplats för skrivna kontrakt, i väntan på att de som hade skrivit 
kontrakten skulle fatta beslutet att överlämna dem. Studenten Ganander som 
hade lämnat sitt kontrakt under en gravsten hade strax efteråt ångrat sig och 
återvänt till gravgården för att återta kontraktet, men hade inte lyckats med 
detta då han inte hade förmått lyfta den tunga gravstenen.110 Hur en önskan 
om att få möta Satan personligen kunde stå i kontrast till rädslan för det sam-
ma, syns tydligt i formuleringen av ett kontrakt, där den anklagade skriver: ”Jag 
väntar från klockan åtta till kvart i tio men inte längre.”111

Många som anklagades för förskrivning till Djävulen påstod att det rörde sig 
om en impulshandling, då de råkat i ett tillstånd av förvirring.112 Trots att själva 
uppgörandet av kontraktet verkar ha skett impulsivt, kan det impulsiva i att eta-
blera ett kontrakt dock ha föregåtts av en lång tids planering och förberedelser 
av olika slag. Kontraktsskrivaren hade ofta förberett sig länge både mentalt och 
rent tekniskt, anskaffat papper, penna, nål eller en glasbit att skära sig i fingret 
med och sedan inväntat rätt tillfälle. Kontraktet har ibland gjorts upp då tillfälle 
getts, till exempel då ett blodigt sår hade uppstått genom en olyckshändelse. 

Trots att en del förskrivningsförsök visserligen kan betraktas som rena 
”pojkstreck”, och att kontrakt gjordes upp impulsivt utan hänsyn till eventu-
ella konsekvenser, har flera seriösa förskrivningsförsök med förväntat resultat 
gjorts. När motiven för förskrivningarna granskas framträder ofta en bakom-
liggande akut krissituation av något slag. Det kunde röra sig om en bekläm-
mande ekonomisk situation, men ibland också om någon livskris av något 
slag. Djävulens hjälp betraktades som en väg ut ur ett trångmål. Förövaren kan 
plötsligt ha hamnat i en förändrad livssituation, som har lett till ekonomiska 
svårigheter. En gesäll hade således gjort sin förskrivning efter 18 månaders ar-
betslöshet.113 Den unge gossen Axel Thomssons livssituation hade förändrats 
dramatiskt då hans far hade avlidit och han, vid en ålder av 17 år, hade blivit 
skyldig att försörja sin mor och sina yngre syskon.114 I några fall har en långvarig 
svår försörjningssituation varit drivkraften för att ingå en pakt med Djävulen. 

110 Mål nr. 92.
111 Mål nr. 53. Eventuellt kan detta också tolkas som ett uttryck på att avtalsskrivaren har ställt 

ett krav på den onde.
112 Sörlin, Per: Trolldoms- och vidskepelseprocesserna., Umeå sid. 30.
113 Mål nr. 59.
114 Mål nr. 93.
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Drängen Lars Olofsson, som anklagades för djävulspakt år 1776, var inte kapa-
bel att utföra sitt vanliga arbete eftersom han var mycket svag fysiskt.115 Hans 
bror som var bonde hade erbjudit honom lättare arbetsuppgifter mot att Lars 
fick bo och få sitt uppehälle hos honom. Situationen blev dock påfrestande i 
längden och efter att ha bott hos sin bror i några år, hade Lars Olofsson slutli-
gen bestämt sig för att ingå pakt med Satan för att lösa försörjningsproblemet. 
Att förskrivningarna kan tolkas som en verklig strategi i flertalet fall utmärks av 
att förskrivningsförsöket oftast var välplanerat och hade ett konkret, klart syfte. 
I många fall har djävulspakten förefallit ha kunnat erbjuda förmåner som den 
som gjort förskrivningen sett som omöjliga att kunna erhålla på något annat 
sätt. Både en långvarig brist på pengar eller ett akut behov av pengar kan ha lett 
till en förskrivning.116 Det var dock inte bara då det uppstod problem med för-
sörjningen som förskrivningen till Satan tillämpades som en strategi. En av de-
linkventerna hade ingått pakten för att kunna ha råd att gifta sig.117

I de fall där det framkommer vad de önskade pengarna skulle användas till 
rörde det sig om återbetalning. Obetalda skulder hade varit motivet också för 
den unge Gustaf Klingfelt att ingå pakt med Satan.118 Av Klingfelts moders nå-
deansökan framkommer att sonen pressats hårt av gäldenärerna. När studen-
ten Carl Nordberg förskrev sig hade han en obetald skuld på 66 daler, som 
varken han eller hans föräldrar kunde betala.119 Även båtsmannen Carl Petter 
Wulfram hade tänkt använda en del av de pengar han förväntade sig få av den 
onde till att återbetala en skuld med.120 Då soldaten Johan Strömwall döm-
des för djävulspakt 1776 bestraffades han inte enbart för förskrivningen utan 
även för att han hade förfalskat två checkar, vilket visar att han vid tiden för 
förskrivningen hade haft ekonomiska svårigheter.121 Erik Ahlgren hade enligt 
rannsakningsprotokollet fattat sitt beslut att förskriva sig till den onde efter 
”en hastigt påkommen oro” på grund av ekonomiska problem.122 Det fram-

115 Mål nr. 106.
116 I ett av målen tillfrågades den anklagade om han hade fått sin lön i vanlig ordning, varpå 

han hade svarat ja. Här var det inte frågan om akut penningbrist, utan pengarna var mera 
tänkta som ett tillskott. Mål nr. 34.

117 Mål nr. 104.
118 Mål nr. 71
119 Mål nr. 46.
120 Mål nr. 108.
121 Mål nr. 105.
122 Mål nr. 53.
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kommer att hans penningbekymmer var så stora att han till och med hade 
övervägt att begå självmord på grund av dem. Hans trångmål framkommer 
tydligt även i formuleringen i hans djävulskontrakt, som återges nedan.123

Högt ärade fader Fanen min högsta förtröstare

Dhet jag åtskilliga gånger min kära fader tillskrifwer, men
icke blifwit med swar hugnader, så will jag än en

gång tillbedia min kära fader i min begiäran
sampt om du intet min sedel till dig tager

jag den igen får, om jag får så många penningar iag
här i wärlden behöver skall iag tiena dig här i wärlden
med Kråp och Siäl och när iag dör skall K (ära) fader

fanen i betalning åtniuta både Kråp och Siähl
iag wäntar härpå ett gunstigt swar och det
i morgon afton, rent ut säijandes der iag

intet blifwer med swar hugnader så skrifwer
iag intet mehr eij heller friwilligen finner

dig men blifwer iag i min
begiäran hugnader skall detta Contractet

stå fast och aldrig i Efwighet rubbas
som med mitt blod och egenhändiga

namns undersätiande bekräftas
d 5 juli 1727
Erik Ahlgren

Härpå wäntas swar i morgon afton att iag wet hwar
Efter iag mig regulera skall hielp mig fader

Skall intet ångrat

123 Kontraktet har tidigare publicerats i boken Beyond the Witchtrials. Olli, Soili-Maria: ”The 
Devil´s pact a male strategy”, Witchcraft and magic in Enlightment Europe, Owen Davies 
and Willem de Blécourt eds., Manchester University press, 2004, sid. 108 f. För en kopia av 
kontraktet se appendixet i denna avhandling.
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Att förskriva sig för att få skydd av Djävulen i slagsmål, strid och krig var en 
annan strategi vars mål främst var att överleva. Oron över att bli dödad i krig 
syns tydligt i en soldats skrivna kontrakt till den onde, där han skriver: ”låt 
mig få leva i denna världen i 20 år”.124 Nils Svensson Bolin som anklagades för 
förskrivning till den onde i mitten av 1700-talet kan sägas ha använt sig av en 
utstuderad strategi, då han undertecknade sitt kontrakt med en annan fiktiv 
persons Daniel Nilssons namn för att inte själv hamna fast.125

Föreställningen om att Djävulen kunde luras när tiden för kontraktet var 
till sin ände, kan ha medverkat till förskrivningsbeslutet.126 I folkloristiskt käll-
material127 förekommer ofta bilden av den onde som både dum och lättlurad. 
Även detta kan tolkas som en sorts strategi, där utgångspunkten har varit att 
den som ingått avtalet inte har trott sig behöva hålla sin del.

En alldeles speciell typ av strategier utgör den grupp av rättsfall, som kall-
las judiciella självmord.128 Att erkänna sig skyldig till något brott som var be-
lagt med dödstraff var dock en sorts strategi för självmordkandidater som inte 
enbart kan kopplas till djävulspakt. För att få bli avrättad erkände en man i 

124 Mål nr. 35. För innehållet i kontraktet se appendixet i denna avhandling.
125 Mål nr. 78. Detta visar även på en kännedom om det rättsliga förfarandet där upphittade 

kontrakt användes som bevismaterial i samband med rättegångar. För en avskrift av de tre 
kontrakt som Nils Svensson Bolin hade skrivit se appendixet i denna avhandling. Orginal-
kontrakten har inte bevarats men deras innehåll återges i rannsakningsprotokollet.

126 Mål nr. 105. Den anklagade hade fått idén om att förskriva sig till Djävulen efter att han 
hade hört sin mor och några andra personer berätta om personer som genom att förskriva 
sig till Satan fått pengar och därefter lyckats lura den onde. Om föreställningen om att den 
onde kunde luras på det här sättet, se även, Edsman, Carl-Martin: ”Djävulspakt och besatt-
het”., Festskrift., Lennart Elmerot red., Uppsala 2000, sid. 61.

127 Folkloristen Ulrika Wolf-Knuts beskriver folkloristiskt källmaterial som hon använt i sin 
forskning om djävulsbilden, som en kombination av flera sorters källor som kan ge infor-
mation om väldigt gamla strata av idéer och världsåskådningar. För mera om detta se Wolf-
Knuts, Ulrika: ”Two dicourses about the Devil.”, Myth and Mentality., edited by Anna-Le-
ena Siikala, Helsinki 2002, sid. 148 f.

128 Med judiciella självmord menas självangivelser med mål att få bli avrättad, trots att den 
som angav sig själv inte hade gjort sig skyldig till något brott. För mera om detta se Lilie-
quist, Jonas: Brott, Synd och Straff., Umeå 1991, sid. 108-117. Denna företeelse blev till och 
med så vanlig att det blev ett problem för överheten att avgöra om anklagade verkligen var 
skyldiga till det brott som de anklagades för eller inte. Det var lika vanskligt att låta en syn-
dare gå ostraffad som att möjliggöra att någon kunde bli dömd och avrättad för något den 
inte gjort sig skyldig till. För mera om judiciella självmord, se Arne Jansson: From swords to 
sorrow. Homicide and suicide in early modern Stockholm, 1998. Se även Sörlin, Per: Trolldoms- 
och vidskepelseprocesserna, Umeå 1993, sid. 101.
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Hällestad i Östergötaland 1699 gladeligen att han hade ingått ett muntligt för-
bund med Djävulen, men blev inte trodd.129

Föregiven besatthet – tre fallstudier
Besatthet och exorcism i tidigmodern tid – det europeiska perspektivet
Under medeltiden och i tidigmodern tid förekommer i Västeuropa ett stort 
antal kända fall av besatthet och exorcism. Att demoner, onda andar och 
Djävulen kunde ta boning i en människas kropp var vida känt genom hela 
medeltiden. Eftersom fall av besatthet inte noterades i juridiskt källmaterial, 
förutom om de var relaterade till trolldomsanklagelser130, är det en vanlig före-
ställning att besatthet var ett fenomen som förekom mera sällan.131 Så var dock 
inte fallet. Ett stort antal fall av besatthet är kända från både Tyskland, Eng-
land, Holland och Frankrike. 

Historikern Stuart Clark har poängterat att förståelsen av besatthet är be-
roende av att den kulturella uppfattningen av besatthet som en realitet, tas för 
givet.132 Besatthet i historisk tid har getts flera förklaringar, liksom det också 
funnits många konkreta anvisningar för präster som utövade andeutdrivning. 
Exorcism i sig var ingenting främmande för kristenheten. I Bibeln omnämns 
på flera ställen att Jesus drev ut onda andar.133 Exorcism förrättades även inom 
den tidiga kristna kyrkan i samband med dop.134 Tanken var den att alla män-

129 Sörlin, Per: Trolldoms- och vidskepelseprocesserna, Umeå 1993, sid. 30.
130 Det förekommer fall där den besatta även har anklagats för trolldom. Besattheten troddes då 

vara orsakad av trolldomen. Om diskussioner kring detta huruvida besatthet ska betraktas som 
en separat kategori från trolldom eller inkluderas i den samma, Se Walker, D. P.: Unclean Spi-
rits., 1981. eller Levack, Brian P.:The Witch hunt., London 1995. Levack har poängterat att frågan 
om övernaturliga orsaker till besatthet och trolldom aktualiserades genom denna distinktion, 
vilket i sin tur var en av de centrala punkterna i kritiken gentemot häxförföljelserna. Mayes, 
Elizabeth: “Witchcraft, Possession and Exorcism: Transforms of a Volontary/Involontary Dia-
lectic”, Body & Society, Volume 3, Number 4, Sage publications, December 1997, sid. 82.

131 Mayes, Elizabeth: “Witchcraft, Possession and Exorcism.”, Body & Society., 1997, sid. 82.
132 Clark, Stuart: Thinking with demons., Oxford university Press, 1997, sid. 402.
133 Mayes, Elizabeth: “Witchcraft, Possession and Exorcism”., Body & Society., 1997, sid. 82. 

Efter en utredning av ett uppmärksammat fall av andeutdrivning 1983 fastställde domka-
pitlet i Göteborg att exorcism är helt förenligt med den svenska kyrkans lära. Domkapit-
let i Göteborg, Dnr. C 299/18/82. Wall, Jan: ”Wilt thu nu..”, Djävulen. Red. Ulrika Wolf-
Knuts. Sem., Åbo 1990, sid. 35, not 26.

