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Abstract 
Extensive witchcraft trials took place in Sweden between the years 1668 and 1676. Approxima
tely three hundred individuals were executed during a period of very few years. However, far 
more common wer e trials of a more mod est nature, concerning min or magic and malevo lent 
witchcraft without aspects of diabolism. The pres ent dissertation deals with these minor cases, 
which have previously attracted very little academic interest 

The source material for this study comprises 353 cases (involving 880 individuals), 
submitted to the Göta Royal Superior Court by informants during the period 1635-1754. The 
area of jurisdiction covered by the Göta Royal Superior Court embraced the southernmost areas 
of Sweden. 

This study discusses witchcraft and magic trials from three perspectives: 
1. The elite perspective (the acculturation model); 
2. The functionalists conflict perspective; and 
3. The systems-oriented perspective of popular magic. 
Ideologically and religiously coloured perceptions of magic became more pervasive at the 

same time as the number of trials increased. This was caused by central administrative measures, 
which broadened the opportunities for pursuing cases on the local level. However, the increased 
influence of the elite cannot be characterized as a conquest of folk culture by the elite. It is more 
adequate to speak of a movement of repression, origina ting in a state become all the more 
civilized. Death senten ces were few and far be tween and most of the cases concern ed minor 
magic. 

There existed no independent popular level such as emerges in the reports from the 
proceedings of the trials. People clearly differentiated between different types of malevolent 
witchcraft when standing before the courts. They were more likely to go directly to trial when 
the signs preceding their misfortunes hinted at magical activity (viewed as sorcery), than they 
were when suspicions against witches were based on threats made in conflict situations. 
Witchcraft which had its basis in conflict situations appears to have been more dependent upon 
first receiving encoura gement in the for m of obliging cour ts, before people would ta ke their 
cases to trial. This has created a pattern which ostensibly makes it seem that the level of social 
tensions was low, so that p eople therefore appeared indi fferent toward malevolent witchcraft. 
Just as illusory is the competin g image of an uninfluenced popular perce ption of witchcr aft 
which actually emerges in the Göta Royal Superior Court. However, this does not mean that 
the action s of individuals was characterized by an assimilation of the values of the dom inant 
culture. Receptivity to the signals of the elite was certainly clear, but at the same time the 
responses indicate a great deal of independence. Popular participation in witchcraft trials took 
place without any prerequisite profound cultural transformations. 
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Kapitel 1 

Inledning 

Under 1600-talets andra hälft pågick omfattande trolldomsprocesser i 
Sverige. Omkring trehundra människor avrättades under loppet av 

några få år.1 Huvudanklagelsen i de stora blåkullamålen i norra Sverige 
1668-1676 löd att häxorna förde med sig barn till häxsabbaten. Barnen 
som vittnade var mer eller mindre bryskt påhejade av en uppskrämd vuxen 
opinion. De berättade att de fördes till Blåkulla av trollpacket och försåg 
domstolarna med mängder av anklagade. I egenskap av o ffer kunde de 
lämna uppgifter utan att själva vara fullt delaktiga i det diaboliska um gäng
et i Blåkulla. 

När berättelser om blåkullafärder började dyka upp kring sekelskiftet 
1600 var domstolarna till en början skeptiska.2 Först när barn började 
anklaga häxor för att ha fört dem till Blåkulla uppstod en explosiv och 
farlig situation. Domstolarna övergav sin försiktiga hållning. Omsorgen 
om barnen gjorde det motiverat att frångå ordinarie bevisregler och 
processuellt förfarande. 

Parallellt med händelserna i norra Sverige förekom trolldomsprocesser 
i Bohuslän 1669-1672.1 förhållande till blåkullamålen framstår de som 
mer okomplicerade. Jämsides med anklagelser om samröre med Djävulen 
och deltagande i häxsabbaten låg tonvikten vid traditionell trolldom, alltså 
magisk skadegörelse, och inte vid barnaförande. Domstolarnas inflytande 
över händelseutvecklingen framstår också som tydligare i Bohuslän. 

Svensk forskning om trolldom har riktat det huvudsakliga intresset mot 
dessa uppseendeväckande men i tid och rum begränsade rättegångar. 
Kyrkohistorikern Emanuel Linderholm gav i början av 1900-talet ut en 
avhandling om händelserna i Bohuslän.3 Helt nyligen har Jan-Inge Wall 
(1989) och Birgitta Lagerlöf-Génetay (1990) publicerat arbeten som be
lyser blåkullamålens förutsättningar i föreställningsvärlden respektive 
deras utbrottsskede.4 Standardverket på området är dock fortfarande Bengt 
Ankarloos Trolldomsprocesserna i Sverige (1971). 

Det fanns emellertid före, under och efter de stora trolldomsprocesserna 
en annan verklighet än den som tog sig uttryck i rannsakningar om 
flygturer till häxsabbaten. I registret till Göta hovrätts brottmålsutslag för 
år 1699 återfinns under rubriken "Lövjeri, vidskepelse och andre elake 
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konster" fyra rannsakningar, som blivit underställda från de lägre domsto
larna. De behandlar i nu nämnd ordning kärleksmagi, magisk skadegörel
se, en vidskeplig stöld av en oblat och ett försök att återfå stöldgods med 
hjälp av magiska metoder.5 I samma register, men skild från de övriga 
målen i egenskap av majestätsförbrytelse, finns dessutom en rannsakning 
som gäller ett ingånget förbund med Djävulen.6 Något tal om häxsabbaten 
var det inte i detta mål. Först år 1703 fick hovrätten ta ställning till ett fall 
om påstådda blåkullafärder. Då hade det gått femton år sedan det senast 
inträffade.7 

Detta är en glimt av den mer odramatiska och reguljära sidan av svenskt 
trolldomsväsende. Bengt Ankarloo har som ett led i sin undersökning av 
de stora blåkullamålen genomfört en fullständig genomgång av bevarade 
domböcker fram till Svea hovrätts tillkomst 1614. Men någon studie har 
inte fiinnits som sätter analysen av de även senare så talrika småmålen i 
centrum för intresset. Denna avsaknad har även en mycket påtaglig kro
nologisk dimension. Magiska brott fortsatte att rannsakas i svenska dom
stolar i åtminstone ytterligare hundra år efter de stora förföljelserna. Tre 
av fyra mål i Göta hovrätt ägde rum på 1700-talet. Trots avsevärda insatser 
av tidigare forskning är stora delar av de svenska trolldoms- och vidske
pelseprocessernas historia otillräckligt belysta. Avhandlingen tar sin ut
gångspunkt i detta fölhållande. 

Perspektiven 
De senaste decenniernas forskning har förändrat bilden av häxprocesserna 
i Europa. Egentliga förföljelser utbröt först en bit in på 1400-talet. Upp
gifter om att omfattande rättegångar skulle ha ägt rum i Sydfrankrike redan 
ett århundrade tidigare har visat sig vara rena förfalskningar.8 Häxproces
serna var inte en kvarleva från en mörk medeltid, de var knappast ens 
förbundna med uppbrottet från denna epok, utan kulminerade och var 
intimast förknippade med grundläggandet av det moderna Europa under 
1500- och 1600-talen. 

Det antal människoliv häxprocesserna krävde är okänt. Med ökad kun
skap har dock starkt överdrivna beräkningar över antalet offer kunnat 
korrigeras; det rörde sig inte om miljoner eller ens om hundratusenden. 
Det sammanlagda antalet anklagade individer — mest kvinnor — var 
förmodligen inte mycket högre än hundratusen. Omkring tjugotusen av
rättningar är kända. Med hänsyn till luckor i källmaterialet måste siffran 
över dödsdömda kanske fördubblas, eventuellt trefaldigas.9 Den verklig
het som döljer sig bakom siffrorna är förskräcklig, men till sin omfattning 
var knappast häxprocesserna det exempellösa fenomen de en gång fram
stod som. 
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De intensivaste häxförföljelserna var koncentrerade till det kontinentala 
Europa, som var starkast influerat av inkvisitoriska metoder i domstolarna. 
Där förekom omfattande rättegångar, som gällde de anklagades samröre 
med Djävulen och deltagande i häxsabbaten. Samtidigt ägde rannsakning-
ar av en betydligt beskedligare karaktär rum; vanliga bönder kom till 
domstolarna och klagade över att någon i deras grannskap utsatt dem för 
magisk skadegörelse. Begränsade rättegångar av detta slag var vanliga 
överallt. Europas periferier kan dock ställas mot häxprocessernas kärnom
råden i detta avseende. Randområdena bibehöll rättegångar med karaktär 
av småmål eller genomgick faser av intensiv häxjakt först i ett sent skede, 
i slutet av 1600-talet eller till och med under 1700-talet. Delar av Europa 
blev också helt förskonade.10 

Det existerar en omfattande forskningslitteratur inom området.11 Pion
järerna i början av 1900-talet betonade främst de rätts- och idéhistoriska 
förutsättningarna för häxprocesserna, alltså tillvägagångssättet i domsto
larna med bland annat tortyr och framväxten av en lärd demonologi.12 

Häxornas umgänge med Djävulen och deltagande i häxsabbaten stod i 
förgrunden för intresset. Föreställningar och aktiviteter på bynivå var av 
perifer betydelse för denna äldre forskning. En anklagelse för magisk 
skadegörelse var kanske viktig initiait, men en fortsatt folklig medverkan 
var inte en förutsättning för hanteringen. Sm åm ålen med sitt folkliga 
engagemang stämde överhuvudtaget illa överens med det förhärskande 
synsättet — man kan tala om ett elitperspektiv — som utgick ifrån 
myndigheternas handlande. 

Under 1970-talet ändrades allt detta. Antropologiska förklaringsmodel
ler fick inflytande över häxforskningen. Det fanns uppenbara skäl för ett 
närmande. De folkliga föreställningarna i det "tidigmoderna" Europa 
uppvisade stora likheter med nutida häxföreställningar i framförallt Afri
ka. De antropologiska teorier som kom i bruk var i grunden funktionalis
tiska. Med dessa framstod inte längre trolldomsanklagelser på bynivå som 
en absurd yttring av folklig vidskepelse. Tvärtom hade de en uppgift att 
fylla för att bevara samhällsstrukturen intakt. De antropologiska resone
mangen hade också utvecklats dithän, att förändring över tid ingick i dem. 
Det gjorde dem dubbelt värdefulla ur historisk synvinkel. Förändringar av 
ekonomisk och social art ökade spänningen i de mellanmänskliga relatio
nerna, som kunde artikuleras i ett ökat antal anklagelser för trolldom.13 

Eftersom historikerna tillämpade teorier som ursprungligen var anpas
sade för ett studium av sm åskaliga stamsamhällen var det naturligt att 
tonvikten lades vid förändringar i lokalsamhället och de spänningar som 
uppträdde där. Förändringar i den politiska och religiösa maktsfären och i 
ambitioner och attityder hos medlemmarna av den härskande eliten sköts 
i bakgrunden. Drastiskt uttryckt kunde det innebära att överhetens roll blev 
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reducerad till en respons på en underifrån kommande rörelse i form av en 
ökad folklig aktivitet. Den nya inriktningen fick sitt genombrott med 
historikerna Keith Thomas och Alan Macfariane.14 Den nästan totala 
frånvaron av de element som konstituerade kontinentens omfattande sab
batsmål gjorde häxprocesserna i England lämpade för ett sådant perspek
tiv, men kontrasten antydde även synsättets begränsningar i mer allomfat
tande förklaringsförsök av europeiskt häxväsende. Det gick emellertid inte 
längre att bortse från det ökande antalet sm åmål—som sagt vanliga också 
på kontinenten — som inte kunde förklaras inom ramarna för ett traditio
nellt elitperspektiv. 