134 I Estland utövades exorcism långt in på 1700-talet i samband med dop. Valk, Ülo: The Signifi-
cance of Baptisme in Estonian Folk Belief. haldjas.folklore.ee/folklore/Vol 5/ylosist.1. html.
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niskor var orena innan dopet och att alla onda andar måste drivas ut för att 
den nya församlingsmedlemmen skulle kunna tagas emot av Gud. Det finns 
ett stort antal bevarade kända ritualer och handböcker för utövandet av excor-
sism. Den mesta kända, men troligtvis inte den mest använda ritualen för an-
deutdrivning är katolska kyrkans Rituale Romanum som användes på 1500- 
och 1600-talet. Från år 1602 finns det en officiell version av Rituale Romanum, 
men trots det förekom en mängd andra handböcker för exorcister.135

Vanliga yttre kännetecken på besatthet var bland andra svullen hals.136 Den 
besatta talade ofta i tungor eller med anderöst.137 Den besatta var inte själv med-
veten om vad som hände, kunde inte själv styra sin kropp och kunde inte heller 
minnas själva anfallet efteråt. Den besatta upplever en form av förändrat medve-
tandetillstånd, då personen i fråga upplever sig tagits i besittning av någon form 
av andeväsen.138 Både skeptiker och personer som accepterade besatthet medgav 
att besatthet inkluderade Djävulens fysiska närvaro i offrets kropp.139 Djävulen 
ansågs tala genom de besattas mun och handla med hjälp av deras kroppar utan 
att de var medvetna om detta eller kunde göra motstånd.140 Skillnaden mellan 
den katolska synen på besatthet och den lutherska är den att den katolska teo-
login har accepterat denna automatik, genom skriften och har förmedlat denna 
uppfattning till folket via prästerskapet.141 Lutherdomen medförde en ny syn på 

135 Clark, Stuart: Thinking with Demons., Oxford university Press, 1997, sid. 414. Handboken 
Fuga Satanae, som gavs ut av den italienska prästen Piero Stampa, utkom för första gången 
i Como, i Italien 1597 och publicerades åtskilliga gånger därefter. Det största kompendiet 
för exorcister var thesaurus exorcisismorum atque coniurationum terribilum. Stuart Clark, 
Clark Stuart: Thinking with Demons., Oxford university Press, 1997, sid. 415.

136 Oldridge, Darren: The Devil., Sutton 2000, sid. 111.
137 Att tala med anderöst betyder att den besatta talar utan att röra på varken munnen eller 

tungan. Ibland kunde den besatta även tala med en röst som inte var dens egen, utan då det 
gäller demonisk besatthet uppfattades som Djävulens röst. Här erbjöd besattheten även en 
möjlighet för den besatta att ge uttryck för tankar och känslor som annars inte var accepte-
rade. Oldridge, Darren: The Devil., 2000, sid. 118. När det däremot handlade om gudom-
lig besatthet förmedlade den besatta budskap från Gud. 

138 Holm, Nils G.: Extas, trans och tungotal, i Mänskliga gränsområden. Extas, psykos och galen-
skap. Natur och kultur, Stockholm, 1996, sid. 36.

139 Oldridge, Darren: The Devil., Sutton 2000, sid. 112.
140 Edsman, Carl- Martin: ”Besatthet och djävulspakt.” Festskrift., Lennart Elmerot red., Upp-

sala 2000, sid. 5. Detta visar synen att det inte gick att värja sig för den ondes angrepp.
141 Edsman, Carl-Martin:”Besatthet och djävulspakt”., Festskrift., Lennart Elmerot red., Upp-

sala 2000, sid. 59.
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besatthet. Inom den protestantiska kyrkan fanns mera skepticism gentemot be-
satthet än bland katoliker.142 Historikern Lyndal Roper har förklarat detta med 
att länken mellan andlighet och fysiska objekt det inom den protestantiska kyr-
kan antingen har reducerats eller inte alls accepterats.143

Enligt den franska historikern Declambre har demonologerna i hela det 
medeltida Västeuropa gjort distinktioner mellan personer som var förtrollade, 
vilkas vilja var oförändrad och besatta. Declambre gör dessutom en skillnad 
mellan ”besatta som var utsatta för Satans våldsamma men inte oemotstånd-
liga angrepp” och ”verkligen besatta”. I rättsligt material omtalas att den an-
klagade har upplåtit sin kropp till Djävulen eller har låtit Djävulen ta boning 
i sin kropp, vilket tolkades som att den besatta hade givit upp sitt kristna dö-
pelseförbund med Gud.144

Enligt exorcistprästen William Darrell, som levde på 1500-talet i England, 
har besatthet och andeutdrivning fyllt olika funktioner i olika historiska sam-
manhang.145 De fysiska symptom hos en besatt person var vitt accepterade som 
del i en uppsättning av föreställningar om besatthet i England.146 Besattheten 
i sig själv både som ett mentalt tillstånd och som en uppsättning kroppsliga 
rörelser, motsvarade samtidens förväntningar i samband med de eskatologiska 
föreställningarna som var förhärskande.147 Enligt tanken att världen nalkades 
sitt slut betraktades angrepp av Djävulen och av demoner inte som ett avvi-
kande eller marginellt fenomen. Enligt prästen Heinrich Riess var det stän-
digt ökande antalet andeutdrivningar ett säkert tecken på att domedagen när-
made sig med snabb fart.148

Besatthet kunde vara gudomlig/helig eller demonisk. Enlig en religiös för-
klaringsmodell kunde gudomlig besatthet tyda på att den besatta var utvald 
av Gud. Idéhistorikern Karin Johannisson nämner i sin bok, Kroppens tunna 

142 Oldridge, Darren: The Devil., Sutton 2000, sid. 113.
143 Oldridge, Darren: The Devil., Sutton 2000, sid. 113. Oldridge har framfört ett motargu-

mentet mot detta påstående och sagt att lutherdomen borde ha accepterat besatthet efter-
som den onde enligt den lutherska demonologin var en ande.

144 Mål nr. 26. Om kvinnan i fråga sägs det att hon ”uppoffrat den orena anden sin kropp tvärt 
emot dess döpelses förbund”.

145 Clark, Stuart: Thinking with Demons., Oxford university Press, 1997, sid. 403.
146 Oldridge, Darren: The Devil., Sutton, 2000, sid. 111.
147 Clark, Stuart: Thinking with Demons., Oxford university Press, 1997, sid. 410 f.
148 Clark, Stuart: Thinking with Demons., Oxford university Press, 1997, sid. 404.
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skal. Sex essäer om kropp, kultur och historia nio fall av påstådd gudomlig be-
satthet i Sverige.149 I alla dessa nio fall rör det sig om kvinnor som har använt 
sig av religionen som gestaltningsform för att få uppmärksamhet. Johannis-
son talar här om ett negativt rolltagande, det vill säga förnekande av den egna 
kroppsligheten till exempel genom självsvält. Dessa kvinnor påstods ha klarat 
sig så gott som utan mat och dryck i flera månader eller till och med i flera år. 
Johannisson beskriver hur dessa besatta kvinnor under långa tidsperioder lider 
av svåra smärtor, kramper och anfall, som avlöses av perioder av predikningar, 
böner och sånger. Flera av dem talar i tungor. Med hjälp av detta negativa roll-
tagande försöker dessa kvinnor att påvisa religiös utvaldhet. Ett av de fall som 
Johannisson omtalar i sin bok kom upp till behandling i Justitierevisionen år 
1763 och behandlas även i denna undersökning.150 Förklaringen till demonisk 
besatthet var övernaturlig, det vill säga att den besattas kropp hade tagits i be-
sittning av något övernaturligt väsen. Den demoniska besattheten uppfattades 
som ett tillstånd som krävde att det åtgärdades. 

Besatthet inkluderade utagerande av socialt konstruerade på förhand be-
stämda roller.151 Således har djävulsbesatthet och utövandet av exorcism för de 
besatta och för dem som botade besatthet fyllt olika behov. Genom exorcis-
men betonades de gudomliga attributen, rättvisa, nåd, makt och vishet, som 
enligt samtidens teologi skulle tillskrivas män.152 Det teatraliska i samband med 
en andeutdrivning tillmättes stor betydelse, inte bara för åskådarna utan även 
för exorcistprästerna. Av samtiden betraktades andeutdrivning som ett inslag i 
prästutbildningen. En lyckad andeutdrivning gav prestige och bekräftade präs-
ternas auktoritet.153 Samtidens teologer refererade till Uppenbarelseboken, som 
de använde som ett vapen för att försvara sin rätt att utöva exorcism.154

Vare sig besattheten var gudomlig eller demonisk kunde den vara föregiven 
eller ”äkta”. Att utge sig för att vara besatt var under tidigmodern tid en vanlig 
företeelse i England, Frankrike, Holland och i Tyskland. Enligt Robin Briggs 
var det så vanligt att använda sig av denna strategi att exorcisternas anseende 

149 Johannisson, Karin: Kroppens tunna skal., Stockholm 1998.
150 Mål nr. 95.
151 Oldridge, Darren: The Devil., Sutton 2000, sid. 119.
152 Clark, Stuart: Thinking with Demons., Oxford university Press, 1997, sid. 403.
153 Oldridge, Darren: The Devil., Sutton 2000, sid. 129.
154 Clark, Stuart: Thinking with Demons., Oxford university Press, 1997, sid. 415.
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raserades.155 Från att ha åtnjutit stor respekt och stort anseende kom även de 
mest berömda andeutdrivarna att förlöjligas och mista sin auktoritet. Även i 
Sverige är föregiven besatthet i tidigmodern tid ett känt fenomen. Linda Oja 
nämner ett rättsfall från 1719, där en kvinna vid namn Kerstin Jönsdotter hade 
påstått sig vara besatt.156 I Justitierevisionen behandlades två fall av föregiven 
demonisk besatthet och ett fall där en kvinna påstod sig vara besatt av Gud.157

Dessa ska nu granskas närmare.

Brita Andersdotter, besatt av den onda andan
År 1710 behandlades ett mål i Justitierevisionen där en änka vid namn Brita 
Andersdotter utgav sig för att vara besatt av den onde.158 Brita Andersdotter 
anklagades även för hädelse gentemot Gud och Guds hus. Vid flera tillfällen 
hade hon sagt att kyrkan är ett pladder- och skvallerhus. När hon vid ett till-
fälle hade hört en präst nämna Jesus Kristus hade hon härmat honom och sagt 
”Chrisus, chrisus, disusu, disus, sius.” Denna del av hennes verbala hädelse 
uppfattades inte som så grov, eftersom hon senare hade lärt sig att uttala Jesus 
Kristus på rätt sätt, men det faktum att hon hade gett sig ut för att vara besatt 
av Djävulen betraktades som mera problematiskt. Då Brita Andersdotters fall 
behandlades i Justitierevisionen 1710, var hon 54 år gammal och änka sedan 
några år tillbaka. Tillsammans med dottern Margareta, som då var 17 år, hade 
hon rest omkring i landet, levt på allmosor och påstått sig vara besatt. Enligt 
vittnena i målet hade flera personer varit tvungna att hålla vakt om Brita när 
hon ansattes av Satan. I rannsakningsprotokollet omtalas att nio, tio eller tolv 
män hade varit tvungna att bevaka henne var än hon hade rört sig, vare sig 
det var dag eller natt. Dessa män hade alla inför rätten kunnat intyga att Brita 
Andersdotter verkligen anfäktades hårt av Satan. Speciellt när hon kom i kon-
takt med präster var anfallen kraftiga. Det sades att ingen kunde ”regera” hen-
ne då. Även dottern Margareta hade intygat att modern var besatt.

155 Briggs, Robin: Die Hexenmacher. Geschichte der Hexenverfolgerung in Europa und in der 
Neuen Welt, Berlin 1998, sid. 334 ff.

156 Oja, Linda: Varken Gud eller Natur., Stockholm 1999, sid. 161. Av både rådstugu-
rätten i Falun och av Svea Hovrätt dömdes Kerstin Jönsdotter för bedrägeri och 
bestraffades slutligen med risslitning, offentlig avbön och uppenbar plikt.

157 Mål nr. 95.
158 Mål nr. 26.
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Vid tingsförhöret hade Brita sagt sig vara hemma från ”Dartorpe Giäll” och 
”Wellinge socken i Wästergötland.” Vid samma tillfälle hade dottern Margareta 
också intygat att modern härstammade från Wästergötland, vilket senare visar 
sig vara en lögn. Förutom att Brita hade ljugit om sin härkomst hade hon också 
rest med ett förfalskat pass. Efter mannens död hade hon dessutom fött ett oäk-
ta barn, som hon enligt vittnens intygan hade försökt mörda. För prästen Olof 
Strandel hade dottern Margareta intygat att hennes mor hade försökt kasta bar-
net på elden, men att hon hade räddat det. I samband med att barnamordsför-
söket behandlades på tinget hade Brita sagt att hon var sjuk och förklarat sitt be-
teende med sin sjukdom. Hon hade sagt att hon hade varit så sjuk att hon inte 
vetat vad hon hade sagt eller gjort. Om Brita faktiskt var sjuk eller inte är oklart. 
Överheten gjorde stora ansträngningar för att söka upp personer som bodde på 
de orter där Brita tidigare har rört sig för att kartlägga hennes situation. Många 
vittnen intygade att det hade gått rykten om att Brita var besatt och de kände till 
att prästerna brukade be för henne från predikstolen. Flera andra vittnen intyga-
de däremot att Brita inte hade något fel alls. Enligt dessa vittnen hade hon var-
ken varit sjuk eller besatt. Andra vittnen däremot intygade att hon nog anfäktats 
av den orena andan, men alltid nogsamt aktat att inte slå i huvudet i golvet då 
anfallen och ryckningarna började. Det noterades också i protokollet att sedan 
Brita kommit i arrest hade hon inte alls anfäktats av Satan. I protokollet omta-
las att Brita vid en viss tidpunkt hade anfäktats av Djävulen flera gånger om da-
gen, men inte alls på natten då hon hade sovit lugnt i arresten.

Änkan Brita Andersdotter var av flera orsaker en ”persona non grata”. Hon 
levde i samhällets marginal och sågs både av överheten och lokalbefolkning-
en som en belastning. Allmogen hade klagat över att de hade varit tvungna att 
bränna ljus hela nätterna för hennes skull och befolkningen på de orter hon 
uppehållit sig på hade tvingats bestå henne med mat och husrum. Enligt över-
hetens synsätt hade Brita gjort sig skyldig till många överträdelser. Hon hade 
hädat både Gud och kyrkan, ljugit om sin födelseort, rest med falskt pass, fött 
ett oäkta barn som hon försökt mörda, påstått sig vara både besatt av Djävu-
len och sjuk och sades dessutom vara begiven på fylleri. Till råga på allt hade 
hon invaggat dottern Margareta i härvan av lögner.