Idag har ett förnyat elitperspektiv framträtt som tar hänsyn också till 
lokala förhållanden. Häxprocesserna i Europa inföll under perioden 1400-
1750. De var bland annat resultatet av den statsbildningsprocess som 
pågick. Nationalstater växte fram. Furstarna mobiliserade sina länders 
resurser för att åstadkomma militär styrka och territoriell expansion. 
Centralmakten fick genom tillkomsten av en statsbyråkrati direktkontakt 
med och kontroll över livet i byarna. Christina Larner har understrukit att 
de nya regimerna behövde legitimera sin ställning och sin ökade kontroll 
av befolkningen. Med reformationen och motreformationen kom också 
den kristna läran att för första gången verka som politisk ideologi. Inom 
det egna territoriet blev renlärigheten måttstocken för undersåtarnas loja
litet.15 En andlig erövring av den egna befolkningen inleddes parallellt med 
att staten stärkte sina inre maktpositioner. Enligt Jean Delumeau utgjorde 
de bägge reformationerna inte ett motsats- utan ett tvillingpar i en kampanj 
som syftade till att en gång för alla göra Europa kristet.16 Hos Robert 
Muchembled framträder ett förnyat elitperspektiv, som betonar den kultu
rella erövringen eller ackulturationen av landsbygden i det "tidigmodema" 
Europa. Uppgiften vilade i stor utsträckning på de lokala eliterna. Kuggar
na i maskineriet — lägre ämbetsmän som var verksamma i stat och kyrka 
— utgör en nödvändig länk mellan de övergripande historiska trenderna 
och den lokala praktiken, som hade saknats i det traditionella elitperspek
tivet. Det var inte bara de vanliga människornas yttre beteende som var 
föremål för reformering utan hela deras sätt att tänka. Bland annat väckte 
en individuell frälsningslära, som betonade människans otillräcklighet och 
skuld, ett ökat behov av att finna syndabockar. Det bidrog till att skapa en 
lokal beredskap att delta i häxförföljelsema. Detta gällde i synnerhet bland 
lokalbefolkningens ledande skikt. Det var lätt att identifiera sig med 
överhetens ideologi när man tillhörde vinnarna och fruktade förlorarna i 
ett samhälle där de sociala och ekonomiska klyftorna växte. Följden blev 
ett ökat antal anklagelser, som ibland men långt ifrån alltid övergick till 
omfattande aktioner mot häxor.17 Där centralmakten var svag och inte 
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lyckades upprätta kontrollmekanismer över lokala myndigheter löpte häx
processerna lättare amok.18 

Kritiken av det funktionalistiska betraktelsesättet, med dess ensidiga 
sneglande på konflikter i lokalsamhället som en övergripande förklaring 
till häxprocesserna, innebär inte ett avståndstagande frän antropologisk 
teoribildning som sådan. Inflytandet från det hållet har snarast ökat. En 
stor del av f orskningen sorterar numera under något som skulle kunna 
kallas för ett "kulturparadigm". Enligt detta utspelade sig häxprocesserna 
i mötet mellan en elitkultur och en folkkultur.19 Elitperspektivet, som 
betonar ackulturationens verkningar, tenderar att framställa mötet som en 
envägskommunikation. De som räknar med ett folkligt ursprung under
stryker starkare moment av interaktion och ömsesidig påverkan. Kanske 
är diskussionen som rör häxsabbaten det tydligaste exemplet på det senare. 
Carlo Ginzburg och Gustav Henningsen ifrågasätter den lärda upprinnel
sen och spårar häxsabbatens ursprung till shamanism, folkliga fruktbar
hetsriter och fekulter i dröm- och trancetillstånd.20 

Flera som förfäktar folkkulturens inflytande är inte heller tillfreds över 
ett ensidigt konfliktperspektiv när det kommer till fall av magisk skade
görelse. De betonar hellre att trolldom representerade sammanhängande 
system av magiska föreställningar och praktiker.21 Jämsides med elitpers
pektivets kritik av det funktionalistiska betraktelsesättet förekommer allt
så en "intern" kritik, som uttrycker en strävan att studera de historiska 
subjekten på deras egna villkor. Det finns en motsättning inbyggd mellan 
ett yttre betraktelsesätt som utgår från att trolldom var en respons på 
samhälleliga spänningar och ett inifrånperspektiv som betraktar trolldom 
som en tankeprocess ägnad frågan om det ondas ursprung. Målet i det 
senare fallet blir att förstå och rekonstruera de tankevärldar som männi
skorna medvetet eller omedvetet omfattade. Historisk förändring blir i stor 
utsträckning detsamma som att studera de mekanismer som åstadkom 
förändringar i de magiska systemen. I regel krävs en yttre intervention från 
en expansiv statsmakt för att åstadkomma detta. Gabor Klaniczay menar 
emellertid att systemen innehöll svaga punkter, som eliten var beroende 
av för att kunna driva rättegångar, att det i det närmaste rörde sig en intern 
kollaps i dessa utan yttre elittryck.22 I ett sådant sammanhang är det inte 
längre självklart att i första hand uppmärksamma sociala och ekonomiska 
förhållanden och förändringar och hur dessa inverkade på konfliktnivån 
och människornas benägenhet att reagera med trolldomsanklagelser. 

Uppgiften 
Den internationella diskussionen har alltså försökt att förklara häxproces
serna med i varierande grad centrala och lokala faktorer — var de en 

13 



elitföreteelse eller hade de ett folkligt ursprung? De f lesta som numera 
behandlar frågan ger inte entydiga svar i den ena eller andra riktningen 
eftersom det skulle göra våld på verkligheten. Europeiskt häxväsende var 
ett komplext fenomen där det snarare är befogat att tala om interaktion 
mellan skilda sociala och kulturella nivåer i samhället. I analytiskt syfte 
är det emellertid önskvärt att renodla perspektiven. 

1. Elitperspektivet (ackulturationsmodellen). 

2. Det funktionalistiska konfliktperspektivet. 

3. Det systemorienterade perspektivet på folklig magi. 

Avhandlingens syfte är att analysera trolldoms- och vidskepelseproces
serna i Göta hovrätt med utgångspunkt från de ovan skisserade tolk
ningsperspektiven. Det som utgår från statens maktexpansion har i princip 
fått organisera framställningen. Frågor som rör rannsakningamas innehåll, 
form och frekvens står inledningsvis i centrum för intresset. Ett inledande 
grundantagande är att rättegångarnas skilda innehåll återspeglar varieran
de intressen hos de inblandade aktörerna. Med utgångspunkt från ett 
elitperspektiv är tanken rimlig, att ideologiskt och religiöst färgade upp
fattningar kring magi fick ökad genomslagskraft, med konsekvenser också 
för målens omfattning eller form. (Kap. 2.) Detta bör i sin tur vara betingat 
av centrala åtgärder, som ökar möjligheterna på lokal nivå att driva 
rättegångar. Förändringar i lagstiftning och rättegångspraxis var instru
ment i statens maktexpansion i lokalsamhället. (Kap. 3.) Befogenheter för 
lokala myndighetsrepresentanter att på egen hand utan enskild målsägare 
driva rättegångssaker hör också dit. Den tidigare formulerade frågan, om 
förändringar i rättegångarnas innehåll, går att omformulera, så att den 
istället gäller varifrån initiativen till dem kom. Här bör ett elitinflytande 
avspegla sig i en tilltagande andel mål väckta av kronans lokala repre
sentanter. (Kap. 4.) 

Efter hand fokuseras intresset på grunderna för det folkliga deltagandet, 
framför allt i samband med magisk skadegörelse. Avsikten är att urskilja 
grader av beroende och oberoende i förhållande till myndigheternas age
rande. Heltäckande förklaringsförsök som tar sin utgångspunkt i statens 
maktexpansion måste för att behålla sin validitet bereda plats också åt 
folkliga förhållningssätt, om inte elitens respektive det folkliga handlandet 
skall framstå som skilda fenomen. En ackulturationsmodell värd namnet 
kräver mer eller mindre påtvingade mentalitets- eller systemförändringar 
bland människorna och i det folkligt magiska tänkandet. Ett mer modererat 
förhållningssätt räknar med strategiska och medvetna responser på över
hetens agerande. Detta vittnar om en självständighet inom de gränser som 
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överheten utstakade, vilket sätter frågetecken i kanten för en ackultura-
tionsmodell. (Kap. 5.) Ett synsätt, som utgår från sociala och ekonomiska 
förhållanden på lokal nivå, ger ett större utrymme för ett mer eller mindre 
oberoende folkligt agerande. Detta perspektiv kan ifrågasättas utifrån det 
systemorienterade synsättet på magi, som å sin sida tenderar att vara 
historiskt orörligt och kräva yttre tryck för att förändras. (Kap 6.) Avhand
lingen avslutas med en sammanfattande diskussion, där jag prövar förkla
ringsvärdet hos de tre ovan nämnda tolkningsperspektiven samt formule
rar min egen position. (Kap. 7.) 

Källmaterial och tillvägagångssätt 
Under 1600-talets första hälft bildades kungliga domstolar på ett flertal 
håll i det svenska väldet. Domstolarna var ett utslag av furstemaktens 
strävan att centralstyra viktiga samhällsfunktioner under nationalstatens 
framväxt. Redan under 1500-talet hade ansatser funnits for att reformera 
den kungliga rättskipningen och ge den en fast organisatorisk form. Men 
till skillnad från dessa tidiga försök ledde besluten i 1614 års rättegångs-
ordinanüa och 1615 års rättegångsprocess till bestående resultat i och med 
hovrättemas tillkomst.23 

Rättsreformerna motiverades med det tillstånd av oreda och missförhål
landen som ansågs råda vid domstolarna. Folket klagade sig rättslöst, hette 
det i rättegångsordinantian. Detta var inte bara olidligt för kungen i 
egenskap av lagens främste uttydare, vårdare och beskyddare utan belas
tade i sista hand direkt dennes personliga domsmakt, som ideligen togs i 
anspråk av tvistigheter, vilka inte kunnat lösas på vanlig väg i underrätter
na. Bland de åtgärder som tillgreps för att råda bot på missförhållandena 
ingick därför inrättandet av en särskild domstol,"den konungsliga hovrät
ten", som med vissa inskränkningar i förhållande till kungens egen ställ
ning skulle handha rätten att döma så kallad konungs dom. Kungens 
förbehåll till benådningsrätt och möjligheten att få besvär upptagna — 
beneficium revisionis — gjorde emellertid i praktiken hovrättens status 
som högsta instans illusorisk. Domstolen fick närmast karaktär av en 
mellaninstans. Denna tendens förstärktes också när hovrätterna blev fler. 
Den först instiftade, Svea hovrätt 1614, fick snart sällskap av liknande 
domstolar i Åbo 1624, Dorpat 1630 och Jönköping 1634. Ett system hade 
växt fram som främst var ägnat att stärka centralmaktens kontroll över den 
lokala rättskipningen. 

Rättegångsordinantian och rättegångsprocessen var normerande även 
för Göta hovrätt. Av omedelbart intresse är den kontrollfunktion domsto
len hade över underrätternas verksamhet. Så skulle årligen oförfalskade 
renskrifter av domböckerna, så kallade renovationer, insändas till hovrät
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ten för översyn. Domar i "hals och livssaker", alltså dödsdomar, skulle 
underställas hovrätten direkt för slutgiltigt avgörande. Undantagna var till 
en början mål "som ingalunda utan Guds synnerlige förtörnelse, och de 
enfaldigas förargelse benådas kunde", till vilken kategori räknades kätteri, 
alltså incest i närmsta leden, tidelag, våldtäkt, barnamord, mord, röveri. och 
vissa typer av dråp. Missdådare skyldiga till sådant skulle skyndsammast 
avrättas genom de befallningshavandes försorg.24 

Därmed blev inte hovrätten sysslolös. Dödsstraff var en vanlig påföljd i 
landslagen. Även Guds lag, som fanns i ett appendix i lagboken sedan 
1608, innehöll hårda bestämmelser. Det högsta straffe t gällde för lands
förräderi, trolldom, mordbrand, tvegifte, hädelse, dubbelt hor och grövre 
tjuvnad. Efter hand uppträdde vissa förändringar i underställningspraxis. 
Från 1651 och definitivt från 1687 måste alla dödsdomar, däribland de 
som tidigare skulle verkställas utan uppskov, underställas för slutgiltigt 
avgörande.25 Under tiden företogs också smärre förändringar, så att vissa 
brott undantogs eller endast underställdes under en begränsad tidsperiod. 
Principen med underställan fortsatte dock att gälla för en lång rad brott, 
däribland "trolldom och annor vidskepelse", vilket framgår av rättegångs
balken i 1734 års lag. 

Göta hovrätts kontroll av rättskipningen i jurisdiktionsområdets lägre 
domstolar har skapat det källmaterial som är utgångspunkten för under
sökningen. Underrätterna underställde sina domar för ett slutgiltigt avgö
rande. En i stort sett obruten serie volymer med resolutioner eller utslag 
på de insända kriminaldomarna finns bevarade från året efter hovrättens 
tillkomst 1634. Varje resolution innehåller en i detaljrikedom varierande 
sammanfattning av det aktuella målet med underrättens namn och ibland 
även en exakt datering angiven för rannsakningen. I de fall där de insända 
brottmålsakterna saknas har hovrättsbesluten också erbjudit en smidig 
metod att lokalisera originalprotokollen, som annars ligger begravda i den 
väldiga anhopningen av ordinarie och renoverade domböcker.26 

Undersökningen omfattar tiden 1635-1779, eller perioden från Göta 
hovrätts första verksamhetsår fram till dess att dödsstraffet för trolldom 
avskaffades av Gustav III. Sammanlagt 515 trolldoms- och vidskepelse-
mål underställdes Göta hovrätt. Alla rannsakningar under de nära 150 år 
studien gäller har inte blivit granskade lika ingående. Störst intresse har 
perioden fram till 1754 fått. Därmed har tiden efter 1734 års lag blivit 
inrymd i framställningen. Bland de 353 underställda målen (gällande 880 
individer) under detta tidsavsnitt har underrätternas rannsakningar helt 
eller delvis belagts i 282 fall (80 %). Rannsakningarnas antal och rumsliga 
spridning har därefter via hovrättsmaterialet registrerats fram till 1779. 

Internationell forskning har visat en förkärlek för kvantifieringar. Sam
ma arbetssätt präglar denna framställning. En analys kräver att det finns 
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något att analysera. Det är helt nödvändigt att systematiskt överblicka 
iakttagelserna från ett stort antal rannsakningar. Som grund för interna 
jämförelser över tid har en periodisering företagits som motsvarar i stort 
sett både lagstiftningsåtgärder och källmaterialets uppbyggnad: 1. 1635-
1674, hovrättens första verksamhetstid fram till de omfattande förföljel
serna under den gamla landslagen; 2.1675-1734, tiden efter stadgorna om 
eder och sabbatsbrott 1665 och 1687; 3.1735-1754, tiden efter 1734 års 
lag. 

Analysen sker även utifrån de möjligheter till interna jämförelser, som 
det starkt varierande innehållet i rättegångarna erbjuder. Trolldoms- och 
vidskepelseprocesser används som generell beteckning utom vid hänvis
ningar till fenomenet i europeisk kontext, då det kallas häxprocesser. 
Ytterligare preciseringar av rannsakningarnas innehåll framkommer i den 
löpande texten. 

Källmaterialet presenteras utförligare i ett appendix. Rannsakningarna 
med källhänvisningar finns samlade i en särskild förteckning, som åbero
pas vid hänvisningar. Utom vi d hänvisningar till tryckt källmaterial är 
stavningen moderniserad. Där inte annat anges är processförteckningen 
källa också till förekommande tabeller. 

Noter 
1. Emanuel Linderholm anger de avrättades antal till mellan 275 och 300 i de 

blåkullamål som ägde nim i norra Sverige; Emanuel Linderholm, De stora 
häxprocesserna i Sverige: I. Inledning. Bohuslän (Uppsala, 1918), 55. Bengt 
Ankarloo anger antalet ti ll 240; Bengt Ankarloo, Trolldomsprocesserna i 
Sverige (1971), Skrifter utgivna av insti tutet för rätt shistorisk forskning, 
Serien I: Rättshistoriskt bibliotek, vol. XXXVI, andra upplagan med efter-
skrift (Lund, 1984), 228. I Bo huslän avrä ttades 29 indi vider enligt L.M. 
S venungsson, Rannsakningarna om trolldomen i Bohuslän 1669-1672 (Ud
devalla, 1970), 327. 

2. Ankarloo, Trolldomsprocesserna, 49 f. 
3. Ovan noti. 
4. Jan-Inge Wa ll, Hon var en gång tagen under jorden...: Visionsdikt och 

sjukdomsbot i gotländska trolldomsprocesser, Skrifter utgivna genom dia-
lekt- och folkminnesarkivet i Uppsala, Ser. B: 19 (Uppsala, 1989); Birgitta 
Lagerlöf-Génetay, De svenska häxprocessernas utbrottsskede 1668-1671: 
Bakgrund i Övre Dalarna, social och ecklesiastik kontext, Acta universitatis 
stockholmiensis, Stockholm Studies in Comparative Religion 29 (Sto ck
holm, 1990). 

5. Process 130-133. Här och i det följande hänvisas till processförteckningen. 
6. Process 129. 
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7. Två blåkullamål underställdes 1688; process 91,93. 
8. I mitten på 1970-talet lyckades två forskare va r för sig påvisa att tidigare 

uppgifter om omfattande häxprocesser under 1300-talets första hälft helt 
saknade grund: Norman Cohn, Europe's Inner Demons (London, 1975); 
Richard Kieckhefer, European Witch Trials: Their Foundation in Popular 
and Learned Culture, 1300-1500 (Berkeley, 1976). 

9. Brian P. Levack, The Witch-hunt in Early Modern Europe (London & New 
York, 1987), 19 ff.; Gustav Henningsen, Fra heksejagt til heksekult 1484-
1984 (Köpenhamn, 1984), 30; Hans Eyvind Naess, Trolldomsprosessene i 
Norge på 1500-1600-tallet: En retts- o g sosialhistorisk under sökelse (Oslo, 
1982), 17 f. 

10. För en kronologisk och geografisk översikt, se Levack, The W itch-hunt, 
170-209. 

11. De flesta betydande bidragen under de senaste decennierna har varit regio
nala studier eller berört avgränsa de problemområden. För några år sedan 
utkom en antologi som ger en god bild av de samlade resultaten o ch 
forskningsläget; Häxornas Europa 1400-1700, eds. Gustav Henningsen & 
Bengt Ankarloo, Skrifter utgivna av Institutet för rätts historisk forskning, 
Serien II: Rättshistoriska studier, vol. XIII (Lund, 1987). Det har även 
utkommit ett antal monografier som mer eller mindre ambitiöst försöker 
sammanfatta de uppnådda resultaten: Joseph Klaits, Servants of Satan: The 
Age of the Witch Hunts (Bloomington, 1985); G. R. Quaife, Godly Zeal and 
Furious Rage: The witch in Early Modern Europe (London & Sydney, 
1987); Geoffrey Scarre, Witchcraft and Magic in 16th and 17th Century 
Europe, Studies in European History (London, 1987), samt Levack, The 
Witch-hunt. 

12. För en presentation av den äldre forskningen, se Ankarloo, Trolldomspro
cesserna, 11 ff. 

13. Eva Gillies, "Introduction", i E. E. Evans-Pritchard, Witchcraft, Magic and 
Oracles among the Azande (1937), Abridged with an Introd uction by Eva 
Gillies, ny uppl. (Oxford, 1980), xxiii ff. 

14. Keith Thomas, Religion and the Dec line of Magic (London, 1971); Alan 
Macfarlane, Witchcraft in Tudor and Stuart England (London, 1970). 

15. Christina Larner, Enemies of God: The Witch-hunt in Scotland (London, 
1981), 193 ff. 

16. Jean Delumeau, Catholicism between Luther and Voltaire (1971), engelsk 
övers. (London, 1977), 154-174. 

17. Robert Muchembled, Popular Culture and Elite Culture in France, 1400-
1750 (1978), engelsk övers. (Baton Rouge & London, 1985). 

18. Levack, The Witch-hunt, 85 ff. 
19. Begreppen elitkultur och folkkultur är omdiskuterade, se Ame Jarrick, Mot 

det moderna förnuftet : Johan Hjerpe och andra småborgare i Upplysnings
tidens Stockholm (Stockholm, 1992), 114-126. 
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20. Carlo Ginzburg, The Night Battles: Witchcraft and Agrarian Cults in the 
Sixteenth and Seventeenth Centuries (1966), engelsk övers. (London, 1983); 
idem, Ecstasies: Deciphering the Witches' Sabbath (1989), engelsk övers. 
(London, 1990); Gustav Henningsen, "Sicilien: Ett arkaiskt mönster för 
sabbaten", i Häxornas Europa, 170-190. 

21. Se t.ex. debatten mellan Hildred Geertz och Keith Thomas, "An Anthropo
logy of Religion and Magic, I S\ Journal of Interdisciplinary History VI:I, 
1975, 71-89, 91-109. Ett annat exempel på ett systemorienterat synsätt är 
en nyutkommen doktorsavhandling i sociologi i Lund: Eva KärfVe, Den 
stora ondskan i Valais: Den första häxförföljelsen i Europa (Stockholm & 
Stehag, 1992). 

22. Gabor Klaniczay, "Ungern: Häxtron och det schamanistiska substra tet", i 
Häxornas Europa, 223. 

23. Rättegångsordinantian och rättegångsprocessen tryckt a i J. Schmedeman, 
Kongl. stadgar, bref och resolutioner (Stockholm, 1706), 133-141, 143— 
163. Bland de arbeten som behandlar hovrättsinstitutionens uppkomst kan 
nämnas K.G. Westman, "F rån landskapslagar och folkting till rikslag och 
ämbetsmannamässig rättstillämpning", i Minnesskrift ägn ad 1734 års lag, 
del I (Stockholm, 1934), 40 ff.; Göran Inger, Svensk rättshistoria (1980), 2:a 
uppl. (Lund, 1983), 112 ff.; Gösta Bendz, Göta hovrätt genom seklerna 
(Stockholm, 1935), 15 ff. 

24. Schmedeman, 139 f., 149 f. Rättegångsordinantian punkterna 15,16,17 och 
rättegångsprocessen punkterna 10,11. Domböcker infordrades redan innan 
hovrätternas tillkomst. Karl IX:s pat ent om sakören 1609 föreskrev vidare 
att akterna i avdömda högmålssaker snarast skulle insändas för övers yn; 
ibid., 130. Det var ö ver sistnämnda kategori hovrätten avgav sina s.k. 
resolutioner, vilka ligger till grund för denna undersökning. 

25. Bendz, Göta hovrätt, 103 f. I Karl IX:s stadfästelse av landslagen 1608 
ingick att alla högmålssaker jämte vissa andra brott skulle rättas efter Guds 
lag; Schmedeman, 128. 

26. I början av 1710-talet upphörde underrätterna att införa protokollen från de 
underställda brottmålen i de renoverade domböckerna. 
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Kapitel 2 

Trolldom och vidskepelse i Göta hovrätt 

Medeltida källor som bär vittnesbörd om verksamheten vid de svenska 
domstolarna saknas nästan helt. Det äldsta domboksbelagda troll-

domsm ålet utspelade sig i Arboga år 1471. Bengt Ankarloos undersökning 
har givit kännedom om totalt 171 rättegångar fram till Svea hovrätts 
tillkomst 1614. Mer än hälften av dem utspelades i det område som senare 
tillhörde Göta hovrätt. Processintensiteten förefaller att ha ökat under 
slutet av 1500-talet. Under decenniet före och efter sekelskiftet förekom 
där trettio respektive trettiofem mål.1 

Attityderna mot trolldom och vidskepelse blev allt oförsonligare under 
slutet av 1500-talet, samtidigt som beivrandet av brotten efter reformatio
nen i allt högre grad blev en angelägenhet för den världsliga överheten. 
Parallellt med att magiska brott fick allt tydligare diaboliska konnotationer 
upptogs för svensk rättstradition främmande element som tortyr, vatten
prov och andra för häxjakt direkt tillämpbara metoder. Detta skedde i ett 
samhälleligt klimat präglat av politiska och religiösa konflikter i samband 
med maktstriderna under det slutande 1500-talet.2 Allt detta faller väl in i 
ett europeiskt mönster. Den katolska motreformationen innebar att den 
konfessionella vaksamheten i de två kristna huvudlägren nådde en klimax. 
Det var också under 1500-talets andra hälft som häxprocesserna tog fart 
på allvar. En av förutsättningarna för häxväsendet var även att väsentligen 
andliga brott så att säga blev sekulariserade och kom att behandlas vid 
världsliga domstolar.3 

Nu började detaljer ur ett mer elaborerat häxbegrepp att för första gången 
uppträda i rannsakningarna. Trollfolk slöt förbund med den Onde och 
deltog i hans samkväm. Vidskepelse beivrades även under denna tid. Men 
ännu dominerade magisk skadegörelse av traditionellt slag.4 Praxis var 
mild. Endast var tionde dömdes till döden och mer än sextio procent 
frikändes helt.5 Väijemålsed spelade en viktig roll. Den tillgreps i domsto
larna för att avvisa anklagelser, ofta i samband med att trolldomsberyktade 
själva gick till aktion mot skvaller och förtal.6 
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Rättegångarnas kronologi och regionala fördelning 
Bortsett frän spridda notiser saknas en liknande genomgång för perioden 
efter 1614 fram till Göta hovrätts tillkomst 1634. Det finns inte något 
enkelt sätt att mäta rättegångarnas omfattning i området. Svea hovrätts 
jurisdiktion var visserligen till en början riksomfattande, men praktiskt 
taget alla dess brottmålsutslag har gått förlorade. 