Brita Andersdotter dömdes av hovrätten för barnamordförsöket till hals-
huggning med yxa, men bestraffades sist och slutligen enligt Justitierevisio-
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nens utslag endast för bedrägeri. Straffet för bedrägeriet blev spöslitning vid 
två på varandra följande tillfällen och därefter livstids vistelse på tukthus. Dot-
tern Margareta bestraffades enligt hovrättens förslag med hudstrykning och 
uppenbar plikt.

Karin Staffansdotter besatt av Djävulen
Pigan Karin Staffansdotter hade redan i tio års tid rest omkring i landet och 
tagit emot allmosor, då hennes sak för första gången rannsakades på tinget i 
Bötirum den 30 oktober 1688.159 Orsaken till att ärendet fick en rättslig be-
handling var den att allmogen vid flera tillfällen hade klagat över henne. Hon 
påstods vara besatt av Djävulen och det senaste året verkade det som om Djä-
vulen hade ansatt henne hårdare och oftare än någonsin tidigare. Det sades att 
åtminstone fem personer hade varit tvungna att hålla i henne tolv gånger mel-
lan solens upp- och nedgång och fyra gånger om natten. 

Då Karin Staffansdotter kom till Malmö stad 1690 i sällskap med tre pi-
gor och en avskedad ryttare blev hon genast arresterad. Ryktet om henne hade 
nått myndigheterna redan innan hennes ankomst. Dagen efter hennes an-
komst ordnades ett extra ordinarie förhör angående hennes samröre med Djä-
vulen. Av förhöret framkommer att Karin hade följt med en ryttare, vid namn 
Olof Graaf i några år, sedan han på grund av sin höga ålder – 56 år – hade av-
skedats från sin tjänst. Det hade gått rykten om att Karin hade fått ett oäkta 
barn tillsammans med denna ryttare, varför även den saken skulle utredas på 
tinget. Både Karin och Olof nekade till anklagelsen angående barnet.160

En rad vittnen, hemmahörande i de byar där Karin Staffansdotter tidigare 
vistats, hade inkallats och förhörts. Ingen visste någonting om Karins födelse-
ort, varifrån hon kom, om hon var gift eller hade barn eller släkt, om hennes 
ålder eller tidigare arbetsplatser. Vittnena kunde inte berätta annat än att hon 
var anfäktad av Satan och att prästerna hade bett för henne från predikstolen.

159 Mål nr. 2.
160 Ryttaren intygade att han alltid hade sovit med kläderna på fastän de hade delat säng. Två 

jordemödrar, som inkallades, kunde efter ha undersökt Karin konstatera att det inte fanns 
några tecken på att hon skulle ha fött barn. Däremot påstod två pigor att de har varit när-
varande vid ett tillfälle för ett år sedan, då Karin antingen fött ett prematurt dödfött barn 
eller fått missfall. Denna episod beskrivs mycket ingående i rannsakningsprotokollet.
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Vid ett tillfälle under pågående rättegång ansattes Karin Staffansdotter av 
Djävulen. Trots den pågående anfäktningen gavs rättegångsbiträdena order om 
att leda in henne allt som anfallet fortgick. Karin kunde varken stå eller sitta. 
Hon låg hopkurad på golvet och slog kroppen mot golvet. Enligt protokollet 
verkar det som om hon var okontaktbar, utan all känsel och kunde varken se el-
ler höra. Vakterna blev tillsagda att inte ingripa eller röra vid henne. Under an-
fallet gick prästmannen Magister Thuro Lieberman fram till Karin och började 
förmana Djävulen ur henne på latin. Han bad den onde lämna denna kvin-
nas kropp och att svara på de frågor han ställde.161 Svaren uteblev och anfallet 
fortgick som förut. Efter en halv timme upphörde Karin Staffansdotter plöts-
ligt att slå med kroppen mot golvet och satte sig upp i sittande ställning. Grå-
tande började hon berätta om sin eländiga livssituation. Hon berättade att hon 
hade haft denna sjukdom sedan hon tjänade som barnpiga hos greve Gustaf 
Jansson Banéer i Finland. Hon påstod att det under den tiden talades så myck-
et om trolldom där att hon därför ådragit sig sjukdomen. Det visade sig senare 
att rätten hade utforskat att den greve som Karin Staffansdotter hade påstått sig 
ha varit barnpiga hos var barnlös. Prästen Thuro Lieberman tog Karin med sig 
hem och observerade henne under några veckors tid, varefter han skrev ett brev 
till rätten, där han meddelade att Karin Staffansdotter lider av epilepsi. Karin 
tog då tillbaka sitt påstående om att hon skulle vara besatt av den onde. Samti-
digt hade hon sagt att hon lovade att tålmodigt bära ”den av Gud ålagda sjuk-
domen”. Hon behövde inte längre låtsas vara besatt. Karin Staffansdotter döm-
des för bedrägeri och bestraffades med livstidsvistelse på tukthus. 

Lisbetta Isaksdotter – solvarfsängeln och Guds röst
Bland de nio fall av föregiven gudomlig besatthet som Karin Johannisson har 
studerat nämner Johannisson också Lisbetta Isaksdotter från torpet Solvarf i 
Tiderums socken, i Östergötland.162 Fallet behandlades även av Justitierevisi-
onen år 1763.163 Vid en ålder av 17 år insjuknade Lisbetta Isaksdotter år 1750 

161 För att kunna utöva excorsism måste namnet på den ande som har tagit den besattas kropp 
i besittning först klargöras och därefter vilken del av kroppen det är frågan om. Anden läm-
nar därefter kroppen på samma ställe som den har tagit sig in, vanligtvis genom munnen. 
Speciellt hos kvinnor var det ofta tungan som ansattes vilket innebär att den besatta kan 
tala på ett sätt som annars inte är normalt.

162 Johannisson, Karin: Kroppens tunna skal., Stockholm 1997, sid. 148 ff.
163 Mål nr. 95.
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och fick hög feber, håravfall och regredierade. Hon slutade prata och blev som 
ett litet barn. Efter en tids sjukdom växte håret ut igen och efter ett år efter 
insjuknandet inträffar någonting märkligt. Lisbetta börjar sjunga, läsa böner 
och predika med en röst som inte är hennes egen. Det går rykten om henne 
vida omkring och både en stor allmänhet och representanter för olika myn-
digheter kommer till torpet Solvarf för att se på henne. Det sades att en äng-
el pratade genom hennes kropp och förmedlade budskap från Gud. Att den 
unga pigan upptagits någon sorts högre sfär märktes genom att hennes röst 
var ”sällsamt vacker och väsande” och orden i hennes predikningar och sånger 
ovanliga och högtidliga. Predikningarna och sångerna fortsätter under många 
år, allt medan Lisbetta Isaksdotter ligger i sjuksängen. Hon varken äter eller 
dricker någonting annat än en sked mjölk om dagen. Den här typen av själv-
svält har en lång tradition, där fastan är ett sätt att artikulera gudomlig utvald-
het. Den symboliska innebörden är att den besatta närs av Guds kraft.164

År 1762, det vill säga tolv år efter insjuknandet reser en kommission till Ti-
derum för att reda ut vad det rör sig om. Lisbetta är vid det här laget mycket 
utmärglad och svag, men hennes långa kolsvarta hår är alltid blankt och friskt 
trots att hon är sängliggande. Kommissionen iakttar henne en tid. De predik-
ningar som hon höll under den tiden nedtecknades och finns bevarade. Dis-
kussionerna kring Lisbettas änglaröst har två ständigt återkommande teman. 
Är hon besatt av Djävulen och är innehållet i hennes predikningar stridande 
mot Guds ord? I protokollen betonas också att kvinnan ska tiga i församling-
en.165 Detta undersöks noggrant, medan Lisbettas ovanligt långa svarta hår som 
ses som ett tecken på demonisk besatthet klipps av i längd med halsen.166 Åsik-
terna gick isär. Vissa ansåg att Lisbetta Isaksdotter var besatt av Satan, andra 
att hon verkligen var utvald av Gud och att det var en Guds ängel som pratade 
genom hennes kropp, andra åter ansåg att hon var sjuk eller en bedragare. Re-
sultatet av kommissionens granskningar var att det rörde sig om kätteri. Under 

164 Johannisson, Karin: Kroppens tunna skal., Stockholm 1997, sid. 176.
165 Mål nr. 95. ”Jag frågade hwad denna predikan skall wara till? Wi hafwer Guds ord och pre-

dikoembetet, dem skola wij höra, djefwulen will jag intet höra och en qvinna bör intet tala 
i församlingen.”….

166 Antero Heikkinen nämner ett likande fall från Finland från år 1646 där en kvinna som ock-
så hette Lisbetta sjöng och predikade, men här förekom ingen diabolisering. Heikkinen, 
Antero: Paholaisen Liittolaiset., Helsinki, 1969 sid. 107 f.
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påtryckning av prästerskapet och med risk för att få sina predikningar diabio-
liserade erkänner sist och slutligen Lisbetta att hennes predikningar och sånger 
var falska. När bedrägeriet avslöjas berättar hon hur hon i smyg skaffat sig mat 
och kammat sitt hår på nätterna. Anklagelsepunkterna mot Lisbetta Isaksdot-
ter var bedrägeri, gäckeri med gudstjänsten och sabbatsbrott. Straffet blev bö-
ter och kyrkoplikt. Två år efter att ärendet behandlades i Justitierevisionen för-
des den unga kvinnan till hospitalet i Linköping, där hon avled två år senare.

Karin Johannisson ställer sig frågan: ”Hur kunde Lisbetta Isaksdotter an-
ses vara farlig?” Bedrägeri, vidskepelse och sabbatsbrott betraktades visserligen 
som allvarliga brott, men den sista anklagelsepunkten smädelse av gudstjäns-
ten gav upphov till många diskussioner. Först och främst hade Lisbetta under 
förevändning att vara utvald av Gud, predikat i ett rum utanför det offentli-
ga rummet, det vill säga i sitt eget hem. Genom att efterlikna gudstjänsten an-
sågs hon ha gjort gäckeri av gudstjänsten samtidigt som hon hotade prästernas 
ställning och rätt att predika.167 De handskrivna dokument som uppkommit 
i ärendets behandling, som finns bevarade i Jusititierevisionens arkiv är mera 
än 400 sidor, vilket visar att flera myndigheter var engagerade i fallet och hur 
problematiskt det var att handskas med.

Att änglar kunde uppenbara sig för människor ifrågasattes inte av de sam-
tida myndigheterna. Notiser om änglasyner och andra folkliga visioner före-
kom medeltiden igenom men var vanliga även under luthersk tid.168 Det var 
inte själva visionerna i sig som var problematiska, utan innehållet i dem.169 Det 
typiska för folkliga visioner var att de innehöll kritik riktad mot det offentli-

167 Även i det tidigare nämnda fallet av änglasyner från 1722 betonades prästerskapets roll som 
övervakare av moral och ordning och prästernas rätt att predika. Den teologiska diskussionen 
som följde i Justitierevisionen i samband med drängen Henrichs Michelssons visioner gällde 
frågan om änglarnas uppgifter och position i förhållande till Gud och till människorna. “Skul-
le en ängel uppföra sig som en botpredikant?” frågas det och hänvisas till flera ställen i Bibeln, där 
det uttryckligen står att det inte är änglarnas uppgift att lära människor tros- och samvetssa-
ker, utan att det finns präster som är tillsatta enkom för detta ändamål. Mål nr. 40. 

168 Beyer, Jürgen: “Conceptions of Holiness in the Lutheran Countries, c. 1550-1700.”, Stud-
ies in Folklore and Popular Religion, Bd. 3, Tartu, Department of Estonian and Comparative 
Folklore 1999, Ülo Valk (ed.) sid. 145. Se även Jan-Inge Wall: Hon var en gång tagen under 
jorden…Visionsdikt och sjukdomsbot i Gotländska Trolldomsprocesser, Uppsala 1989.

169 Amundsen, Arne Bugge : ”Engelen tilltalte mig sa….”, Saet icke vantro i min troes staed. Stu-
dier i folktro og folkelig religiositet. Festskrift till Ornulf Hodne på 60-årsdagen 28. September 
1995, Redigert av Arne Bugge Amundsen og Anne Eriksen, Novus Forlag, Oslo 1995.
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ga kyrkliga livet och uppmaningar till bot och bättring. Samma tematik åter-
kom i Lisbetta Isaksdotter predikningar. Vare sig innehållet i predikningarna 
ansågs vara stridande mot läran eller inte, hade Lisbetta genom dem skapat sig 
ett offentligt utrymme och fått stor uppmärksamhet.
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Skillnaderna i föreställningarna om kvin-
nors och mäns relationer till den onde fram-
träder både på en abstrakt, teoretisk, lärd 
nivå och i det folkliga utagerandet av dessa 
föreställningar. De pakter som män under 
tidigmodern tid genom sina förskrivning-
ar försökte etablera med Djävulen, skiljer 

-
de demoniska förbund i samband med häx-
processernas trolldomsanklagelser och från 
fall av föregiven besatthet. Föreställning-
arna om kvinnors demoniska kontakter var 
starkt förankrade i det medeltida skolas-
tiska tänkandet och i den medeltida demo-
nologin. Genom att dessa föreställning-

Kapitel 6 
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Kvinnors och mäns kontakter med Djävulen

S
killnaderna i föreställningarna om kvinnors och mäns re-
lationer till den onde framträder både på en abstrakt, teo-
retisk, lärd nivå och i det folkliga utagerandet av dessa fö-
reställningar. De pakter som män under tidigmodern tid 
genom sina förskrivningar försökte etablera med Djävulen, 

skiljer sig på flera sätt från kvinnors förmodade demoniska förbund i samband 
med häxprocessernas trolldomsanklagelser1 och från fall av föregiven besatt-
het. Föreställningarna om kvinnors demoniska kontakter var starkt förankra-
de i det medeltida skolastiska tänkandet och i den medeltida demonologin. 
Genom att dessa föreställningar om kvinnors förmodade kontakter med Satan 
debatterades bland samtidens lärda–speciellt i samband med trolldomsankla-
gelser – och genom att det skrevs en avsevärd mängd demonologisk litteratur 
i ämnet2, kom de att bli spridda. Förskrivningsidéen däremot baserade sig på 
en rad legender, som var kända enbart inom vissa begränsade kretsar.

En grundläggande skillnad är att förskrivningsförsök gjorda av män först och 
främst bevisligen har ägt rum till skillnad från de djävulsförbund som kvinnor 

1  Wall, Jan:”Wilt thu nu.,” Djävulen., Red. Ulrika Wolf-Knuts, Sem., Åbo 1991, sid. 27. 
2  Levack, Brian P.: The witch hunt., London 1995, sid. 54-57.
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anklagade för trolldom3 förmodades ha ingått. De män som anklagades för djä-
vulsförskrivning hade inte bara bevisligen begått handlingen utan tillstod dess-
utom oftast sina djävulspakter när de ställdes inför rätta. Förskrivningarna var 
dessutom ofta lätta att bevisa då upphittade kontrakt kunde användas som be-
vismaterial i samband med rättegångarna. Genom handstilsprov, där den ankla-
gade fick skriva efter diktamen, kunde förskrivningen således bevisas rent kon-
kret. Kvinnors förmodade kontakter med den onde var däremot svåra att bevisa 
och tortyr har ibland använts för att tvinga fram bekännelser.4

En annan grundläggande skillnad var att manliga och kvinnliga djävul-
spakter var olika till sin karaktär vad gäller parternas frivilliga önskan om att 
ingå dem. De förskrivningar till Djävulen som behandlas i denna avhandling 
bör betraktas som frivilliga, önskade pakter, så kallade ”öppna pakter,”5 med-
an kvinnors förbund med den onde inom den lärda demonologin oftast faller 
inom kategorin ”tysta pakter”- ”pactum silentium.” I de lärda föreställning-
arna omtalas demoniska förbund i samband med Blåkullafärder och utövan-
de av magi som hemliga, tysta pakter, eftersom de slöts i ett rum dit endast 
de som berördes av dem hade tillträde. I samtidens föreställningsvärld etable-
rades de så kallade ”tysta pakterna” i samband med häxsabbaten, där de övri-
ga deltagarna i sabbaten som kände till dem inte vågade yppa dem för någon 
av rädsla för att själva bli anklagade. Förskrivningarna däremot kunde ibland 

3 Faktum är att även män anklagades för trolldom. På Island och i delar av Finland var det till 
och med flera män än kvinnor som anklagades. Majoriteten av de anklagade i de europe-
iska häxprocesserna var dock kvinnor. Marko Nenonen har poängterat att kvinnans naturs 
och biologis förmodade särdrag inte räcker som förklaring till varför det främst var kvin-
nor som vid vissa tidpunkter och på vissa områden anklagades för att vara häxor. Nenonen, 
Marko: Noituus., Helsinki 1992, sid. 319. Enligt Nenonen finns det inte heller något sam-
band mellan den negativa bilden av kvinnor som fanns i äldre mytologisk tradition och bil-
den av kvinnan i samband med häxprocesserna. För mera om detta, se Nenonen, Marko: 
Noituuus., Helsinki 1992, sid. 321.

4 För mera om användandet av tortyr i samband med trolldomsmål, se Åstrand, Björn: Tor-
tyr och pinligt förhör – våld och tvång i äldre svensk rätt, Forskningsrapporter från Institutio-
nen för historiska studier vid Umeå universitet, nr. 15, Umeå 2000, sid. 143 f.

5 Se Neuman, Algot om begreppsbestämningen ”pakt” och ”förbund.” Enligt Neuman var 
pakter allmänna överenskommelser där de som ingått dem kunde skada hela kristenheten, 
medan förbund innebar ett personligt samröre med den onde. Genom ett förbund fördär-
vade den som ingått förbundet enbart sig själv. Neuman, Algot: Vertrage und Pakte., Saar-
brücken 1996, sid. 54.
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vara välkända i avtalsskrivarens närmaste krets.6 Män som förskrev sig till Sa-
tan etablerade däremot sina pakter i ett verkligen existerande rum. Oftast var 
miljön där förskrivningsidén förekom mer eller mindre offentlig miljö. Rörde 
det sig om en militärmiljö, vilket ofta var fallet, var det dessutom en begrän-
sad sfär, som inga kvinnor och endast vissa män hade tillträde.

De så kallade ”tysta pakterna” var till sin karaktär mer eller mindre ofrivilli-
ga pakter.7 Den främsta skillnaden i de lärda föreställningarna om kvinnors och 
mäns olikartade relationer till den onde bygger på tanken om kvinnors svag-
het och passivitet. Denna uppfattning går tillbaka på skolastikens föreställning-
ar om att kvinnan representerade materien och var svagare i köttet än mannen, 
som å sin sida representerade ande, kraft och förnuft. Kvinnor antogs på med-
eltiden också vara mera benägna att attraheras av olika kätterska läror och kvin-
nornas andel i religiösa rörelser, främst kätterska rörelser var betydande.8 I sam-
band med häxsabbaten antogs kvinnors relationer till den onde vara präglade av 
starkt erotiska inslag.9 Även här antogs kvinnor ha förhållit sig passiva och bli-
vit förförda av Djävulen. Kvinnor antogs enligt den lärda demonologin ha lätt-
tare för att falla till föga för den ondes frestelser än män och troddes därför ofta 
ha blivit lockade till att ingå förbindelser med denne.

Då kvinnor anklagade för trolldom förmodades ha blivit uppsökta av Sa-
tan och lurade till umgänge med denne, utgick förskrivningar gjorda av män 

6 I ett av målen framkommer det att den anklagade hade känt till ett annat fall av förskriv-
ning som hade förekommit på den fästning där han själv var stationerad. Mål nr. 34. I ett 
annat förskrivningsmål hade den dömde innan förskrivningen rådgjort med människor i 
sin omgivning om huruvida han skulle förskriva sig eller inte. Hans förskrivningsplaner var 
alltså allmänt kända i hans närmaste bekantskapskrets. Mål nr. 104. 

7 Rowlands, Alison: “Witchcraft and Popular Religion in Early Modern Rothenburg ob der 
Tauer”, Popular Religion in Germany and Central Europe 1400-1800, edited by Bob Scribner 
and Trevor Johnson, New York, 1996, sid. 103. Rowlands beskriver hur en kyrklig tjänstman 
i Rothenburg, Georg Zyrlein delade in personer som hade kontakt med Satan i två grupper 
– personer som frivilligt gav sig till den onde och personer som mot sin vilja tvingades ingå 
förbund med Djävulen eller blev lurade därtill genom illusioner. Enligt Zyrlein tillhörde 
häxorna den andra gruppen och skulle därför inte bestraffas för sina demoniska kontakter. 
Det var enligt Zyrlein illa nog att Djävulen hade förfört dem.

8 Nenonen, Marko: Noituus., Helsinki 1992, sid. 319.
9 Under 1600-talet hade kvinnors förmodade sexuella kontakter med Djävulen en central po-

sition i de stora häxprocesserna. Eilola, Jari: ”Paholaisen rakastajattaret. Kolmen naista ja 
heidän tutkimukseen liittyviä ongelmia”, Rikos historiassa, Jyväskylän historiallinen arkisto, 
Vol 5, toimittanut Olli Matikainen, Jyväskylä 2000, sid. 181.
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från ett aktivt, medvetet handlande.10 Män som hade förskrivit sig till Djävu-
len hade själva önskat pakten och på olika sätt agerat aktivt för att upprätta 
förbindelsen med Satan.11 Några av delinkventerna hade till och med försökt 
träffa den onde personligen. En man hade sökt sig till en korsväg där tre vä-
gar möttes ett flertal gånger för att få träffa Satan.12 En annan man hade vakat 
flera nätter för att få tala med Djävulen.13 En man dömdes för hädelse för att 
han bland annat åkallat Satan.14

Det var inte enbart i de lärda föreställningarna om pakternas karaktär, som 
frivilliga och ofrivilliga, som det fanns skillnader mellan kvinnors och mäns djä-
vulspakter. Även villkoren för förbunden och de förmåner som förväntades av 
pakterna uppvisade stora skillnader för kvinnor respektive män. Män som för-
skrev sig dikterade själva villkoren för pakten, medan villkoren för kvinnors för-
bund i samband med trolldom var fastställda på förhand. Medan kvinnor var 
underställda den ondes krav och önskemål, betraktades Djävulen i samband 
med förskrivningsförsöken som en jämlik affärspartner. Den onde nalkades på 
ett affärsmässigt sätt, vilket återspeglas i det skrivna kontraktets form15 och inne-
håll. Även bruket att skaka hand efter att avtalet ingåtts visar påverkan från en 
urban affärsvärld. Den onde kunde till och med ses som en affärspartner som 
det gick att ställa krav på. En ung gosse skrev i sitt kontrakt att han förvänta-
de sig svar till följande dygn.16 Kontraktsskrivarna hade utgått från att kontrak-
tet var lika förpliktigande för den onde som för dem själva. På samma sätt som 
ett affärsavtal, kunde ett kontrakt till Djävulen skrivas på ett sådant sätt att det 
framstod som attraktivt för den andra parten. Det finns belägg för detta i käll-
materialet. En person, som hade önskat sig visdom, till exempel, lovade att dela 
med sig till Djävulen av det han skulle komma att förtjäna på sin visdom.17

10 Wall, Jan Inge: ”Wilth thu nu.”, Djävulen., Red. Ulrika Wolf–Knuts, Sem., Åbo 1991, sid. 27.
11 Wall, Jan Inge: ”Wilth thu nu.”, Djävulen., Red. Ulrika Wolf –Knuts, Sem., Åbo 1991, sid. 27. 
12 Mål nr. 101.
13 Mål nr. 93.
14 Mål nr.
15 Formen för det skriftliga kontraktet motsvarade formen för den typen av merkantila avtal, 

som gjordes i slutet av 1600-talet och under början av 1700-talet.
16 Mål nr. 53. ”Härpå wäntas swar i morgon afton att jag weth whar effter iag mig regulera 

skall.” Samma person försökte också locka den onde till att ingå avtalet genom att intyga 
att Djävulen inte skulle behöva ångra sig. ”hielp mig fader skallintet ångrat”. För en kopia 
av det skrivna kontraktet se bifogat appendix i denna avhandling.

17 Mål nr. 7.
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Jämförelsevis förefaller de förmåner som tillföll kvinnor genom förbunden 
med Satan mycket anspråkslösare än de förmåner som män krävde genom sina 
förskrivningar. Kvinnors kontakter med den onde resulterade dessutom oftast 
i förmåner som var begränsade till mjölkhushållningen eller kreaturshållning-
en.18 Dessa förmåner, som omfattade ett hushålls produktion, kom inte enbart 
den enskilda kvinnan till godo utan gagnande hela hennes hushåll. Kvinnor 
kunde till exempel få hjälp av Satan med att producera eller stjäla smör, men 
ibland omtalas att en del av smöret skulle ges till den onde.19 De förmåner som 
män förväntade sig erhålla var däremot starkt relaterade till en personlig sfär 
- personlig lycka, god hälsa, framgång i den egna karriären, pengar och tobak 
eller andra varor för privat bruk, nya kläder eller speciella kunskaper. 

Hädelse ett manligt brott 

Kvinnors osynlighet i den folkliga kulturen har diskuterats av historikern Bar-
ry Reay.20 Reay konstaterar att de kvinnor som framträder i den folkliga kul-
turen gör det infrekvent och oftast som offer.21 Majoriteten av dem som fick 
sina domar omprövade av Justitierevisionen var män. Totalt rörde domarna 
117 personer, 108 män och nio kvinnor, fördelat på 110 mål. (I några av må-
len anklagades flera personer kollektivt.) Det låga antalet kvinnor kan delvis 
förklaras med att en del av de mål, 14 stycken, som behandlades av Justitiere-
visionen kom in från någon militär domstol, via General Auditören. De som 
dömdes i dessa domstolar var uteslutande soldater. Bortsett från detta faktum 
är antalet kvinnor dock procentuellt sett påfallande litet.

Även bland de mål som inte hade inkommit via General Auditörern fanns 
det anmärkningsvärt många soldater. Historikern Alain Cabantous identifie-
rar i sin analys av hädelse i Frankrike en specifik kultur bland de lägre klasser-
na där blasfemiskt tal och språk förekom allmänt.22 Enligt Cabantous var det 

18 Wall, Jan: ”Wilth thu nu., ”Djävulen., Ulrika Wolfs –Knuts red., Sem., Åbo 1990, sid. 27.
19 Danielsson, Paul : Djävulsgestalten II., Helsingfors 1930, sid. 54. Här omtalas en kvinna, Anna, 

som skulle ge en del av det hon skulle komma att förtjäna på sin djävulspakt till den onde.
20 Reay, Barry: “Popular Religion,” Popular Culture., Barry, Reay ed., London & Sydney, 1985. 
21 Barry, Reay: “Popular Religion.,” Popular Culture., London & Sydney, 1985, sid. 10.
22 Cabantous, Alain: Blasphemy., New York, Columbia Univeristy Press, 2002.
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speciellt bland soldater som denna manliga militära kulturyttring förekom. 
Cabantous ser hädelse som ett medel för den icke läskunniga allmogen att 
handskas med religiösa dogma, men framför allt tolkar Cabantous denna hä-
delsekultur som en central del av en sorts maskulinitet kopplad till en vidare 
historia av aggressionsriter och överträdelser.23

De sociala sammanhang och de miljöer som hädelserna har förekommit 
i och som studerats här, har haft en betydelse för vilka typer av strategier har 
använts. Dessa var i princip av två slag – en allmogemiljö och en militärmil-
jö. När det gäller vissa typer av överträdelser, som besatthet och visioner kan 
dessa relateras till marginaliserade grupper i samhället. Speciellt uppenbart är 
det då det gäller föregiven demonisk besatthet att de sociala omständigheter-
na har spelat en avgörande roll för valet av strategi.

I internationell forskning har den folkliga kulturens regionala skillnader 
ofta lyfts fram. Den folkliga kulturen hade dock inte bara regionala skillnader 
utan var också indelad enligt sysselsättning, social status och genus.24 Dessa 
variabler var sammankopplade med varandra och starkt relaterade till graden 
av deltagandet i det offentliga livet.