Antalet trolldoms- och vidskepelsemål som blev underställda Göta 
hovrätt framgår av tabellen nedan. Under de första trettio åren var rätte
gångarna få. Intensiteten hade klart minskat jämfört med tiden kring 
sekelskiftet 1600. Skillnaden skulle förmodligen varit än större om det inte 
funnits luckor i det domboksmaterial Ankarloo utnyttjat. Men det är 
metodiskt tvivelaktigt att göra direkta jämförelser mellan en genomgång 
baserad på rikstäckande domboksmaterial och en motsvarande på regio
nala hovrättsresolutioner.7 

Antalet mål började stiga vid seklets mitt. Massprocesserna inföll under 
denna tid. De omfattande trolldomsmålen i Bohuslän resulterade i sex 
stycken hovrättsutslag.8 Denna siffra är knappast rättvis. Omfattningen 
utläses bättre av häxjaktens dystra facit: tjugonio avrättade, två självmord, 
femton döda under rannsakningens gång, flera efter fängelse och tortyr, 
och ytterligare femtiofem misstänkta eller förhörda.9 Men medan häxbålen 
brann i Bohuslän medförde inte blåkullamål av norrländsk typ några 
omfattande rannsakningar i Göta hovrätts jurisdiktionsområde. Ett blå
kullamål, som innehöll det karaktäristiska momentet med barnaförande 
till häxsabbaten, förekom i Fryksdals härad 1672 och fyra år senare 
rannsakades en flicka i Vimmerby, som på känt manér från norra Sverige 
misstänkliggjort en kvinna för trolldom, utan att hovrätten tycks ha gripits 

Tabell 2.1. Trolldoms- och vidskepelsemål underställda Göta hovrätt 1635-1779. 

1635-1644 
1645-1654 
1655-1664 
1665-1674 
1675-1684 
1685-1694 
1695-1704 
1705-1714 

14 
17 
13 
39 
6 

20 
37 
21 

1715-1724 
1725-1734 
1735-1744 
1745-1754 
1755-1764 
1765-1774 
1775-1779 

Summa: 

32 
30 
55 
69 
77 
58 
27 

515 
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Nedgången av antalet rättegångar som följer efter 1675 är överdriven.11 

Under intervallet 1675-1694 saknas en hel del av brottmålsutslagen. 
Något minskat intresse för att driva rättegångar går inte att spåra. Flera 
processer med dödsdomar förekom. 

Minskningen som följer efter 1705 är däremot odiskutabel. Vid denna 
tid hade trolldom och vidskepelse börjat förlora något av de diaboliska 
övertonerna. Desto mer överraskande ter sig den plötsliga uppgången efter 
1735. En våg av rättegångar följde, som kulminerade vid seklets mitt. För 
att spegla nedgångsfasen till dess slut hade det förmodligen varit nödvän
digt att följa utvecklingen ett stycke in på 1800-talet. 

Om beräkningsgrunden ändras från att gälla antalet underställda mål till 
att omfatta den mängd individer som rannsakades blir talen givetvis 
annorlunda. Men det kronologiska mönster som redan framkommit accen
tueras snarast ytterligare. Rättegångarna blev nämligen inte bara allt fler; 
kretsen av tilltalade växte i än högre grad. Antalet rannsakade i underrätter 
och hovrätt 1635-1754 framgår av tabellen nedan. Den dryga tjugoårs
perioden fram till 1779 faller utanför den egentliga undersökningsperio
den. Men det finns ingen anledning att förmoda, att några större föränd
ringar i processernas karaktär inträffade. Det är rimligt att uppskatta de 
anklagades antal i de mer än femhundra underställda rannsakningama till 
omkring elva- eller tolvhundra totalt. 

En stor majoritet av trolldoms- och vidskepelsemålen avgjordes i hä
radsrätter på landsbygden. Trots att antalet städer fördubblades under 
1600-talet levde endast en liten del av befolkningen i en sådan miljö. Ännu 
så sent som 1760 utgjorde stadsbor endast nio procent av den sammanlag
da befolkningen.12 Det relativa processtalet var dock betydligt högre. 
Omkring femton procent utspelades i kämnärs- och rådhusrätter.13 En 
liknande fördelning mellan land och stad var ett ofta förekommande 

Tabell 2 2. Anklagade och förtalade individer i trolldoms- och vidskepelsemål underställda 
Göta hovrätt 1635-1754. 

1635-1644 18 1695-1704 72 
1645-1654 22 1705-1714 52 
1655-1664 22 1715-1724 88 
1665-1674 164 1725-1734 101 
1675-1684 11 1735-1744 123 
1685-1694 38 1745-1754 169 

Summa: 880 
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Tabell 23. Stads- och landsrätter. Trolldoms- och vidskepelsemål underställda Göta 
hovrätt 1635-1779.1procent. 

Period 
1635-1699 
1700-1779 

Stadsrätter Landsrätter 
21 
12 

76 
88 

Okända 
3 

Summa 
100 
100 

Anm. Process 66, kommissorialrätten i Kungälv, har i egenskap av specialdomstol räknats 
till kategorin "Okänd". Process 38, 52 och 153 är dubbelräknade, se Processförteckning. 

förhållande i europeiskt häxväsende. Men gränsdragningen var diffus. 
Lantbor rannsakades ofta vid de administrativa och juridiska centra stä
derna utgjorde.14 

Landsbygdens andel av rättegångarna ökade efter hand. Om undersök
ningen utsträckts några årtionden efter 1779 är det det möjligt att den punkt 
till sist nåtts, när processerna slutgiltigt blivit ett landsbygdsfenomen. Det 
förutsätter i så fall att man i städerna var först med att ignorera företeelser 
som trolldom och vidskepelse. 

Den länsvisa fördelningen av antalet underställda mål förefaller—med 
undantag för Skaraborgs län15 — i stort sett ha motsvarat motsvarat länens 
andel av be folkningen. Iakttagelsen förutsätter att befolkningsandelarna 
inte drastiskt ändrats jämfört med läget 1749.16 Uppdelad i intervall blir 
emellertid bilden av perioden 1635-1779 mer splittrad (se Appendix). 
Anmärkningsvärt för häxprocesser var att de kunde uppträda med stark 
koncentration i tid och rum. Bortsett från händelserna i Bohuslän 1669-
1672 saknas praktiskt taget häxjakter av klassisk modell i Göta hovrätts 
jurisdiktionsområde. Smärre anhopningar av rättegångar återfinns dock i 
flera län.17 Regionala obalanser förekom också under delar av 1600-talet, 
som den omfattande och allmänna ökningen av rättegångar under 1700-
talet tenderade att reducera och utjämna. 

Det mest iögonfallande med den kronologiska utvecklingen är förhål
landet mellan de två sekler undersökningen omfattar; mellan ett ortodoxt 
1600-tal och ett upplyst 1700-tal, om man vill uttrycka det schablonmäs
sigt. Omkring tre av fyra kända processer i Göta hovrätt under perioden 
1635-1779 ägde rum på 1700-talet, mer än hälften efter 1734. Men hänsyn 
måste tas till den demografiska utvecklingen. Krigen under 1600-talet 
medförde också att jurisdiktionsområdet växte genom landförvärv. Ur
sprungligen vid Göta hovrätts tillkomst betecknade uttrycket de "sunnan-
skogs belägne götiske provincier" Västergötland, Östergötland, Värmland 
med Dalsland och Småland med Öland.18 Fredsfördragen i Brömsebro 
1645 och Roskilde 1658 utökade skaran med Skåne, Halland, Bohuslän 
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Tabell 2.4. Länsvis fördelning av befolkning 1749 och trolldoms- och vidskepelsemål 
underställda Göta hovrätt 1635-1779.1procent. 

Län Trolldom/vidskepelse Befolkning 1749 

Östergötland 11 12 
Kalmar 11 9 
Jönköping 8 8 
Kronoberg 6 6 
Skaraborg 16 9 
Älvsborg 9 12 
Värmland 9 10 
Bohus 5 7 
Halland 2 5 
Malmöhus 10 10 
Kristianstad 8 9 
Blekinge 5 3 
Summa: 100 100 

Källor: Processförteckning; Historisk statistik för Sverige: Del 1. Befolkning 1720-1950. 
Tab. A 5 (Stockholm, 1955). 

Anm.: För överskådlighetens skull bortses från att länsindelningen ej var konsekvent 
genomförd under hela perioden. 

och Blekinge. Därmed växte både befolkningsunderlag och det potentiella 
antalet brottmål.19 En osäkerhet råder också om underställningspraxis, 
alltså i vilken utsträckning de lägre domstolarna underställde trolldoms-
och vidskepelsemål, och hur denna praxis förändrades över tid. Allt detta 
försvårar långtgående diskussioner om det internt kronologiska och regio
nala skeendet, men förändrar inte det faktum at t rättegångar som gällde 
magiska brott var talrika under 1700-talet.20 

Rättegångarnas fördelning över tid tycks sätta det europeiska häxväsen-
dets gängse kronologi ur spel. Häxprocesserna i Europa sköt verklig fart 
under 1500-talets andra hälft och anses ha nått sin kulmen på 1620-talet.21 

Föreliggande undersökning tar sin början, när fenomenet påbörjat sin 
tillbakagång på kontinenten. Men ett av häxväsendets mest slående kän
netecken var just den kronologiska variation som uppträdde mellan länder 
och regioner. Det är känt att häxväsendets kulmen nåddes senare i Europas 
gränsområden. I Norden utom Danmark, som upplevde en topp i förföl
jelserna under seklets första hälft, nåddes en höjdpunkt vid mitten eller 
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slutet av 1600-talet. I länder som Polen, Ungern och Portugal först under 
1700-talet.22 

Men mekaniska jämförelser med andra länder kan vara missvisande. I 
östra Europa rörde det sig ännu om blodiga tillställningar, som påminner 
om dem som ägde rum i de centrala och västra delarna hundra år tidigare.23 

Hur var det i Göta hovrätt? Var det o ckså här fråga om häxprocesser i 
vedertagen mening jämförbara med dem på kontinenten? 

Rättegångarnas innehåll 
Innehållet i Göta hovrätts trolldoms- och vidskepelsemål kan indelas i lyra 
kategorier: magisk skadegörelse (lat. maleficium), diabolism, djävulsför
bund och vidskepelse. Med trolldom avses de tre fö rstnämnda brotten. 
Trolldom och vidskepelse innebar, vare sig brottet hade sitt ursprung i ett 
ont uppsåt att skada eller endast var en akt av inbillning och okunnighet, 
ett försök att kringränna Guds skapelse med otillåtna medel. Människan 
förmådde dock inget ensam. Diabolisk assistans förutsattes. Men också 
Satan var bunden av naturen, eller rättare sagt av de gränser Gud dragit 
upp i Skapelsen. Den teologiska bedömningen av en magisk handling var 
emellertid inte avhängig dess effekt. Pakten med Djävulen kunde visser
ligen vara uttrycklig, men kunde också sägas ligga implicit i själva den 
magiska hanteringen. Också den harmlösaste vidskepelse var en akt av 
avgudadyrkan. Det är på denna gemensamma grund det många gånger 
mycket skiljaktiga innehållet i rannsakningarna vilar. 

Här vidtar en första orientering i rättegångarnas innehåll. Den gör inte 
anspråk på fullständighet. Ambitionen är främst att fästa uppmärksamhet 
vid den heterogenitet som präglade rättegångarna. Magisk skadegörelse 
kommer att bli föremål för ett eget kapitel (kap. 6) och behandlas därför 
summariskt. 

Magisk skadegörelse. I Sverige benämndes magisk skadegörelse med 
termerna trolldom eller förgörning.24 De misstänkta och anklagade — 
ordinära grannar och bybor — gjordes ansvariga för enskilda individers 
olycka och otur. Likartade föreställningar har funnits eller finns i många 
kulturer.25 Generellt går det att urskilja två metoder för magisk skadegö
relse. En av dem är mer svåråtkomlig än den andra. Vissa individer 
förutsätts nämligen skada genom en inre kraft eller förmåga. Människor 
med denna egenskap kan ha den medfödd. Ibland åstadkommer de för
ödelse utan att ens vara medvetna om den; den inre kraften verkar obero
ende av viljan. Men vanligen anses de drivas av hat, avund och illvilja. 
Svart magi innebär däremot en yttre verksamhet. Utövaren begagnar sig 
av rituella medel för att nå önskad effekt. Det finns inget som skiljer denna 
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aktivitet frän annan magi mer än intentionen att åstadkomma ont. Magiska 
aktiviteter är mer åtkomliga, eftersom de verkligen äger rum och kan 
lämna spår efter sig. I analysen av målen spelar denna uppdelning på två 
sorters magisk skadegörelse en viktig roll. 

2. Diabolism. I Sverige kom efter hand olika slag av umgänge med 
Djävulen att jämställas med trolldom.Med diabolism avses antydd delak
tighet i häxsabbat eller individuellt samröre med Satan i samband med 
magisk skadegörelse eller vidskepelse. Alla diabolismmål innehåller så
ledes inte beskrivningar av fullskaliga häxsabbater.26 Bengta Bengtsdotter 
i Ronneby bekände 1679 enbart att hon mött Satan i skepnad av en grå 
katt, "tå samma katt sade till henne, vill tu giva mig tin själ så skall du få 
vad du vill".27 Här handlade det om ett ensligt möte. Det manliga inslaget 
vid diabolism inskränkte sig till denna typ av fall. För övrigt gällde en total 
kvinnodominans bland de anklagade. 

Bortsett från det något avvikande innehållet i Bohuslän 1669-1672 är 
de flesta sabbatsskildringama i Göta hovrätt förknippade med barnaföran
de och med trollfolkets mötesplats i Blåkulla.28 Internationell forskning 
har ägnat stort intresse åt frågan om sabbatsskildringarnas ursprung, om 
häxsterotypen var en lärd konstruktion eller om den hade en väsentligen 
folklig bakgrund. Något entydigt svar om blåkullastereotypens ålder i 
Sverige och på vilka vägar den nått landet går inte att få. Rättegångar med 
sabbatsskildringar uppträder sent i Sverige. Under ärkebiskop Abraham 
Angermannus visitation 1596, hans beryktade så kallade räfst, bekände en 
kvinna på Visingsö en blåkullafärd. Året efter förekom ett blåkullamål med 
tre anklagade kvinnor i Söderala i Hälsingland. Därefter innehåller källor
na en handfull omnämnanden före de stora blåkullamålens utbrott i Dalar
na 1668.1 det område som senare hörde till Göta hovrätt förekom förutom 
det på Visingsö endast ytterligare ett blåkullamål, det då Lussi från 
Svarttorp ställdes inför rätta i Hällestad, Östergötland, år 1617.29 

Behovet att diskutera häxsabbatens ursprung i sin svenska blåkullatapp-
ning blir akut först i anslutning till de stora norrländska trolldomsmålen 
1668-1676. Jan-Inge Wall har påpekat att den utifrån kommande idéen 
om häxsabbaten lätt vann insteg genom beröringspunkter med en redan 
befintlig föreställningsvärld. I både medeltida kristen och ännu äldre 
folklig visionsdikt förekom föreställningar om resor till hinsides belägna 
världar, som påminner om häxornas färder till sabbaten.30 Birgitta Lager-
löf-Génetay resonerar i liknande termer i sin intensivgranskning av de 
stora blåkullaprocessernas utbrottsskede. Hon utser blåkullaberättelsen till 
en vandringssägen. Vid tiden för de stora trolldomsprocesserna hade den 
— oavsett ursprung—en klar folklig förankring. Eventuellt underlättades 
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utbrottet av uråldriga shamanistiska föreställningar i Dalarna och Härje
dalen.31 

Rättegångarna i Göta hovrätt innehåller inga uppgifter som omedelbart 
kastar ljus över blåkullafardernas bakgrund.32 Det förekom ett par hänvis
ningar till Blåkulla, som i tid föregick utbrottet av de stora trolldomspro
cesserna. Egentliga blåkullamål var det inte fråga om. I det ena fallet från 
1646 rörde det sig om ett obevittnat hot om att rida en kvinna eller hennes 
kalvar till Blåkulla och i det andra från 1663 om ett utomrättsligt tal om 
trollfolks blåkullaresor. Ett tredje fall från Skåne 1670 talar omtalar 
häxornas mötesplats — "Blåckzbergh". Rättegången i Skåne innehåller 
inga tecken på förbindelse i form av rykten eller personliga kontakter med 
de pågående blåkullamålen i det avlägsna Norrland, vilket däremot gäller 
ett par fall i Fryksdal 1672 och Vimmerby 1676. Några motsvarande 

33 tendenser till spridning förekom inte vad gäller häxjakten i Bohuslän. 
Från slutet av 1600-talet förekom blåkullamål med jämna mellanrum.34 

Mest kända har händelserna i Näs i Värmland på 1720-talet blivit genom 
den legendariska trollpackan Kapten Elin.35 Ett välkänt mönster från de 
stora blåkullamålen framträder i flera av dessa rättegångar. Barn och 
ungdomar spelade en stor roll som initiativtagare och vittnen.36 Men vid 
två rättegångar i Halland under 1680-talet tycks blåkullamotiven ha blivit 
aktualiserade av präster. Dessa var också aktiva i inledningsskedet till flera 
av rättegångarna. Prästerna skötte ofta de inledande förhören med barnen. 
Om inte domstolarna blev "provocerade" visade de litet intresse för 
häxsabbaten. I Fryksdal 1706 ställde rätten en isolerad fråga om den 
tilltalade flugit till Blåkulla. Vid samma tid pressade häradsrätten i Ingel-
stad omotiverat fram ett erkännande om en sådan färd. 

Upptakten till häxjakten i Bohuslän var däremot en ovanlig form av 
maleficiumanklagelse.37 Sören Muremäster i Marstrand hade bestulits sin 
mannakraft. Anna i Holte hade gått fram till Sören där han låg i sin säng 
och strukit på hans "hemliga lem". Annas handlande var ett utslag av 
frivolt skämtlynne. Men något gick galet. Sören kände liksom hur kattung
ar rev i hans buk och fann sig strax vara impotent. Mannen berättade inför 
stadsrätten om vad som hänt honom. 

Nu inträffade ett par händelser som röjde vägen för den följande händel
seutvecklingen. Inför rätta beskyllde Anna en annan kvinna för trolldom; 
denna hade lovat henne "en fånens färd". Annas uppfattning förefaller ha 
varit den, att anklagelsen om trolldom mot henne i sig var ett resultat av 
trolldom. Denna uppfattning om en trolldomsanklagelses verkliga ur
sprung saknar motstycke i det bevarade källmaterialet. Kvinnan, Ragnill 
Jens Svensis, som Anna i Holte utropat, inkallades och ett häftigt gräl med 
korsvisa beskyllningar mellan de bägge utbröt. Rätten lyssnade intresse
rad. 
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Nästa händelse som inträffade lade ytterligare en dimension till skeen
det. Anna i Holte begick självmord, "instigerad av Satan", genom att hänga 
sig i fängelset. Handlingen sågs som en direkt bekräftelse på kvinnans 
skuld och var ett bevis för att Satan bedrev sitt spel i staden. Vad som bragte 
henne till denna förtvivlade handling är klart. Hon uppfattade sin situation 
som hopplös. Flera andra vittnen hade framträtt mot henne och hon hade 
flutit under vattenprovet. Kanske kände hon till vanan i Danmark och 
Norge med att bränna häxor levande, vilket i så fall borde ha underlättat 
den drastiska åtgärden. Klart var emellertid att Anna hade förverkat sin 
salighet genom att dö för egen hand och utan att erkänna. Det var ett 
misslyckande för rätten som inte fick upprepas. Snart fanns också ytterli
gare misstänkta inringade som svävade i samma fara. Ragnill Jens Svensis 
avslöjade nämligen ytterligare fler personer skyldiga till trolldom. 

Troligen var också Ragnills utläggelser ett tecken på att hon resignerat. 
Även hon hade blivit underkastad vattenprov och flutit. Men hon erkände 
till en början inte att hon själv var en trollkvinna som skadat andra och 
deltagit i häxsabbaten. Däremot började kvinnan att gå händelserna i 
förväg genom att både på tillfrågan och självmant nämna misstänkt 
trollfolk. Ragnill anklagade två kvinnor som "med fiere deras kamrater 
haver satt Kopperhester ned för fisken och håller den ifrån landet." Rätten 
kunde inte undgå att börja ställa frågor: "Man sporde vidare Ragnille huru 
hon kunde veta att dem hon uppropat voro trolldjävlar, om hon varit med 
dem någonstädes eller de med henne, när, var, vilken tid deras gärningar 
hava varit". Vid förnyade rannsakningar något senare kom svaret på 
frågan. Ragnille hade blivit hämtad av Fan och riden (inte ridit själv, 
således) till häxmötet, där hon igenkänt kvinnorna hon sedan röjt. 

I Danmark var det en kombination av bekännande trollfolk (utsatta för 
lagenlig tortyr efter fällande domar) och en folklig häxmytologi (häxorna 
opererade kollektivt när de skadade andra) som åstadkom en dynamisk 
situation med talrika rättegångar.38 Inga massprocesser uppstod utan serier 
av småmål. Det strikt ackusatoriska förfarandet krävde nämligen att de 
som blev utlagda som medskyldiga vid bekännelserna formellt blev in
stämda av en skadelidande part. 

Rannsakningarna i Bohuslän fick ett mer okontrollerat förlopp. Det är 
befogat att tala om en häxjakt. Dynamiken i skeendet var, som Linderholm 
framhållit, klart förlagd till domstolarnas agerande.39 Tortyr och vatten
prov förekom regelmässigt. Ragnilles agerande gör dock att bilden måste 
nyanseras. Något liknande den folkliga häxmytologin i Danmark fanns 
tydligen representerad i Bohuslän (se ovan om "Kopparhester"). Under 
inledningsfasen var det inte nödvändigt för domstolarna att introducera 
sabbatsmotiv och via tortyr pressa fram namn på sabbatsdeltagare. Kon
flikter och rykten som sedan gammalt florerat i Marstrand resulterade 
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tillsammans med folkliga föreställningar om häxors kollektiva framfart 
istället i att en hel grupp av misstänkta fanns tillgänglig för rättens fortsatta 
bearbetning. 

3. Djävulsförbund. Djävulsförbund var inte nödvändigtvis förknippade 
med häxsabbat eller magiska handlingar. Skriftliga och muntliga pakter 
utan andra inslag har fått bilda en särskild kategori.40 De senare beredde 
bekymmer i domstolarna, eftersom det inte gick att avgöra sanningshalten 
i bekännelsen. Risken fanns att någon ville ljuga livet av sig. Lika litet som 
de domshavande ville låta synden gå ostraffad, ville de hjälpa någon att 
begå judiciella självmord. Dilemmat framkommer tydligt i fallet med den 
tjuv anklagade östgöten Erik Ersson, som år 1699 ericände att han ingått ett 
muntligt förbund med Djävulen. Gång på gång återkom tingsrätten i 
Hällestad med frågor och förmaningar "att han ingalunda skulle en så grov 
gärning ohemult på sig bekänna."41 

Med undantag för en ung prästpiga i Malmö var det män som slöt 
förbund med Djävulen 42 Bland männen fanns emellertid betydande skill
nader inbördes. De som förskrev sig till Satan var vanligen ynglingar och 
skolpojkar och inte alls kriminella. Ibland tillhörde de välmående familjer. 
Soldater var också benägna att begå brottet. Förmodligen rannsakades 
åtskilliga fler vid krigsrätterna. Under 1700-talet anslöt sig även någon 
enstaka dräng till följd av att skrivkunnigheten spred sig. Men djävulsför
bunden var i stor utsträckning ett urbant 1700-talsfenomen, som gick hand 
i hand med en viss bildning. 