Kvinnor var exkluderade från många aspekter av det offentliga livet. I det 
tidigmoderna samhället fanns det många mansdominerade miljöer. Skråvä-
sendets värld var till exempel förbehållen män. Medlemmarna i domstolar och 
andra liknande administrativa statliga eller kyrkliga institutioner, var också 
uteslutande män. Förutom att många miljöer var relaterade till manliga yrken 
var sysselsättningen under tidigmodern tid direkt kopplas till genus eftersom 
det fanns en strikt arbetsfördelning mellan kvinnor och män. Deltagandet i 
det offentliga livet hängde samman med denna arbetsfördelning. Kvinnors ar-
bete var domesticerat, det vill säga att det gjordes inom hushållssfären och ut-
fördes dessutom ofta kollektivt,25 medan mäns arbeten kunde försiggå utanför 
hemmet och hushållets sfär.

De flesta forskare anser att reformationen markerar en omvandling till 
ett mera patriarkaliskt samhälle, samtidigt som övergången till lutherdomen 

23 Cabantous, Alain: Blasphemy., New York, Columbia Univeristy Press, 2002, sid. 193.
24 Reay, Barry: “Popular Religion.,” Popular Culture., London & Sydney, 1985, sid. 10.
25 Reay, Barry: “Popular Religion.,” Popular Culture., London & Sydney, 1985, sid. 11.
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medförde att kvinnligheten reducerades till moderskapet.26 Detta innebar att 
det offentliga utrymmet för kvinnor minskade.27 En förklaring till kvinnors 
osynlighet i den folkliga kulturen kan vara att basen för kvinnors och mäns 
möjligheter att agera var hushållet. Så länge gränsen mellan hushållet och det 
omgivande samhället inte var skarp var kvinnors utrymme större.28

I fallet med pigan Lisbetta Isaksdotter ser vi hur en ung piga, i ett patriar-
kaliskt samhälle, som förbjöd kvinnor att predika, hade skapat sig ett offent-
ligt utrymme och tillskansat sig en enorm uppmärksamhet. Lisbetta Isaks-
dotter bröt mot de hierarkiska, patriarkaliska reglerna som var grunden för 
samhällsordningen. Syftet med hennes strategi var att få uppmärksamhet. 
Budskapet i hennes predikningar innehöll visserligen teman om bot och bätt-
ring, men detta verkar ha haft en sekundär betydelse.

Hustavlans föreställningsvärld kom på 1600-talet i Sverige att reglera förhål-
landet mellan kvinnor och män och inbegriper en genusstruktur som legitimerar 
statens och religionens stävanden.29 Enligt hustavlan skulle var och en i hushållet 
ha sin givna hierarkiska plats och mannen/husbonden skulle ansvara för att alla 
i hushållet levde efter Guds bud. Hushållet skulle på så sätt vara en återspegling 
av den religiösa världsordningen.30 Hustrun skulle vara lydig och underställd sin 
äkta man - husfadern. Tankar om att hustavlan var en medveten patriarkal of-
fensiv har framförts.31 Historikern Åsa Karlsson Sjögren diskuterar våld och ge-

26 Roper, Lyndal: Oidipus and the Devil., London and New York 1994, sid. 19. Det finns dock 
belägg för att kvinnor i tidigmodern tid har kunnat skapa sig ett offentligt utrymme. Idé-
historikern Karin Johannisson beskriver hur några kvinnor genom att ha utgett sig för att 
vara besatta av Gud har skapat sig ett offentligt utrymme, där dessa kvinnor har synlig-
gjorts. Enligt Johannisson är synliggörandets syfte oberoende av om det görs genom Gud 
eller genom Djävulen. Johannisson, Karin: Kroppens tunna skal., Stockholm, 1997, sid.164. 
Johannisson beskriver också ett fall där en kvinna till och med försvarar sin rätt att predika 
offentligt. Johannisson, Karin: Kroppens tunna skal., Stockholm, 1997 sid. 155 ff.

27 Gudrun Andersson påpekar dock att reformationen visserligen medförde vissa normativa 
och ideologiska förändringar, men att dessa inte nämnvärt påverkade den sociala organise-
ringen. Andersson, Gudrun: Tingets kvinnor och män., Uppsala 1999, sid. 21.Vidare påpe-
kar Andersson att patriarkala ideal inte var exklusiva för reformationen. Andersson, Gud-
run: Tingets kvinnor och män., Uppsala 1999, sid. 17.

28 Andersson, Gudrun: Tingets kvinnor och män., Uppsala 1999, sid. 21.
29 Karlsson Sjögren, Åsa: Kvinnors rätt i stormaktstidens Gävle, Umeå 1998.
30 För mera om debatten kring hustavlan se Karlsson Sjögren, Åsa: Kvinnors rätt., Umeå 1998, 

sid. 31, not 19 och där anförd litteratur.
31 Karlsson Sjögren, Åsa: Kvinnors rätt.,Umeå 1998, sid. 16.
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nushierarkier i sin avhandling och konstaterar att kopplingen mellan kvinnans 
beteende och mannens rätt att använda våld är uppenbar.32 Karlsson Sjögren 
konstatera vidare att synen på våld inom hushållet som legitimerat i uppfostran-
de syfte stod i kontrast mot synen på våld mellan människor i allmänhet.33

Kvinnliga och manliga strategier

Förutom att kvinnor och män i den lärda demonologin förmodades ha olik-
artade relationer till Djävulen, fanns det en koppling mellan vissa typer av 
överträdelser och könstillhörigheten. Som tidigare nämnts var det uteslutan-
de män som förskrev sig till den onde och bland dem som anklagades för hä-
delse var en mycket liten procent kvinnor. Anmärkningsvärt är att notera att 
även hädelser som innebar någon form av försök till kontakt med den onde 
eller uttalad tilltro till den onde, begicks enbart av män. Det fåtalet kvinnor 
vars nådeansökningar behandlades av Justitierevisionen hade gjort sig skyldiga 
till helt andra typer av brott. En kvinna hade utgett sig för att kunna kommu-
nicera meddelanden från Gud via sin kropp med hjälp av en ängel, en annan 
kvinna hade vägrat döpa sitt barn, en tredje kvinna dömdes för stöld av obla-
ten och fyra kvinnor för smädande uttalanden om Gud. Endast i de två fallen 
av föregiven demonisk besatthet som studerats här var brottet relaterat till djä-
vulsdiskursen. Anmärkningsvärt är att ingen av kvinnornas hädelser innehöll 
några som helst uttalade uppfattningar om den onde, vilket däremot ofta fö-
rekom bland verbala hädelserna gjorda av män. Hela 17 stycken av de hädelser 
gjorda av män innehöll någon sorts ställningstagande eller försök till kontakt 
gentemot den onde. Räknas de 29 förskrivningar till Satan som behandlades 
av revisionen med blir det totalt 46 mål där de anklagade är män, som inne-
håller en uttalad tilltro till den onde, artikulerad föreställning om den onde el-
ler en önskan om att få komma i kontakt med denne.

Är det tänkbart att Djävulen inte var lika närvarande i kvinnornas före-
ställningsvärld? Var det endast män som kunde tänka sig att kontakta Satan 
direkt i kritiska situationer, medan kvinnor väntade på att bli kontaktade? Var 

32 Karlsson Sjögren, Åsa: Kvinnors rätt.,Umeå 1998, sid. 163.
33 Karlsson Sjögren, Åsa: Kvinnors rätt.,Umeå 1998, sid. 165.



Sammanfattande diskussion om könsrelaterade strategier

157

alltså föreställningarna om den onde i kvinnors världsåskådningar till övervä-
gande del påverkad av föreställningarna om häxsabbaten i Blåkulla? Det vill 
säga, stod kvinnors uppfattningar om den onde närmare den lärda demonolo-
gin än de manliga folkliga föreställningarna? Också när det gäller besatthets-
trategin hade kvinnorna i fråga, som använt sig av en idé som baserade sig på 
en lärd föreställning, nämligen den att kvinnor lättare låter sig förföras av den 
onde. Agerade kvinnor i tidigmodern tid alltså utifrån en djävulsbild som var 
närmare demonologernas lärda uppfattningar, medan de folkliga manliga fö-
reställningarna om Djävulen var radikalt avvikande – på ett sätt som fram-
kommer både i verbala hädelser och i förskrivningarna till Satan.

Linda Oja diskuterar i en artikel magi under tidigmodern tid som ett mera 
kvinnligt brott,34 medan Gudrun Andersson konstaterar i sin avhandling, att 
sabbatsbrott var ett brott där majoriteten av de anklagade var män.35 Kan dessa 
överträdelser som studerats här – hädelse, förskrivning till den onde och före-
given besatthet - tolkas som könsbundna? Kan förskrivning till den onde res-
pektive hädelse eller kanske till och med mera specifikt vissa typer av hädelser 
betraktas som ett manligt brott på liknande sätt som Gudrun Andersson be-
traktar sabbatsbrott som ett företrädesvis manligt brott och föregiven besatthet 
på motsvarande sätt betraktas som ett brott som begicks främst av kvinnor?

Kan ett genusperspektiv36 förklara varför kvinnor och män har agerat och be-
dömts olika i samband med förmodade och/eller önskade kontakter med Djävu-

34 Oja, Linda: Kvinnligt, Manligt och Magiskt, Kyrkohistorisk årsskrift, 1994. 
35 Andersson, Gudrun: Tingets kvinnor och män., Uppsala 1998.
36 I svensk forskning är Yvonne Hirdmans genussystemteori det hittills mest genomförda för-

söket till en helhetsteori i svensk genushistorisk forskning. Hirdmans genussystemteori har 
två logiker – dikotomin, isärhållandets princip, där mannen är normen i samhället och hie-
rarkin, där olika aktörerna inbegripna i en sorts på förhand bestämd hierarkisk struktur, där 
kvinnor antas vara underordnade män. Dikotomin mannen är norm och kvinnan är un-
derordnad bestämmer således maktrelationerna mellan kvinnor och män. Enligt Hirdmans 
genusteori har varje tid sitt eget genuskontrakt, som innehåller föreställningar om kvin-
nor och män ska vara, men det är enligt Hirdman slutet mellan två ojämlika parter. Kriti-
ken mot Hirdmans genussytemteori har framförts av Christina Carlsson Wetterberg. Enligt 
Carlsson Wetterberg är Hirdmans operationalisering av genuskontrakten komplisserad ef-
tersom genuskontraktsbegreppet är abstrakt. För mera om detta och om diskussionen kring 
kvinnors underordning, se Norrbin, Camilla: Från isolering till integrering. En kollektivbio-
grafisk studie över de kvinnliga riksdagledamöterna under tvåkammarriksdagens tid 1922-1970,
Umeå 2004, sid. 33. Internationellt sett har historikern Joan W. Scotts ansats att använda 
genus som en självständig analytisk kategori vunnit stort gehör under de senaste åren. An-
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len i tidigmodern tid? För att förstå varför kvinnor och män förefaller ha använt 
sig av helt olikartade strategier bör konstruktionen av genus och användadet av 
genus som ett analytiskt redskap beaktas. Konstruktionen av kvinnligt och man-
ligt i tidigmodern tid har bland andra undersökts av historikern Lyndal Roper.37

Enligt Roper verkar det finnas en konsensus bland reformationshistoriker om att 
det under första hälften av 1500-talet uppstod en kris mellan könen. Enligt Roper 
blev krisen aldrig löst och hade sin grund i den förändrade synen på äktenskapet 
som reformationen förde med sig. Krisen innebar inte bara förändring i synen på 
kvinnans ställning utan även i en förändring i maskuliniteten.38

Det finns dock belägg för att såväl kvinnor som män har använt sig av be-
satthetsstrategin, både i Sverige och på kontinenten. I Uppsala konsistorium 
behandlades år 1709 ett ärende som rörde en ung man som hade utgett sig för 
att vara besatt av Djävulen.39 Juristen Bo H. Lindberg nämner också ett fall 
där en man i Sverige utgett sig för att vara besatt.40 I samband med rannsak-
ningen av ett av besatthetsmålen i Justitierevisionen diskuterades två andra all-
mänt kända fall av föregiven besatthet, där två män hade utgett sig för att vara 
besatta.41 Det förkom alltså att även män utgav sig för att vara besatta, varför 
användandet av ett renodlat genusperspektiv inte räcker som förklaring till fe-
nomenet. I stället för att studera föregiven besatthet och förskrivning till Djä-
vulen ur ett renodlat genusperspektiv kan dessa företeelser betraktas ur ett per-
spektiv som kopplas ihop med Bourdieus habitusteori.

Utgående från Bourdieus habitusteori diskuterar Gudrun Andersson ge-
nus som symboliskt kapital.42 Symboliskt kapital är det som tillkännes värde, 
som åtnjuter förtroende.43 Begreppet symboliskt värde är ett relationellt be-

dersson, Gudrun: ”Bedrägliga begrepp-mångfald och tvärvetenskap”, Bedrägliga begrepp.,
Gudrun Andersson (red.) Uppsala 2000, sid. 11.

37 Roper, Lyndal: Oidipus and the Devil., London and New York 1994.
38 Roper, Lyndal: Oidipus and the Devil., London and New York 1994, sid. 37.
39 Riksarkivet, Stockholm, Kollegier m fl skrivelser till Kongl. Majt. 10. Uppsala konsistori-

um. Vol. 4., 24 november 1709.
40 Lindberg, Bo H.: Praemia et Poena., Uppsala 1991, sid. 494.
41 Mål nr. 26.
42 Gudrun Andersson har poängterat att Bourdieu själv inte i någon större utsträckning har 

diskuterat symboliskt kapital i termer av kön. Andersson, Gudrun: Tingets kvinnor och 
män., Uppsala 1998, sid. 32.

43 Broady, Donald: Sociologi och epistemologi., Stockholm 1991, sid. 170. Tillgångar kan fung-
era som symboliskt kapital bara under förutsättning att det finns en marknad för dessa till-
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grepp, det vill säga relationen mellan en individs eller grupps eller institutions 
tillgångar och egenskaper ska stå i relation till dispositionerna hos dem som 
uppfattar och värderar dem.44 Det symboliska kapitalet kan innehålla i princip 
vilka tillgångar som helst, men blir symboliskt först då det tillerkänns ett vär-
de, det vill säga då det finns ett sammanhang där dessa tillgångar ses som vär-
defulla och eftersträvansvärda.45 Kan då genus på motsvarande sätt ses som ett 
symboliskt kapital i samband med de fall av förskrivningar till Djävulen och 
de fall av föregiven besatthet som behandlades av Justitierevisionen.

En gemensam faktor för de personer som utgav sig för att vara besatta är att 
de oftast tillhörde en marginaliserad samhällsgrupp, vilket också här var fallet. 
Genom habitusteorin infogas ett led mellan de sociala förhållandena och män-
niskors beteenden.46 Därför erbjuder den i det här sammanhanget en bättre för-
klaring än en ren genusteori. Föregiven besatthet är närmare relaterat till soci-
ala omständigheter än om könstillhörighet. Detta framträder markant i de två 
falla av falsk demonisk besatthet som studerats här. Historikern Darren Oldrid-
ge säger att det stereotypa vid besatthet bäst kommer fram när det gäller fall av 
föregiven besatthet.47 De båda fallen av föregiven besatthet som behandlades av 
Justitierevisionen är mer eller mindre identiska vad gäller de sociala omständig-
heterna. Gemensamt för de båda kvinnorna är att de tillhörde vad som kunde 
kallas en marginaliserad mer eller mindre utstött samhällsgrupp. De var i 50-års-
åldern, ogifta landstrykare som saknade släkt och fast vistelseort, de var egen-
domslösa och de levde på allmosor. Under många år har de rest omkring från by 
till by och låtit invånarna i de orter där de vistats sörja för deras uppehälle och 
husrum. Genom olika typer av normöverträdelser har kvinnorna i fråga betett 
sig på ett förargelseväckande sätt både i överhetens och i allmogens ögon.

Historikern Andreas Marklund diskuterar i en artikel komplexiteten av kon-
struktionen av kön och visar att andra faktorer än könstillhörigheten, som till 

gångar. En akademisk titel kan således vara ett symboliskt kapital inom universitetsvärlden, 
men på annat håll tillmätas mindre värde eller kanske till och med sakna betydelse.

44 Broady, Donald: Sociologi och epistemologi., Stockholm 1991, sid. 169.
45 Andersson, Gudrun: Tingets kvinnor och män., Uppsala 1998, sid. 31. not 100.
46 Broady, Donald: Sociologi och epistemologi., Stockholm 1991, sid. 228. f.
47 Oldridge, Darren: The Devil., Sutton 2000, sid. 118.
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exempel ålder och social status kan ha haft en betydelse.48 Marklund beskri-
ver hur en ung man som ville gifta sig med en betydligt äldre prästänka vållade 
domkapitlet i Uppsala huvudbry. Enligt hustavlans värld och hela den lutherska 
världsordningen skulle kvinnan underordna sig mannen i fråga, men hennes ål-
der och sociala status, som prästänka innebar att han egentligen borde lyda hen-
ne. Könstillhörigheten var inte i det här fallet en avgörande faktor för att fast-
ställa hans sociala status i förhållande till den äldre prästänkan.

På liknande sätt kunde andra faktorer än könstillhörighet ha haft en bety-
delse när det gällde både besatthets- och förskrivningsstrategin. En förutsätt-
ning för att överhuvudtaget kunna förskriva sig till den onde var att den som 
önskade pakten var läs- och skrivkunnig. Graden av skrivkunnighet kan i vil-
ket fall som helst i detta sammanhang betraktas som ett symboliskt kapital. 
Kännedomen om hur kontraktet skulle upprättas och författas har också haft 
en betydelse. För dem som däremot kunde formulera sitt kontrakt korrekt 
var skrivkunnigheten en större tillgång, det vill säga rent teoretiskt sett – hade 
den personen bättre möjlighet att verkligen få det han förväntade sig av pak-
ten. Denna aspekt beaktades även av myndigheterna vid den rättsliga behand-
lingen av förskrivningsmål. Var förskrivningen inte gjord på korrekt sätt trod-
des Djävulen inte kunna godkänna kontraktet och då ansågs det inte heller 
ha trätt i kraft. Ett felaktigt upprättat kontrakt kunde till och med leda till att 
den anklagade befriades helt, eftersom kontraktet betraktades som ogiltigt.49

En viss bildningsnivå som medförde kännedom om Faustlegenden eller 
andra liknande legender har ibland varit direkt avgörande. Kännedomen om 
legender om berömda personer som ingått pakt med Djävulen hade ibland in-
spirerat till förverkligandet av ett förskrivningsförsök. Bland tillbehörigheter-
na till en av dem som förskrivit sig hittades boken om greven av Luxemburg.50

Personen i fråga hade direkt påverkats av berättelsen om greven av Luxem-
burg, varför boken ifråga i samband med att fallet kom upp i Justitierevisio-
nen förbjöds i Sverige. Bildning kan därför betraktas som en sorts kapital ef-

48 Marklund, Andreas: ”Gosse & husbonden, Ideal, individer och äktenskap i 1700-talets Sve-
rige”, Bedrägliga begrepp., Gudrun Andersson (red.) Uppsala 2000.

49 I ett av fallen saknade det skrivna kontraktet både datum och underskrift. Revisionen an-
såg då att kontraktet inte kunde ha trätt i kraft. Mål nr. 5.

50 Mål nr. 105. 
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tersom den kunde bädda för möjligheten att förskriva sig genom att den gav 
tillträde till det offentliga utrymmet där förskrivningen var tillgänglig.

Andra faktorer än skrivkunnighet som kunde vara av betydelse var social 
status och yrkestillhörighet. Flera av dem som dömdes för djävulsförskrivning 
tillhörde en medelklass eller till och med en högre socialgrupp. En man som 
dömdes för förskrivning i Justitierevisionen var adelsmän.51 Andra yrkesgrup-
per som finns representerade bland förskrivarna var fogdar, gesäller, handels-
män, sjömän, soldater och studenter. Några av soldaterna hade dessutom en 
hög militär rang, men vi finner också några bönder, drängar och torpare bland 
förskrivarna. Endast en persons yrke förblir okänt.52

Åldern var en annan faktor som verkar ha spelat en roll. Åtminstone vad gäl-
ler användandet av besatthetsstrategin eftersom den verkar ha haft ett samband 
med de sociala omständigheterna som hade gett upphov till användandet av den 
samma. De som utgav sig för att vara demonsikt besatta var vanligtvis något äld-
re. De två kvinnor som förekommer i källmaterialet var båda äldre än 50 år, vil-
ket på 1700-talet betraktades som en hög ålder. De anklagades ålder har också 
varit en variabel att ta i beaktande när det har rört sig om förskrivningar till den 
onde. Personer anklagades för förskrivning till Satan var oftast unga.53 Åldern 
kan dock inte i sig betraktas som någon sorts symboliskt kapital utan mera som 
en variabel som i kombination med andra omständigheter har avgjort valet av 
strategi. Eftersom det uppenbarligen var lika vanligt att både kvinnor och män 
utgav sig för att vara besatta kan genus i sig inte betraktas som ett symboliskt ka-
pital när det gäller föregiven besatthet. Andra faktorer, som nämnts här, yrkes-
tillhörighet, social status, läs- och skrivkunnighet, bildningsnivå, omständighe-
ter relaterade till livssituationen och ålder har haft betydelse för valet av strategi 
för de kvinnor och män som valt att utge sig för att vara besatta. Däremot kan 
genus mera betraktas som ett symboliskt kapital i samband med förskrivningar 
till den onde gjorda av män, men även här med ett visst förbehåll.

51 Mål nr. 93.
52 Personen i fråga omtalas bara som ”ogifta personen”. Mål nr. 11.
53 Det förekommer också att väldigt unga personer anklagades för förskrivning till den onde. 

Den lägsta åldern bland dem som anklagades i Justitierevisionen var 18 år. Mål nr. 5. Per 
Sörlin omtalar ett förskrivningsmål från år 1666 där en ung pojke, som var 15 år, enligt rätt-
ten var värd dödstraffet men dömdes till risslitande. Enligt Sörlin påverkades straffet av poj-
kens unga ålder. Sörlin, Per: Trolldoms- och vidskepelseprocesserna., Umeå 1993, sid. 58 f.
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Trots att förskrivningar gjorda av bönder, drängar och torpare är kända, 
var merparten av dem som förskrev sig soldater, eller någon typ av tjänstemän 
eller ”administratörer”. De flesta förskrivningar ägde rum i en urban, mer-
kantil stadsmiljö eller i en militärmiljö, som till exempel på någon fästning el-
ler annan typ av militär anläggning. Förskrivningarna ägde alltså företrädesvis 
rum i begränsade miljöer, dit inga kvinnor och endast vissa män ägde tillträde. 
I den bemärkelsen kan könstillhörighet här betraktas som ett symboliskt ka-
pital eftersom den exklusivt gav tillträde till dessa miljöer. Frivillig djävulspakt 
kan således mera betraktas som en könsrelaterad strategi än föregiven besatt-
het, dock med det förbehållet att även andra faktorer än genus bör beaktas. De 
olika personernas val av strategier bör främst ses som resultat av deras innebo-
ende habitus i samband med olika sociala omständigheter.
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Den här avhandlingens syfte är att studera 
hädelse mot Gud i Sverige under tidsperio-
den 1680-1789 med fokus på de folkliga 
föreställningarna om både Gud och Djä-
vulen. På vilket sätt olika grupper i sam-
hället har förhållit sig till religiösa ting 
och hur världsbilder har byggts upp utgå-
ende från kristna element har varit en av 
huvudfrågeställningarna. Även i Sverige 
strävade myndigheterna till att omforma 
folkets tankevärld i enlighet med det som 
historikern Peter Burke kallar folkkul-
turens reformering. En strategi från över-
hetens sida var att kontrollera och disci-
plinera undersåtarna för att skapa balans 
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en här avhandlingens syfte är att studera hädelse mot Gud 
i Sverige under tidsperioden 1680-1789 med fokus på de 
folkliga föreställningarna om både Gud och Djävulen. På 
vilket sätt olika grupper i samhället har förhållit sig till re-
ligiösa ting och hur världsbilder har byggts upp utgående 

från kristna element har varit en av huvudfrågeställningarna.
Även i Sverige strävade myndigheterna till att omforma folkets tankevärld 

i enlighet med det som historikern Peter Burke kallar folkkulturens reforme-
ring. En strategi från överhetens sida var att kontrollera och disciplinera under-
såtarna för att skapa balans i samhället och enhetlighet i religionen. Det var sta-
tens främsta uppgift att upprätthålla och värna om religionen. Den lutherska 
läran kom att verka som en ideologi med vars hjälp ordningen i samhället bibe-
hölls. Renlärigheten blev en måttstock på undersåtarnas lojalitet gentemot sta-
ten. Genom att definiera vissa attityder, uppfattningar och handlingar som hä-
delse kunde överheten vidta sanktioner gentemot dem i sin strävan att eliminera 
oönskade element. Ett led i disciplineringen och den sociala kontrollen var att 
demonisera vissa fenomen och handlingar. Den demonologiska förklaringsmo-
dellen var förhärskande på 1600-talet, medan det kring sekelskifte 1600/1700 
blev vanligare att ge vissa kriminella beteenden en medicinsk förklaring.
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Hädelse mot Gud var bland de grövsta brott som kunde begås och bestraf-
fades med lagens strängaste straff-döden. Från och med 1680 blev det dock 
möjligt att ansöka om revision av redan avkunnade dödsdomar genom att 
vända sig till Justitierevisionen. Det är svårt att säga varför vissa ärenden kom 
att skickas till Justitierevisionen. Enligt historikern Rudolf Thunander fanns 
det inga rent juridiska skäl för detta.

Djävulen var en kristen figur, vars existens ingen ifrågasatte. Det var till 
och med straffbart att förneka att den onde verkligen var en maktfaktor att 
räkna med. En ung man, vars nådeansökan behandlades av Justitierevisionen, 
dömdes av Göta Hovrätt till döden på 1730-talet för att han hade sagt att Sa-
tan inte finns.

Djävulsdiskursen är ett av de mest markanta exemplen på en kristen idé som 
av olika samhällsgrupper kunde användas för olika syften. Förutom att överhe-
ten kunde demonisera oönskade beteenden kunde djävulsdiskursen också an-
vändas för att ”skrämma folket till lydnad”. Bilden av Satan som kategoriskt ond 
och farlig målades upp i predikningar i syfte att avskräcka undersåtarna från att 
vända sig bort från Gud. Vid studiet av hädelsemålen framträder djävulsbilder 
som var radikalt annorlunda än denne lärda samtida teologins djävulsbild. I de 
folkliga föreställningarna kunde den onde ses som hjälpsam och lätt kontakt-
bar. Speciellt när det gäller frivilla förskrivningar till Djävulen betraktades denne 
som en mera tillförlitlig partner som det gick att ingå en pakt med.

Ett av de främsta resultaten av den här undersökningen är att den folkli-
ga kulturen inte kan ses som en enhetlig passiv massa, som stod i opposition 
mot elitkulturen. Både Peter Burkes teorier och Robert Muchembleds ackul-
turationsteori har kritiserats för att överhetens aggressivitet och aktivitet har 
överdrivits, liksom föreställningen att elitkulturen och den folkliga kulturen 
är varandra motpoler.

Historikern Hanne Sanders säger att människorna i tidigmodernt tid lev-
de i något som kan kallas en religiös kultur. I den religiösa kulturen var religi-
onen en självklarhet som genomsyrade alla delar av samhället. Ateism var lika 
otänkbar som att stå utanför den kyrkliga gemenskapen. Ingen av dem som 
dömdes för hädelse i Justitierevisionen hade heller uttryck ateistiska tankar. 
Ateism i tidigmodern tid innebar inte att förneka Guds existens utan att ”leva 
som om Gud inte fanns”, det vill säga ha en omoralisk livsstil.
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Att den folkliga kulturen inte var radikalt annorlunda än den folkliga kan 
påvisas genom att samma idéer och föreställningar fanns inom båda grupper-
na. Via förmedlare-främst präster, soldater och olika typer av lokala tjänstemän-
och via gemensamma kontaktytor spreds föreställningar och praktiker. De krist-
na element som i den här studien framträder som kontaktytor är idéer om Gud, 
om Djävulen, föreställningar om nattvarden och användandet av förklarings-
modeller. Samma kristna idéer kunde användas för olika syften. Istället för att 
betrakta elitkulturen och den folkliga kulturen som varandras motpoler kan de 
förhållningssätt som förekom ses som olikartade relationer till samma element. 
Förekomsten av mentala skikt i det tidigmoderna samhället möjliggjorde detta, 
medan de olika individernas inneboende habitus i samband med tillgänglighe-
ten till olika miljöer ledde till valet och tillämpandet av olika strategier.