Djävulsförskrivningarna ägde rum både individuellt och kollektivt. Sin
nesstämningen hos förövarna varierade analogt. Den ensamme handlade 
ofta i ett betryckt tillstånd. Förövarna påstod att tilltaget varit en impuls
handling, att de råkat i ett tillstånd av förvirring. Hade de författat sedlama 
med sitt eget blod, hade först blodvite uppstått oförhappandes genom en 
olyckshändelse. Därvid överfölls de av en "frestelse". Var man flera om 
dådet kunde motivet vara nyfikenhet. Förmodligen är det inte fel att 
beskriva djävulsförskrivningarna i åtminstone skolmiljöer som protest
handlingar. Rannsakningarnas interiörskildringar visar att gossar som 
knappt var i tonåren inte bara drack, bolmade på pipor och spelade kort 
utan också kopierade böcker med förbjudet innehåll. Den yttersta utma
ningen mot den förhärskande religiösa skoldisciplinen måste ha varit att 
förskriva sig till Djävulen. 

Djävulsförskrivningarna är stereotypa. Man nalkas Djävulen på ett torrt, 
affärsmässigt sätt, nästan som det vore fråga om jämbördiga parter. Ull 
följd av förövarnas ålder är tonfallet vid något tillfälle ungdomligt oförfä
rat; Djävulen hälsas med ett glatt "Salut". Motivet gällde nästan alltid 
pengar. Vissa förövare uppställde emellertid utförligare krav på Satans 
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motprestation. Följande visar vilka önskningar en artonårig dräng i 1700-
talets Sverige kunde ha:43 

1. Vackra kläder med god passform att stoltsera i, vackra och sköna 
mödomar, tjänst i krigsväsendet, till drickande, dobblande, tornerande 
och skjutande. 
2. Fysisk styrka. 
3. Stor ynnest hos herrskapen. 
4. Skicklighet att spela "viol" och andra instrument. 
5. Lycka vid jakt och annorstädes. 

All kontakt med Satan innebar inte att en pakt förelåg. Det fanns 
graderingar även i det diaboliska umgänget. Visst samröre med Djävulen 
har inte heller medtagits i undersökningen. Det gäller fall av "diabolisk 
medverkan", som till exempel då brottslingar som t juvar och tidelagare 
ibland påstod att Satan deltagit vid deras dåd.44 En annan grupp som 
utelämnats är de, som på falska grunder utgav sig för att vara besatta. De 
representerar en sorts mellanläge på vägen mot en uttrycklig pakt. Den 
falskeligen besatte förrådde dopets sakrament genom att upplåta sin kropp 
till en hemvist för onda andar. Men själen tillhörde fortfarande Gud. En 
fulländad pakt krävde att avfällingen uppgav sin fria vilja och överlämnade 
sig hel och hållen till Djävulen. 

4. Vidskepelse. Hela det spektrum av magi som varken var till men för 
omgivningen eller innehöll tecken på förbindelse med Djävulen kallas här 
vidskepelse. Termen vidskepelse är problematisk därför att den implicerar 
det negativa synsätt domstolarna anlade mot allehanda folkliga praktiker, 
som var felaktiga och fåfänga ur både ideologisk och kognitiv synvinkel. 
Magi är kanske en mer neutral term. Men den förekommer sparsamt, om 
ens alls, i källorna. 

Det är svårt att ge en kortfattad beskrivning av de olika aktiviteterna. 
Målen och medlen var legio. Signeri (verbal magi) och lövjeri (operativ 
magi) för att bota och förhindra sjukdomar och annat ont är de mest 
välkända formerna. Vidskepliga metoder för att väcka kärlek och få bli gift 
förekom även med en viss regelbundenhet. Det var nästan uteslutande 
kvinnor som nyttjade magi och magisk expertis med detta för ögonen.45 

Den sexualmoral kyrkan försökte inplanta, rädslan att föda oäkta barn, kan 
ha stimulerat magibruken. I flera fall hade kvinnorna först blivit lägrade 
av männen. Som gifta sökte de även hjälp för att bli fruktsamma och för 
att deras män skulle vara fromma istället för begivna på starka drycker.46 
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Hänvisningar till så kallade konstböcker är däremot få. Under 1600-talet 
kunde man heller inte alltid läsa dem. Men det var inget problem. Det gick 
att låtsas. Dessutom var de tryckta orden eller avskrifterna verksamma i 
sig. Man kunde bli klok bara genom att använda en bok som huvudkudde. 
Människorna beskrev dem på ett "illitterat" sätt, som ting med en viss 
storlek och färg och inte som texter med en titel. Som regel gick de inte 
att uppbringa inför domstolarna.47 

Vissa rättegångar behandlade gärningar som i sig inte var vidskepliga 
men som begåtts i ett sådant uppsåt. Oblater var begärliga för magiska 
ändamål. Det var till fördel för den tilltalade om domstolen bedömde 
gärningen som en vidskepelse. Hölls den som ett försök att medvetet 
smäda Gud kunde straffet bli döden.48 Föremål som spikar från galgar och 
stegel var på liknande sätt magiskt verksamma.49 Avrättningsplatserna 
blev besökta nattetid av oförvägna människor. Kyrkornas benhus kunde 

50 även räkna med påhälsning i jakten efter människokranier. 
Människor som begick brott och blev ställda inför domstolarna försökte 

skydda sig med magiska medel. Under 1600-talet betraktades sådant som 
djävulskonst, som försök att förgöra rätten, för att under 1700-talet tolkas 
mildare som ett i och för sig verksamt medel att styrka de tilltalades egen 
inbillning om att vara säkra. Alltför stor karskhet, överdriven frimodighet 
och spotska svar väckte domstolarnas misstankar. Föremål som tillskrevs 
magisk kraft eller skrivna sedlar återfanns då och då omsorgsfullt place
rade i skor eller insydda i kläderna.51 

En typ av magi som blev allt vanligare var sållande eller "skiärtslande". 
Ett såll som innehöll diverse föremål placerades mellan skänklama på en 
ullsax. När sållet sattes i rotation gav det svar på ställda frågor genom 
plötsliga rörelser och skramlanden. Vid något tillfälle sållade man efter en 
trollpackas namn, vid ett annat efter den kvinna som lagt sitt foster i lönn, 
men oftast gällde det att avslöja vem som stulit en ostbit, ett stycke kött 
eller litet pengar.52 

Vidskepliga edgångar tillgreps för att befria sig från misstankar om 
tjuvnad. Denna typ av mål började förekomma mot slutet av 1600-talet. 
Istället för att konsultera sållet eller någon synsk människa kunde den 
bestulne trumma samman ett uppbåd grannar som fick svära sig fria från 
stölden. Det är svårt att avgöra vari det vidskepliga i handlingen egentligen 
låg. Man svor ibland i Guds namn och detta missbruk av det andra budordet 
kan ha bedömts analogt med signeri. Den falska förtröstan människorna 
uppvisade inför en gagnlös handling kan också ha haft betydelse, att den 
skyldige med en sorts automatisk verkan skulle straffas av Gud.53 

De döda förorsakade människorna bekymmer i 1600- och 1700-talens 
Sverige. Man kunde insjukna om man lade sig att sova vid ett gravkummel. 
Speciella läsningar mot "gastkramande" tillhörde den magiska repertoa
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ren. Vidskepliga ritualer vid begravningar förekom. Spökerier rannsaka
des vid domstolarna frän slutet av 1600-talet. Ull en början, om det var 
människor som försökt att skrämmas, bedömde domstolarna tilltaget som 
ett brott mot edsöret. Snart blev emellertid spökerierna "för likhetens 
skull" sammanförda med trolldom och vidskepelse. Spökerier väckte stor 
uppståndelse. Vid ett tillfälle flydde människor längs blekingekusten sina 
hem i stor fruktan, sedan en yngling spökat och därvid yttrat en hotfull 
profetia om en kommande flodvåg.54 Prästernas flitiga agerande tenderade 
att diabolisera föreställningarna. De trodde inte på spöken i den bemärkel
sen att de döda återvände och hemsökte folk. Däremot kunde Djävulen 
driva sitt spel. Det var straffbart att spöka för andra, eftersom det var att 
"förrätta Satans onda andars syssla".5 Efter hand under 1700-talet mild
rades synsättet dithän, att spökerier betraktades som försök att förleda 
människor till vidskeplig vantro.56 

Rättegångarnas form 
Det europeiska häxväsendet var heterogent inte bara när det gällde den 
regionalt olikartade kronologin i förföljelserna. Rättegångarnas innehåll 
och form varierade i lika hög grad. I Europas utkanter bibehöll rättegång
arna i högre grad sin karaktär av begränsade aktioner. "Genomsnittsmålet" 
i Göta hovrätt var också det med någon enstaka eller ett par anklagade, 
trots att det efter hand blev vanligare med något mer omfattande rannsak-
ningar. 

Däremot säger omfattningen i antal individer räknat ganska litet om 
rannsakningarnas innehåll. Termer i internationell litteratur som "small 
hunts" med en till tre anklagade, "medium-sized hunts" med mellan fyra 
och tio rannsakade och "large hunts" med allt däröver, är belysande så 
länge ett givet processmaterial enbart inbegriper magisk skadegörelse å 
den ena sidan och förmodat mer omfattande sabbatsmål å den andra.57 

Häxjakten i Bohuslän hade ett sammanlagt facit på över etthundra miss
tänkta och rannsakade. Men de svenska domstolarnas agerande, som 
innebar att de parallellt befattade sig med också ofarligare, icke-skadlig 
magi, gör en sådan karaktärisering ofullständig.58 Vidskepelser utfördes 
både individuellt och kollektivt. I sistnämnda fall kunde rättegångarna bli 
lika omfattande som någonsin en häxjakt av klassisk typ. Vid ett tillfälle 
fälldes ett fyrtiotal individer, i stort sett hela den vuxna befolkningen i en 
by, för, som det även eljest ofta benämndes, "vidskepliga svordomar vid 
salt och bröd".59 De säkerligen största rannsakningarna som förekom, helt 
enastående i sitt slag, har inte heller kunnat medräknas beroende på att 
straffet utmättes kollektivt. I Torna och Harjagers härader i Malmöhus län 
bötfälldes år 1750 samtliga åbori hela tjugoen stycken byar för vidskepligt 
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Tabell 25, Anklagade och förtalade individer per rättegång i trolldoms- och vidskepelse
mål underställda Göta hovrätt 1635-1754. 

Anklagade/förtalade Rättegångar 

1-3 298 
4-10 44 
Il- 7 

Anm.: Kollekt iva domar och rannsakning ar utan formellt tilltalade är uteslutna: process 
113, 324, 325,326. 

botande med så kallade gnideldar under en grasserande boskapssjuka.60 

Vidskepelsemål av sådan dignitet har inget annat gemensamt med genuina 
häxprocesser än just sin omfattning. Det fåtal verkligt omfattande rätte
gångar som ägde rum var lika ofta beskedliga. Dessutom rann de flesta 
sabbatsmålen ut i sanden. 

Från trolldom till vidskepelse 
Proportionerna mellan de olika kategorierna trolldoms- och vidskepelse
mål förändrades dramatiskt över tid. Nedan finns två tabeller som åskåd
liggör innehållet i rannsakningarna. Den första utgår från antalet anklagade 
individer. Rättegångarna uppträder inte alltid i ren form utan innehåller 
ofta olika typer av anklagelser riktade mot de lagförda. I sistnämnda fall 
har en förenkling företagits i tabellen. Ett diabolism ens primat har ansetts 
råda över maleficium och vidskepelse. Det framgår inte om en individ 
anklagad för blåkullafärd också beskylldes för magisk skadegörelse, vilket 
förekom. På motsvarande sätt har vidskepelse underordnats maleficium. 
Även här var det vanligt med blandade rannsakningar. Det är alltså bara 
för diabolismmålens vidkommande som samtliga anklagelser framkom
mer. (Alla maleficium anklagelser har visserligen också registrerats, men 
de kommer att redovisas separat, kap. 6.) Syftet här är att understryka 
rannsakningamas egentliga karaktär. Den framkommer tydligast om hu
vudanklagelsen — den allvarligaste anklagelsepunkten — mot varje till
talad får bestämma fallets rubricering. 

Det är också nödvändigt att registrera innehållet i den inledande ankla
gelse som kan bedömas ha motiverat åtalet i vaije enskilt mål (oberoende 
av hur många individer som rannsakades). Diabolismmålen var få men 
kunde gälla ett stort antal anklagade. Generellt sett var också antalet 
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Tabell 2.6. Huvudanklagelse i trolldoms- och vidskepelsemål underställda Göta hovrätt 
1635-1754. Anklagade och förtalade individer. Absoluta tal och genomsnitt per tioårspe
riod. Sammanlagt och i intervall. 

Kategorier 1635--1674 1675--1734 1735--1754 1635--1754 

Maleficium 46 11,5 62 10,3 17 8,5 125 10,4 
Vidskepelse 54 13,5 204 34,0 244 122,0 502 41,8 
Diabolism 110 27,5 39 6,5 4 2,0 153 12,8 
Djävulsförbund 4 1,0 15 2,5 15 7,5 34 2,8 
Ospecificerat 12 3,0 42 7,0 12 6,0 66 5,5 

Summa 226 56,5 362 60,3 292 146,0 880 73,3 

Tabell2.7Inledande anklagelse i trolldoms- och vidskepelsemål underställda Göta hovrätt 
1635-1754. Absoluta tal och i genomsnitt per tioårsperiod. Sammanlagt och i intervall. 

Kategorier 1635-1674 1675-1734 1735-1754 1635-1754 

Maleficium 28 7,0 44 7,3 11 5,5 83 6,9 
Vidskepelse 31 7,8 79 13,2 95 47,5 205 17,1 
Diabolism 10 2,5 10 1,7 5 2,5 25 2,1 
Djävulsförbund 2 0,5 12 2,0 12 6,0 26 2,2 
Ospecificerat 4 1,0 1 0,3 1 0,5 6 0,5 

Summa 75 20,8 146 24,3 124 62,0 345 28,8 

Anm. Åtta mål som hovrätten återremitterade för fortsatt rannsakan under perioden 
1635-1674 är uteslutna. 

tilltalade i vidskepelsemål högre än vid renodlade maleficiumrannsak-
ningar och fall som rörde förbund med Djävulen. Den andra tabellen 
förhindrar att de två sistnämnda kategorierna blir diskriminerade när det 
gäller proportionerna. 

Rättegångarna i Göta hovrätt hade litet gemensamt med kontinentens 
häxprocesser. Ökningen över tid går väsentligen att hänföra till vidskepel
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se. Under hela undersökningsperioden samsades visserligen olika typer av 
rannsakningar med varandra, men betydelsen av de övriga var hela tiden 
i avtagande. Från trolldom till vidskepelse, kan utvecklingen sammanfat
tas. 

Djävulsförbunden ökade dock i antal. I själva verket underställdes lika 
många mål gällande djävulsförbund som motsvarande rörande diabolism. 
Den framträdande ställning de senare intar är avhängig de exceptionella 
sabbatsm ålen i Bohuslän 1669-1672. Innan händelserna i Bohuslän utspe
lades förekom endast en handfull mål med individer anklagade för diabo
lism. Denna lilla skara tilltalades dessutom inte för deltagande i häxsab-
bater utan rannsakades för individuellt samröre med Satan. Sabbatsmål 
började som sagt förekomma med en viss regelbundenhet först under 
1600-talets senare del. Men inget eller ens alla sammanräknade nådde 
samma omfattning som häxjakten i Bohuslän. 

En mycket begränsad del av anklagelserna gällde maleficium, alltså 
magisk skadegörelse. Utvecklingen i förhållande till vidskepelse är beak-
tansvärd. Anklagelser för maleficium var relativt många under de första 
decennierna men senare tilltalades vida fler för vidskepelse. Maleficium -
målen förhöll sig däremot på en tämligen konstant nivå i jämförelse med 
de övriga mer fluktuerande kategorierna. Det var först några årtionden in 
på 1700-talet, som rättegångarna började minska i antal. 

En misstanke om att processtalens förändringar stimulerades av ett 
elitintresse uppstår genast vid en genomgång av rannsakningamas inne
håll. Någon skadelidande part som vid maleficium fanns vanligen inte vid 
vidskepelse. Detta brott beivrades på samma sätt som diabolism och 
djävulsförbund så gott som uteslutande på ideologisk grund. Ett rimligt 
antagande är att staten och kyrkan ökade sin möjlighet till kontroll via 
domstolarna. 

Men rättegångarnas innehåll skvallrade också om förhållanden som 
tycktes stå opåverkade av elitinblandning. Allmogen fortsatte som det 
förefaller opåverkade av det ideologiska klimatets växlingar att regelbun
det och i samma omfattning lagsöka grannar och sockenbor för magisk 
skadegörelse. Om det inte går att visa att eliten påverkade viljan att anklaga 
kan man komma till slutsatsen att elit- respektive folkligt inspirerade 
processtyper representerar två skilda fenomen, som kräver helt olika 
förklaringar. Situationen är underlig. Dels är det svårt att betrakta troll
doms- och vidskepelseprocessernas dynamik i Göta hovrätt som resultatet 
av en underifrån kommande rörelse, dels kan iakttagelserna rörande den 
fysiskt skadliga trolldomen skänka legitimitet åt ett sådant perspektiv. Fall 
av magisk skadegörelse kan förklaras utan att hänsyn behöver tas till eliten. 
I länder och regioner där rättegångar med detta innehåll ökade i intensitet 
tycks det vara möjligt att tala om en rörelse underifrån. 
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Noter 
1. Ankarloo, Trolldomsprocesserna, 43 ff., 340 ff. 
2. Ibid., 58 f., 67 ff. 
3. Levack, The Witch-hunt, 77 ff. 
4. Ett moment av osäkerhet vidlåder dock karaktäristiken av de äldsta proces

serna fram till 1614. Det är endast i drygt e n tredjedel av dessa som det 
uttryckligen talas om förgöming. Men Ankarloo tillfogar att också i de fall 
där det i allmänna ordalag talas om trolldom torde magisk skadegörelse ha 
utgjort den huvudsakliga beståndsdelen. D et är inte helt säkert. Ankarloo 
hävdar nämligen även att benämningen "trolldom är ingalunda alltid reser
verad för de svårare b rotten". I takt med at t allehanda former av godartad 
magi började beskrivas i diaboliska termer betecknades den allt oftare med 
den allvarligare termen trolldom. Det omvända gä llde under 1700-talet. 
Ibland diskuterades om magisk skadegörelse förorsakats av "vidskepelse". 
Förgörningens dominans skulle dock tentativt kunna bekräftas av utfallet i 
de äldsta processerna. Den höga andelen frikännanden tyder på att det inte 
rörde sig om vidskepelse utan om svårbevisad maleficium; Ankarloo, Troll
domsprocesserna, 46 ff. 

5. Idem, "Sverige: Det stora oväsendet 1668-1676", i Häxornas Europa, 250. 
6. Idem, "Kommentar till Hans Eyvind Naess", Historisk tidskrift (Norge), 

(1991), 215 f. 
7. Men om skillnaderna tas ad notam är det tydligt att utvecklingen ändå letts 

in på lugnare banor. Det förefaller inte helt osannolikt att så verkligen var 
fallet. 1620-talet hade ett lågt processtal. En "processvåg" drog över landet 
vid 1630-talets mitt, några spår av den återfinns inte i Göta hovrätt; Ankar
loo, Trolldomsprocesserna, 73. 
Det är möjligt att föra ett tentativt resonemang för att ytterligare styrka detta 
förhållande. Attityderna till trolldom oc h vidskepelse mildrades knappast 
under 1600-talet, snarare är det troligt att de nya och oförsonliga idéerna 
vann insteg på allt lägre nivåer i den s amhälleliga kontrollapparaten. Men 
den politiska oron mattades efter hand när centralmakten stärkte sina posi
tioner och snart inriktad es också ambitionerna på en expa nsionistisk utri
kespolitik. Det är väl känt att krig liksom andra omvälvande händelser för 
tillfället kunde minska viljan att driva rättegångar, men krigshändelserna på 
svenskt territorium inskränkte sig till smärre operationer och skärmytslingar. 
Även om krigets bördor på annat sätt fick bäras av befolkningen och givetvis 
kan ha minskat benägenheten till folkliga trolldomsanklagelser, så hade det 
troligen större betydelse att det utrikespolitiska spelet absorberade överhe
tens intresse och därigenom minskade antalet rättegångar. Maktens behov 
av legitimitet kan baseras på interna respektive externa förhålland en, och 
förhållanden på hemmaplan får lägre prioritet under perioder av yttre tryck. 
Rättegångarna blev fler under 1600-talets andra del. Förordningarna om eder 
och sabbatsbrott 1665 och 1687 sammanfaller med en minskande aktivitet 
på den utrikespolitiska scenen. Statens legitimitetssträvanden inriktades 
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alltså i större utsträckning på inre förhållanden under den tid som följde. Den 
avmattningsfas som kom i början på 1700-talet uppträdde också i samband 
med en period av förhöjd yttre aktivitet. Det stora nordiska kriget utbröt vid 
sekelskiftet. 
För en diskussion om krigens hämmande inverkan, se t.ex. Levack, The 
witch-hunt, 108 f., 151 f. Bilden är dock inte entydig. Det gäller i än högre 
grad andra katastrofliknande händelser. För en diskussion om dessa förhål
landen och relationen mellan social konflikt och förekomsten av häxproces
ser, se John Demos, Entertaining Satan: Witchcraft and the Culture of Early 
New England (New York & Oxford, 1982), 368-387. Legitimitetstanken 
och korrelationen med krig är inspirerad av Larner, Enemies of God, 194 ff. 

8. Process 57,58,65,66,67,77. 
9. Svenungsson, Rannsakningarna om trolldomen i Bohuslän, 327 ff. 
10. Process 78,84. 
11. Jämför dock utvecklingen i Svea hovrätt (se Appendix). Möjligen följde en 

temporär avmattning i massrättegångarnas spår. 
12. Eli F. Heckscher, Svenskt arbete och liv (1941), 8 uppl. jämte kompletteran

de tillägg (Stockholm, 1976), 127,161. 
13. Svenska städer är även klart överrepresenterade i processmaterialet före 

1614. Över 20 procent av rättegångarna ägde rum i dåtida städer . I det 
område som senare tillhörde Göta hovrätt var siffran lägre eller drygt 15 
procent. Stadsrätternas domböcker finns bevarade i större utsträckning än 
landsrätternas; Ankarloo, Trolldomsprocesserna, 43,340 ff. 

14. Levack, The Witch-hunt, 119 ff. Se även Naess, Trolldomsprosessene, 32 f. 
En knivskarp distinktion mellan land och stad förefaller också alltför dras
tisk med tanke på de obetydliga och lantliga städerna i Sverige. Med 
undantag för Stockholm hade Mora församling vid tiden för de stora 
blåkullamålen en lika stor befolkning som de större städerna; Lagerlöf-
Génetay, Häxprocessernas utbrottsskede, 174. Men det är troligt att kring
vandrande element, som slog mynt av sina kunskaper i signeri, lövjeri och 
allehanda förbjudna konster, drogs till städerna oc h deras omgivningar. 
Detta kombinerat med att städerna var till ytan begränsade jurisdiktionsom-
råden med en påtaglig fysisk närhet mellan invånare och myndighetsperso
ner, som underl ättade kontrollen, kan eventuellt förklara städernas relativt 
höga andel av processomfånget. 

15. Redan under 1500-talet var rättegångar vanliga i om rådet och något liknande 
en tradition kan ha utvecklats; Ankarloo, Trolldomsprocesserna, 44. 

16. Historisk statistik för Sverige: Del 1. Befolkning 1720-1950 (Stockholm, 
1955), tabell A 5. Värmland tillhörde Örebro län ge nom hela undersök
ningsperioden. Först 1795 redovisas Värmlands befolkning självständigt. 
Proportionen mellan Öiebros och Värmlands län för detta år har tillämpats 
för att beräkna Värmlands befolkning för år 1749. 

17. Somliga hade dock en rent administrativ bakgrund. Det hände att fall 
återremitterades från hovrätten för fortsatt rannsakan eller att en enda 
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process från en underrätt resulterade i flera hovrättsresolutioner. (Se Appen
dix; processanhopningar i Kalmar län 1665-74 och i Skaraborgs län 1695-
1704.) 

18. Citatet hos Bendz, Göta hovrätt, 97. 
19. Någon officiell befolkningsstatistik existerade knappa st före tabellverkets 

tillkomst 1749, då rikets befolkning exklusive Finlands uppgick till 1,7 
miljoner. År 1772 hade befolkningstalet stigit till 2 miljoner; Historisk 
statistik för Sverige, Tab. A 5. Uppskattningar för tidigare perioder har dock 
gjorts; under Gustav II:s tid till 0,9 miljoner, för år 1720 till 1,4 miljoner; 
Eli F. Heckscher, Svenskt arbete och liv, 134. Andelen under Göta hovrätts 
jurisdiktion var förmodligen omkring hälften av rikets totala population 
under 1630-talet. Denna andel ökade sedan. Är 1749 levde omkring 1 miljon 
människor i området, således något över 60 procent av landets befolkning. 