Närheten mellan de olika grupperna, eliten och folket, syns också i att bil-
den av Gud inom stora delar av allmogen kunde sammanfalla med den offici-
ella gudsbilden. De likartade uppfattningarna som förekommer i källmaterialet 
är föreställningen om Guds omsorg, den ovillkorliga gudsfruktan och bilden av 
Gud som nådens Gud. Även föreställningen om Gud som den stränga kollek-
tivt straffande guden fanns både bland de lärda och allmogen. Kännedomen om 
lagen och samma typ av toleransnivå gentemot hädare framträder också i sam-
band med rannsakningarna av hädelsemål. Kännedomen om lagen och samma 
typ av toleransnivå gentemot hädare framträder också. Speciellt förskrivningar 
till Djävulen kunde också av allmogen uppfattas som ett grovt brott.

Genom att dela in de attityder som förekom i hädelsemålen i fyra grupper, 
utgående från tanken att en attityd var dominerande inom varje grupp, kan 
en mera nyanserad bild av den folkliga kulturen påvisas. Vissa av dessa grup-
peringar kan sägas stå närmare den lärda överheten medan avståndet mellan 
andra grupper och eliten kunde vara större.

De lärda idéerna var vanligtvis kopplade till en statisk föreställning som 
baserade sig på den dåtida teologin, medan de folkliga uppfattningarna inte 
alla gånger var så tydligt artikulerade. Mentaliteter handlar mera om attityder 
än rena idéer och rör sig på en automatisk basal vardagsnivå. Detta gör att det 
fanns en diskrepans mellan idéer och mentaliteter, samtidigt som mentalite-
terna var länken mellan idéer och handlingar.
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Trots att samma uppfattningar kunde förekomma bland de lärda och allmo-
gen kunde de folkliga föreställningarna om samma idé ibland stå i skarp kon-
trast till den lärda teologin och de lärda idéerna. Detta gällde föreställningar-
na om treenigheten, gudsonen och livet efter döden. Enligt samtidens teologer 
innebar all kontakt eller försök till kontakt med Satan att relationen med Gud 
omöjliggjordes. Inom den folkliga kulturen var det däremot möjligt att tillbe 
både Gud och Djävulen samtidigt, utan att den ena parten uteslöt den andra.

Enligt Pierre Bourdieu handlar habitus om aktivitet och vilja, vilket kan 
sägas ha haft en betydelse för valet av de strategier som studerats här. De folk-
liga föreställningarna kunde vara både nyanserade och mera flexibla än de lär-
da. De folkliga tillämpningarna av kristna idéer kan studeras kring axlarna 
lärt-folkligt, aktivt-passivt, kollektivt-individuellt och kvinnligt-manligt.

Frivilliga förskrivningar till Djävulen, föregiven besatthet, stöld av oblat 
och att på egen hand döpa sitt barn, är bland de mest uppenbara strategierna 
som förekommer i källmaterialet. Dessa strategier är alla resultat av ett aktivt 
förhållningssätt till religionen som i sin tur har lett till en konkret, handfast 
handling (att skriva kontrakt, att låtsas vara besatt, att ta oblaten från natt-
vardsbordet och att själv förrätta dop) för att uppnå vissa syften. Antingen har 
det rört sig om en engångshandling eller samma handling som har upprepats 
ett antal gånger. Motivet för att förskriva sig till Djävulen var vanligtvis en be-
klämmande akut situation. Syftet med besatthetsstrategin när det gällde fö-
regiven demonisk besatthet var främst att få mat och husrum. Det framkom-
mer inte alltid vad förövaren som stulit oblaten haft för avsikter, men stöld av 
oblat var vanligtvis relaterad till magiska bruk.

Med habitusbegreppet blir aktörsperspektivet centralt. Genom att undersö-
ka hädelsemålen med hjälp av habitusteorin, som betonar aktörernas roll, ställs 
aktörerna i centrum. Individers habitus och sociala sammanhang som dessa 
uppträder i sammankopplas genom habitusteorin. Om habitus är starkare än de 
givna sociala omständigheterna kan människorna i någon mån förändra de so-
ciala betingelserna, genom att bemästra dessa.1 På det sättet betecknar Bourdieu 
begreppet strategi. När det gäller dem som utgett sig för att vara besatta kunde 
dessa personer genom sin strategi i viss utsträckning förändra de sociala beting-

1 Broady, Donald: Sociologi och epistemologi., Stockholm 1991, sid. 231.
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elserna. Människor i deras omedelbara närhet tvingades mer eller mindre mot 
sin vilja ge dem uppmärksamhet, tillsyn, mat och husrum, vilket var utöver de 
normalt rådande förhållandena. De som utgav sig för att vara besatta bemästra-
de på det här sättet genom sin strategi omvärlden tills de deras bedrägeri blev av-
slöjat. Den föregivna besattheten kan således betraktas som en verklig strategi i 
enlighet med Bourdieus sätt att definiera strategi, då de som använde sig av den 
i viss mån kunde förändra sin situation i den riktning som de ville.

Vad gäller dem som förskrev sig till den onde, förändrades de facto inte 
de sociala betingelserna. Med hjälp av de pengar som förväntades av pakten, 
trodde som ingått pakten att de omständigheterna i deras livssituation skulle 
förändras. Förövarna förblev dock lika fattiga som innan pakten. (Några på-
stod dock att de hade fått allt de önskat sig av den onde.) De sociala omstän-
digheterna som hade lett till förskrivningen, det vill säga fattigdom, skulder 
och arbetslöshet, kunde genom förskrivningen bemästras på ett psykologiskt 
plan. De som begick handlingen levde i den föreställningen att deras livssitua-
tion faktiskt skulle förändras. Den rent psykologiska effekten av förskrivning-
en gjorde den besvärliga situationen möjlig att uthärda.

Inom vissa mentala skikt är det uppenbart att kristianiseringen har haft 
ganska stor genomslagskraft. Ibland sammanföll de folkliga uppfattningarna 
helt eller delvis med den lutherska läran. Att foga sig efter överhetens önske-
mål och krav, att anpassa sig efter de rådande normerna och det regelverk som 
lagstiftningen och hustavlan föreskrev, kan i sig ses som en sorts strategi. Den-
na attityd har inte bara tagit sig uttryck som en ren anpassning. Personer inom 
allmogen har ibland på liknande sätt som överheten försökt rätta till, informe-
ra, undervisa och bestraffa hädare.

I tidigmodernt tid bestämde kyrkan ramarna för världsbilden, men genom 
att förhålla sig till kristendomen på olika strategiska sätt, som beskrivits i den-
na avhandling, kunde enskilda individers världsbilder byggas upp och modi-
fieras och därigenom anpassas till de individuella behoven och den individu-
ella livssituationen. Genom att välja ut eller exkludera kristna element ur den 
egna föreställningsvärlden kunde synteser av begripbara begrepp skapas.

Hur ska då dessa olika förhållningssätt till det religiösa livet som framträder 
i hädelsemålen tolkas? Utgående från den allmänna definitionen av strategi, en-
ligt vilken strategi är ett tillvägagångssätt för att uppnå på förhand bestämda syf-
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ten, kan flertalet av de handlingar och yttrande som dömts som hädelse, tolkas 
som rena strategier. Syftet kunde vara att förbättra sin livssituation, ta sig ur en 
akut krissituation eller att förstå, strukturera och på ett psykologiskt plan be-
mästra sin omvärld, genom att skapa sig ett mentalt universum.

Mentaliteter omtalas ofta som opersonliga kollektiva tankekomplex. Både 
inom den lärda eliten och i den folkliga kulturen har denna typ av opersonliga 
tankar baserade på någon sorts opersonligt, gemensamt psyke som delats av 
större grupper förekommit. Som ett resultat av den här undersökningen kan 
konstateras att då vissa grupper i samhället, bestående av representanter för kyr-
kan och staten, har uppvisat en kollektivmentalitet kan deras agerande tolkas 
som en strategi. Överhetens kollektiva tankevärld bestod oftast av klara idéer 
med tydligt formulerade syften och tillämningar. Medan de attityder, förhåll-
ningssätt och handlingar inom bonde allmogen som kan ses som uttryck för en 
kollektiv mentalitet, däremot svårligen kan tolkas som strategier. Istället kan 
uppfattningar som baserade sig på de kollektiva mentaliteter som fanns inom 
bondesamhälle ses som en blasfemisk tradition. Michael Bachtin beskriver i sin 
studie av den folkliga skrattkulturen en sorts hädelsekultur som ingick i den. 
Även Alain Cabantous ser hädelse som en sorts folklig genre, speciellt bland sol-
dater, där hädiskt tal ingick som ett sätt att handskas med svårbegripbara religi-
ösa dogmer. Spår av denna typ av blasfemiskt tradition finns även i källmateria-
let för denna studie, trots att de flesta förhållningssätt som framträder, både 
statliga/kyrkliga och folkliga kan betraktas som utpräglade strategier.
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In early modern Sweden, conscious and in-
tentional blasphemy was regarded as one of 
the most serious crimes one could commit. 
Blasphemy was termed “Crimen Laesae 
Majestatis Divinae” – “a crime against 
Our Heavenly Majesty” and was subject 
to the death penalty. However in 1680´s 
it was possible to be pardoned from death 
sentences already delivered by the courts of 
appeal by applying to the “Judiciary Inspec-
tion”, (Sw. Justitierevisionen) the hig-
hest legal institution of the day. The Ju-
diciary Inspection attatched to the King’s 
Council and became the Supreme Court of 
Sweden (Sw. Högsta Domstolen) in the 
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1680´s it was possible to be pardoned from death sentences already delivered 
by the courts of appeal by applying to the “Judiciary Inspection”, (Sw. Justi-
tierevisionen) the highest legal institution of the day. The Judiciary Inspection 
attatched to the King’s Council and became the Supreme Court of Sweden 
(Sw. Högsta Domstolen) in the year of 1789. The sourcematerial for the present 
thesis are 110 petitions for mercy in cases of blasphemy that came up before 
the council during the period 1680-1789. The cases studied can be divided into 
the following categories: Blasphemy against God, blasphemy against the sac-
raments, deliberate assignations wiht the Devil and “other blasphemies”.

Generally speaking blasphemy is a verbal statement or action that con-
sciously and clearly shows disrespect for something considered holy. In ear-
ly modern times the definition of blasphemy was influenced by the medieval 
scholastic view according to which God was perfect. Therefore ascribing to 
God something incomplete or to denay characteristics of God, was considered 
blasphemy. To worship and therewiht give the respect that belonged to God 
alone to some other party, the Devil, once ancestors or other gods was also 
defined as blasphemy. For this reason making a pact with the Devil was con-
sidered the ultimate act of blasphemy. The pledge of allegiance to God made 
through baptism was considered broken when entering a pact with Satan.
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Blasphemy is a complicated act that should be defined according to the norms 
of the society in which it occurs. Blasphemy in early modern Sweden could be a 
verbal or non-verbal offence, a written offence or a more or less articulated atti-
tude displaying disregard toward God, the sacraments or other church ceremo-
nies. There are two processes that have to be taken into considerations when stu-
ding the crime of blasphemy in early modern Sweden – the centralization of the 
government and the unification of the church according to the Lutheran creed.

The 17th century in Sweden is considered the century of the orthodox Lu-
theran belief, where religious transgressions where severely punished. There 
was no Church law in Sweden before 1686 and a common law for the whole 
country did not exist before 1734. The Bible´s ten Commandments where add-
ed as an appendix to the already existing medieval laws, reiterated in 1608. 
Blasphemy could also be punished with reference to Royal Statutes such as the 
Statute of Oaths and Breach of the Sabbath from 1687 and the Statute of Re-
ligion of 1655. The Lutheran faith served worked as an ideology that helped 
maintain the power of the state as it also provided it with its basic worldview.

At least nine individuals (we lack information about some cases due to ma-
terial that has been lost) where not pardoned by the council. Usually the deci-
sion to execute someone was motivated by a statement saying that there where 
no mitigating circumstances. In two cases the so called “qualified death penalty“ 
was applied – meaning that parts of the body were cut off before the actual be-
heading – and in one case, a man was burnt alive at the stake. Three of the ac-
cused were not punished at all and in five instances the council could not reach 
a decision. An individual found guilty of blasphemy underwent both secular 
and church punishment. The secular punishments included death by behead-
ing or burning at stake, when the sentence was reduced some kind of corporal 
punishment – running the sauntlet, flogging, imprisonment on a diet of bread 
and water or a life time of labor. Church punishment was public shaming and 
meant that the accused had to sit on a special chair in church during the services 
and publicly ask God and the members of the congregation for forgiveness. This 
kind of punishment was meted out in Sweden until the late 18th century.

A change in attitudes toward blapshemers occurred in the early 1700s. In 
order to be pardoned, the Judiciary Inspection began investigating the medi-
cal history of the accused. Other grounds for being pardoned included youth, 
the influence of alcohol, a lack of knowledge of the Christian tenets or states 
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of mornign or confusion. The question of the intent was of huge importance 
as well as showing a honest regret for one´s actions.

In the early modern society people lived in what has been called a “reli-
gious culture”, where religion was self-evident, collective concern. Within this 
context atheism, in the modern meaning of the word, was supposedly unim-
aginable. According to a definition from 1604, atheism was not the denial of 
the existence of God, but ‘living as though God did not exist’, i.e. displaying 
an incorrect attitude toward both religion and morality in general. At the be-
ginning of the 18th century, secularization and the individualization of reli-
gion that demanded display of personal belief.

Different attitudes and ways of relating to the state religion are revealed 
in the cases of blasphemy studied. Based on these attitudes, questions con-
cerning how different individuals and groups of individuals formed theire 
worldviews can be formulated. This thesis is a study in the history of mental-
ities with special focus on popular beliefs about God and the Devil. Different 
worldviews can be regarded as expressions of different mentalities. By describ-
ing how mental universes were constructed in relation to religion a more var-
ied image of the popular culture is revealed. Attitudes toward religious belief 
expressed in cases of blapshemy can be studied along the axes of learned-pop-
ular, active-passive, collective- individual and female-male-attitudes. The con-
cept of mentalities can bridge the gap between ideas and actions from bygone 
eras that otherwise may seem absurd today. 

 The theoretical framework of the study is inspired by Peter Burke’s the-
ories of the reformation of popular culture, by which Burke means attempts 
from both and secular and church authorities to correct popular attitudes and 
behaviour considered superstitious, blasphemous or simply not acceptable. It 
was not only a question of dealing with deviant behaviour and thought but 
also replacing the mental universes of the common people with new ideas as-
sociated with the Lutheran faith. 

In earlier research the relationship between elite and the popular culture has 
been studied from a perspective of control and conflict. Measurements taken by 
the elite have usually been regarded as active and aggressive, while popular cul-
ture has been regarded a homogeneous passive mass that adjusts itself to demands 
from above. However, the aggressivity of the elite has been exaggerated and now-
adays it is more common to focus on the interaction between the two cultures. 
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Elite and the popular culture have previously been seen used as two de-
tached concepts, without being futher defined. Historian Roger Chartier has 
pointed out that regarding popular culture as radically different from elite cul-
ture impies that the two cultures were separated by a clearly defined bounda-
ries. Instead of percieving elite and the popular culture as polar opposites they 
should be studied as a worldviews, where the same ideas could be used for dif-
ferent purposes. The way in which the learned and popular presumptions have 
been integrated in to one an other should therefore be discussed in terms of 
worldviews, collective mentalities, and individual and collective strategies.

 Burke´s theory of the reformation of popular culture can be combined with 
sociologist Pierre Bourdieu´s habitus theory, according to which every individual 
possesses a system of inner dispositions that determine how he or she thinks, acts 
and evaluates in given social context. The habitus theory thus serves as the link 
between behaviour and the social context. Both learned and popular concep-
tions could be used as strategies within the framework of the religious system that 
the church provided and maintained with help of the state. Within this existing 
worldview, there were opportunities for resorting to different strategies, made 
possible by the the habitus of the different individuals and groups in society.

One of the primary aims of this thesis is to study how verbal statements, ac-
tions and attitudes reflected popular conceptions that could either be close to or 
far distant from the learned ideas of the elite. By dividing popular attitudes dis-
cerned in the cases studied into four groups corresponding to a kind of mental 
strata, a more varied image of popular culture is achieved. The four categories re-
veal attitudes closer to or futher away more from elite culture based on how well 
Christian ideas have established themselves, presuming that one single attitude 
is dominates within each category. The categories are as follows:

1. Attitudes similar to those of the elite culture
2. Attitudes that are partly the same as the elite.
3. Attitudes that are totally or partly different from elite culture. 
4. Attitudes indifferent toward religious matters without being atheistic.

Characteristic for the first category is that Christian ideas are firmly establise-
hd. Its perception of God was in principal the same as the Church´s. Behav-
iour and conceptions similar to the ones craved by the authorites had estab-
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lished themselves to a greater extent here than in the other categories. In the 
second group, personal interpretations and individual ideas dominate Belief 
in God could be strong here even as a strong belief in the powers of the Devil 
flourished at the same time. While Lutheran theology deemed that any con-
tact with Satan made the contact with God impossible, popular belief insisted 
that one party did not exclude the other. The third mental startum put quite a 
bit of distance between theological dogma and its own very deviant attitudes. 
Components of Christian faith were retained or rejected depending on the 
choice of strategy made on a personal level, creating a syntesized worldviews 
consisting of concepts that seemed useful to the individual in question.

The last category contains passive or even arrogant ways of dealing with 
religious matters. These attitudes can have arised due to lack of education, 
contact with other Christian denominations or quite simply lack of interest. 
Some blasphemies uttered by this group are protests, in form of popular vi-
sions or provocative behaviour.

Shared religious perceptions could have comprised one of the areas of con-
tacts between groups, especially ideas of God, the Devil, the salvation and life 
after death, the holy communion and the use of models of explanation. Some-
times the popular concepts could be the opposite of orhtodox theology, some-
times the same idea could related to different praxis. The idea of the Devil is 
an example of how the same Christian idea could be used by different groups 
for totally different purposes. At the time of the great witch hunts in Swe-
den that took place in Sweden between 1670 and 1680, significant efforts were 
made by the authorities – both the state and the church - to eliminate devi-
ant behaviour. At this time the Devil, denying whose existence was even pun-
ishable was considered extremely active. Efforts were made by the authorities 
to frighten people to not turn away from God. Demonologisation of undesir-
able and inexeptable behaviour abounded. While the Devil was unmitigated 
evil in learned society popular images of Satan appearing in many of blasphe-
my cases studied portray a totally different image. In popular belief, the Dev-
il could be a stronger power than Good, more reliable, easier to contact, hav-
ing influence on matters that Good lacked.

One of the main findings of the present study is that elite and the popular 
culture were not radically different. The same ideas could be familiar to both 
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groups and the same kind of behaviour and attitudes recour. Identical ideas 
could be used for entirely different ends. The Devil is only the most significant 
of these. The collective ideas of the learned elite were strongly related to clear-
ly expressed ideas that could serve as active strategies, while the attitudes and 
presumptions of the lower classes shared by larger groups harbored no strategic 
aims. Collective thought complex among the latter were based on some kind of 
blasphemous tradition lacking ideological footing. Thous blasphemous utter-
ances related to collective thoughts can in general not be regarded as conscious 
strategies. Still, most of the attitudes revealed in this stud can be regarded as true 
strategies composed in order to deal with the surrounding world.

Blasphemy in early modern Sweden was a crime committed mainly by 
men, especially when it comes to expressing ideas about the Devil or attempt-
ing to contact him. Very few women were accused of blasphemy; of 117 indi-
viduals accused, only nine were women. Noteworthy is the fact that a larger 
percentage major part of the men were soldiers. Even though some of the cas-
es (14 out of the 110 studied) heard by the council came from military courts, 
the number of women is still low. Blasphemy could be regarded a common 
subgengre within an already profane oral military culture.

Not only does it appear that blasphemy in early modern Sweden was to a 
crime committed mainly by men, but also there was a significant difference 
concerning the contents of the accusations. In 46 cases, including 29 assigna-
tions with the Devil, popular conception of the Devil or the wish to establish 
contact with Satan were expressed – which never was the case in blasphemies 
uttered by women. On the other hand accusations of false demonic posses-
sion were made by women.

From a gender perspective one could say that as a category of analysis gen-
der alone does not explanation why women were invisible in the popular cul-
ture, especially in cases of blasphemy. When it comes to assignations with the 
Devil, gender can be a symbolic capital, insofar as it gave men exclusively ac-
cess to the environments where the idea was known. Still other factors, such as 
education, literacy, age and social status played an important role. Since both 
women and men could employ the strategy of false possession, gender as sym-
bolic capital could here be regarded as a less significant factor.
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53. 1727, 17 nov., nr. 21 
54. 1727, 25 nov., nr. 31 
55. 1728, 5 juli, nr. 14 
56. 1729, 14 mars, nr. 22 
57. 1731, 20 juli, nr. 87 
58. 1731, 3 aug., nr. 2 
59. 1731, 11 nov., nr. 25
60. 1731, 17. nov, nr. 32 
61. 1731, 18 nov., nr. 42 
62. 1733, 14 febr., nr. 32 
63. 1733, 18 april, nr. 23 
64. 1733, 30 maj, nr. 72 
65. 1733, 15 juni, nr. 47
66. 1733, 4 okt. nr. 17, Gen. Aud.
67. 1734, 3 dec., nr. 1 
68. 1735, 17 dec., nr. 46, Gen.Aud.
69. 1736, 24 mars, nr. 11, Gen. Aud. 
70. 1736, 31 mars, nr. 12 
71. 1737, 15 dec., nr. 51 
72. 1739, 6 juni, nr. 22 
73. 1740, 24 jan., nr. 41 
74. 1740, 24 jan., nr. 43 
75. 1743, 21 mars, nr. saknas
76. 1744, 14 april, nr. 13, Gen. Aud.
77. 1745, 28 mars, nr. 61 

78. 1746, 23. juli, nr. 84, Gen. Aud. 
79. 1747, 17 juli, nr. 16 Gen. Aud.
80. 1748, 13 juli, nr. A 27 
81. 1749, 21 juni, nr. b 29 
82. 1749, 25 okt., nr. B 26 
83. 1751, 15 maj, nr. 20 
84. 1751, 28 juni, nr. 46
85. 1751, 17 juli, nr. 45 
86. 1753, 12 april, nr. 30 
87. 1755, 10 jan., nr. 16 
88. 1755, 17 jan., nr. 24 
89. 1755, 21 febr., nr. 55 
90. 1755, 23 juli, nr. 48 ½ 
91. 1755, 2 okt., nr. 18 
92. 1756, 1 dec., nr. 3 
93. 1757, 17 mars, nr. 27 
94. 1761, 1 juli, nr. 6 
95. 1763, 13 juli, nr. 12 
96. 1765, 2 maj, nr. 5 
97. 1765, 27 nov., nr. 91 
98. 1765, 10 dec. nr. 46 
99. 1767, 19 mars, nr. 89 
100. 1767, 22 dec., nr. 49 
101. 1769, 14 dec., nr. 69, Gen. Aud.
102. 1772, 31 jan., nr. 102 
103. 1772, 20 okt., nr. 90 
104. 1774: 1 10/5 (endast protokoll)
105. 1776, 4 april, nr. ½ 
106. 1776, 17 juli, nr. 56 ½ 
107. 1778, 16 juli, nr. 57 
108. 1779, 2 sept., nr. 1 
109. 1787, 11 juli, nr. 33 
110. 1787, 9 aug., nr. 28
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Appendix - 
Transkriptioner av djävulskontrakt

Erik Ahlgren
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Uppbördsskrivaren Erik Ahlgrens kontrakt till Djävulen 1724, skrivet med 
hans eget blod:

Högt ärade fader fanen min högsta förtröstare
Dhet jag åtskilliga gånger min kära fader tillskriver, men

icke blifwit med swar hugnader, så will jag än en
gång tillbedia min kära fader i min begiäran
sampt om Du intet min sedel till dig tager

jag den igen får, om jag får så många penningar iag
här i wärlden behöver skall iag tiena dig här i wärlden
med Kråp och Siäl och när iag dör skall K (ära) fader

fane i betalning åtniutha både Kråp och Siäl
iag wäntar härpå ett gunstigt swar och det
i morgon afton, rent ut säijandes der iag

intet blifwer med swar hugnader så skrifwer
iag intet mehr eij heller friwilligen finner

dig men blifwer iag i min 
begiäran hugnader skall detta Contractet

stå fast och aldrig i Efwighet rubbas
som med mitt blod och egenhändiga

namns undersätiandes bekräftas

d 5 juli 1727
Erik Ahlgren

Härpå wäntas swar i morgon afton att iag wet hwar
effter iag mig regulera skall hielp mig fader

skall intet ångrat
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Nils Svensson Bolin

Transkription av Nils Svensson Bolins tre kontrakt som han undertecknat 
med en påhittad persons namn. Original finns ej bevarat, bara avskrift i rann-
sakningsprotokollet.

Kontrakt nr. 1

1:0 Contract som jag gör med dig Bror
Fan, ifrån nu klåckan nijo om afft
nen den 7 julij 1746 intill åhr 1766.
till samma dato och klåcklslag at jag
skall dig tillhöra med kropp och siähl
lemmnar och alt thet som länder tig
till tienst med horerij, dryckenskap, swor
dom, slagsmål, kif, nit, träta hög
färd och draga ndra båssar till dig
med mig för thet tu i thenna natt lefwe
rerar i stället för thetta contract pennin
gar öfwer en bank och sedermera pen
ningar i all min dag at jag får lefwa
effter titt nöije och behag, hwad då fahn
buder och befaller skall iag effterkomma
när du hielper mig i alla tillfällen,
som länder dig och dina änglar och
mina bröder till tienst på thet jag
må lefwa som en karl på föresatte
tid och sedan tig tillhöra i efwighet med
hull och hår, med kropp och siähl och det
slutar jag en måndags qwäll förwän
tandes en penning summa få, som aldrig
tryta må på 20 åhr och det slutar jag
i mitt sinn, du ärst min och jag är din

Daniel Nilson, Volontair
Carlscrona 7 Julij 1746



192

Kontrakt nr. 2

Jag afwachtar i thenna natt min be
gäran upptagen
FAN, Jag will med dig göra förbund at
mina böxor eij skola penningar skola tryta
och med mitt egit namn med
mitt egit blod at jag skall tillhö
ra. Jag wäntar penningar inna hört
af dig, fan fan,fan.

Daniel Johansson

Kontrakt nr. 3 

Bror Fan, Nu will jag gifwa min handskrift på
thet tu skall gifwa mig så många
pengar som jag behöfwer uti 32 åhr
så skall du tinna mig för kropp och siähl
will jag så länge din förblifwa 1746.
den andra augusti om torsdags
natt klåckan 12.

Daniel Johansson
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Jöns Hasselgren

Soldaten Jöns Hasselgrens kontrakt till Djävulen från år 1714, egenhändigt 
skrivet med hans eget blod.
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Högt ärade K. (kära ) fader fanen,

Jag beder och iag buder dig kropp
och skiäl om du will taga så god hielp
mig med några penningar få beder
iag at du gifwe mig swar på denne
min ewiga kraft iag beder dig om
penningar i 30 år sedan skall du ta
både kropp och skiäl iag beder min K.( kära )
fader til lön om åhret 40 daler
så skal iag tillhöra dig om
eder behagar dig beder och sedan
at du bewarar mig för skott och
för alt annat som är ondt bror
iag beder at skrifwer iag til
begär iag förblifwer med namn
fader Satan hörsammast

tienare

Jöns Hasselgren