20. Jämför Ankarloo, "Det stora oväsendet", 262. Författaren sammanfattar 
perioden efter massprocesserna med orden: "Under de följande decennierna 
sändes fortfarande enstaka trolldomsmål in till hovrätterna." 

21. H. R. Trevor-Roper, The European Witch-craze of the Sixteenth and Seven
teenth Centuries (Harmondsworth, 1969), 83. 

22. För en översikt av häxprocesserna i Europas geografiska periferi, se Häxor
nas Europa, bidragen i tredje avdelningen, "Förföljelserna i Skandinavien 
och andra europeiska periferier". 

23. Levack, The witch-hunt, 195; Klaniczay, "Häxtron", 198. 
24. Förgiftning var också en form av förgöming. Sådana fall är inte inkluderade 

i undersökningen; jämför Ankarloo, Trolldomsprocesserna, 34 ff. 
25. För det följande, och för en antropologisk översikt med nutida exempel, se 

Lucy Mair, Witchcraft (London, 1969). 
26. I följande mål förekommer diabolismanklagade individer: process 9,15,22, 

23, 28,31,57,58, 61,65,66,67,77,78, 84, 85, 89,91,93,104,121,143, 
153,180,183,194,202,221,225,232,233,267,302. 

27. Process 85. 
28. Linderholm kommenterar de bohuslänska särarterna vid upprepade tillfäl

len; Linderholm, De stora häxprocesserna, 59,83 f., 92,234. 
29. Lagerlöf-Génetay, Häxprocessernas utbrottsskede, 140 f. 
30. Wall, Hon var en gång tagen under jorden, 11-43,185 ff. 
31. Lagerlöf-Génetay, Häxprocessernas utbrottsskede, 136 ff., 189-195. 
32. Det finns dock exempel i källmaterialet på föreställningar av sabbatsliknan-

de karaktär: process 121 — Årligt gästabud hos Strömkarlen, troll avlägger 
besök och firar en sorts gästabud hemma hos den tilltalade; process 89 — 
Tre vita jungfrur inbjuder till gästabud. Detta fall utvecklades verkligen till 
ett blåkullamål. Se även Jönköpings län 1656: 6, Criminalia, G HA — 
Gästabud med Älvakung. 
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33. Somliga av rättegångarna nedan har inte räknats till diabolismmålen — 
process 20,38,64,68,148 — utan så har skett endast i de fall där individer 
faktiskt blev rannsakade för misstänkt sabbatsdeltagande. 
Process 20, 1646, Östra, Kronoberg — Obevittnat hot att rida kvinna eller 
hennes kalvar till Blåkulla. 
Process 38, 1663, Tönnersjö, Halland — Utomrättsligt tal om trollfolks 
blåkullaiesor. 
Process 57, 58, 65, 66, 67, 77, 1669-1672 — Omfattande sabbatsmål i 
Bohuslän. 
Process 64 och 68,1670, Bara, Skåne — Flicka hört sin moder tillfrågas om 
hon ville följa med till "Blåckzbergh". 
Process 78,1672, Fryksdal, Varmland — Flicka förd till Blåkulla. 
Process 84,1676, Vimmerby, Kalmar — Kringvandrande flicka från Dalar
na alternativt Östergötland sprider tal om Blåkulla. 
Process 89,1682, Fryksdal, Varmland — Flicka förd till Blåkulla. 
Process 91,1686, Fjäre, Halland — Kvinna erkänner blåkullafärd. 
Process 93,1687, Halmstad, Halland — Kvinna erkänner blåkullafärd. 
Process 143, 1702-03, Kinne, Skaraborg — Gosse ridits till Blåkulla. 
Process 148,1706, Fryksdal, Värmland — Rätten ställer isolerad fråga om 
blåkullafärd. 
Process 153, 1706-07, Ingelstad, Kristianstad — Kvinna erkänner blåkul
lafärd. 
Process 180,1720, Risinge, Östergötland — En ung piga hört ett susande i 
luften och därefter plötsligt mött en gammal kvinna, som man misstänkte 
hade kommit flygande. 
Process 183, 1720, Näs, Varmland — Ett omfattande blåkullamål initierat 
av en flickas berättelse. 
Process 194,1723, Mark, Älvsborg — Hicka anklagar sin mor för blåkul-
lafärder. 
Process 202,1726, Luggudde, Malmöhus — Kvinnas utseende och klädsel 
väcker misstankar om att hon kommit flygande till en gård en påskmorgon. 
Process 221, 1731, Norra Vedbo, Jönköping — Pojke rest till och från 
Blåkulla. 
Process 232, 1735, Karlskrona, Blekinge — Efter en pigas angivande. 
Urvattnad häxsabbat äger rum i ett hus vid torget. 
Process 233, 1735, Tössbo, Värmland — Undersökning om en dräng som 
skjutit ned en kvinna under hennes flygfärd. 
Process 302, 1746, Haijager m. fl. härader, Malmöhus — Ung kvinnas 
självbekännelse om blåkullafärd. 

34. De fortsatte att uppträda även efter 1754, se HRTIII-IV, RA. 
35. Bengt Ankarloo, "Häxprocesser på Värmlandsnäs", Värmland förr o ch nu 

(Karlstad, 1977), 65-^68. 
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36. Idem, Trolldomsprocesserna, 286-295 et passim; Lagerlöf-Génetay, Häx
processernas utbrottsskede, 118-125 et passim. 

37. För inledningsskedet; Linderholm, De stora häxprocesserna, 86-108; 
Svenungsson, Rannsakningarna om trolldomen i Bohuslän, 20-51. 

38. Johansen, Da Djaevelen var ude...: Trolddom i det 17. århundredes Dan
mark (Odense, 1991), 80, 85 f., 158. 

39. Linderholm, De stora häxprocesserna, 59. 
40. I följande m ål, varav de flesta gäller förskrivelser, förekommer individer 

anklagade för djävulsförbund: process 48,81,109,126,129,135,156,166, 
192, 196, 204, 205, 226, 236, 242,257, 259, 268, 276,284, 286,288, 292, 
300, 331, 349. Redogörelsen nedan ge r en sammantagen bild av dessa 
rättegångar. Variationer och undantag finns givetvis. 

41. Process 129. 
42. Process 292. 
43. Process 288. 
44. Beträffande tidelag, se Jonas Liliequist, Brott, synd och straff: Tidelagsbrot-

tet i Sverige under 1600- och 1700-talet, akademisk avhandling, stencil, 
Historiska institutionen, Umeå universitet (1992), 131 ff. 

45. Vid något tillfälle stod en man anklagad för att ha velat "befrämja köttsligt 
umgänge"; process 332. 

46. Process 21,50,59,60,72,82,131,198,228,245,285, 332. 
47. Process 22,43,49. 
48. Process 132,200,287,294. 
49. Process 124,193,309,343. 
50. Process 113,178. 
51. Process 14,94,114,120,137,237,255,269. 
52. Process 112, 133, 151, 155, 163, 173, 176, 182, 206, 211, 246, 279, 320, 

335, 336, 339, 346. Ytterligare belägg utöver de redan angivna finns. 
Hänvisningarna nedan är inte heller heltäckande. 

53. Process 103,116,150,188,265,305,338. 
54. Process 223. 
55. Process 95. 
56. Process 92,95,105,152,167,223,290,299, 341. 
57. Levack, The witch-hunt, 156 ff. Se även Erik Midelfort, Witch Hunting in 

Southwestern Germany, 1562-1684: The Social and Intellectual Founda
tions (Stanford, 1972), 4 ff.; William E. Monter, Witchcraft in France and 
Switzerland: The Borderlands During the Reformation (Ithaca, 1976), 86, 
89. 

58. Även i Danmark förefaller en uppdelning av beskrivet slag vara av begränsat 
värde: "Nok var det maleficium-processer, men i l0bet af årene 1618-1625 
minder dynamikken i processerne i de hårdest ramte områder om det 
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m0nster, der kan fîndes i sabbatsproc es seme på kontinentet"; Jens Christian 
V. Johansen, Da Djaevelen var ude, 42. 

59. Process 338. 
60. Process 324, 325, 326. 
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Kapitel 3 

Trolldom och vidskepelse i lagstiftning 
och rättspraxis 

De medeltida landskapslagarnas stadganden om skadlig trolldom sam
sades i några fall med bestämmelserom vidskepelse.1 De rikstäckande 

landslagarna från 1300- och 1400-talet saknade däremot uttryckliga an
visningar i den riktningen. Utvidgningen av praxis under 1500- och 
1600-talen innebar att de lägre straffskalorna i förgörningsparagrafen kom 
att tillämpas vid icke-skadlig magi jämsides med kyrkliga bestämmelser 
och rättskipning.2 Därutöver förekom domar grundade på Guds lag vid 
grova trolldomsbrott. 1 1608 års edition av Kristoffers landslag hade Karl 
IX ombesörjt att valda delar ur Mose lag ingick i ett appendix.3 Ännu under 
1700-talet förekom domar grundade på bibeln i Göta hovrätt. Sista gången 
det skedde var 1733, året innan den nya lagen blev stadfäst.4 

Landslagens högmålsbalk innehöll inte en utan åtminstone två troll-
doms- eller förgörningsparagrafer. "Förgör man manne eller konu, kona 
konu eller manne, meth truldom, swa ath hon eller han faar dödh aff, miste 
liif siit fore tolka gerning; Man seal staegla oc konu brenna".5 Med 
förgörning avsågs all skada som ägde rum utan samband med yttre våld.6 

Giftmord tillhörde också denna kategori. Vid både trolldom och förgift
ning, under förutsättning att den förra gällde den typ som med dagens 
språkbruk skulle benämnas svart magi, låg den andra paragrafen närmast 
till hands: "Baerkona eller mannokrom forgerninga, warder bar oc atakin, 
tha scali han eller hona taka oc j Fiaethur saetia, oc swa til things föra, oc 
the sama foigerninga meth them." Kravet för dödsstraff var lika som i 
föregående paragraf, alltså förgörning med dödlig utgång. Vid lindrigare 
skador gällde böter.7 

Reformering av lagstiftningen 
Det medeltida lagmaterialets allmänna otidsenlighet motverkades under 
1600-talet av ett ivrigt reformarbete. Att uteslutande tolka antalet rätte
gångar som ett resultat av överhetens vilja och ambitioner är reduktionis-
tiskt. Men samtidigt är det ett obestridligt faktum att många av de faktorer 
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som lättast kunde påverica frekvensen av trolldoms- och vidskepelsepro
cesser går att hänföra till samhällets kontrollapparat. Processökningen 
efter 1665 är typisk, eftersom den första stadgan om eder och sabbatsbrott 
infördes det året. Den har träffande karaktäriserats som ett disciplineiings-
program avsett att stävja ofog, vanarter och sedeslöst leverne som ansågs 
frodas i folkdjupet.8 Dess passus om trolldom och vidskepelse ingår i ett 
större sammanhang som skulle kunna beskrivas som en attack mot folk
kulturen. Stadgan signalerade överhetens förnyade intresse för trolldom 
och vidskepelse: "Hwarelliest någon med Truldom eller förplichtelse med 
Satan dhet ware sig skrifft- eller munteligen sig försyndar; Såsom dhet en 
grufwelig synd och missgierning är /dhen hårdeligen straffas bör...I lijka 
måtto / skal ock all widskepelse ...dher wed til en stoor deel Guds helige 
namn missbrukes / alfwarligen och strängeligen wara förbudit".91 det förra 
fallet skulle de skyldiga straffas efter lag och sedvana, i det senare som för 
lövjeri vid lindriga fall och vid grövre fall som för trolldom. Men domaren 
skulle ta hänsyn till de tilltalades ålder och förstånd och om de förfört 
andra. De som rådfrågade och sökte vidskeplig hjälp hos signerskor och 
andra kloka skulle nämligen även straffas. 

Stadgan förnyades något omformulerad 1687, nu kompletterad med 
uttryckliga straffsatser.10 Vidskepelse renderade böter, fängelse på vatten 
och bröd, gatlopp eller risslitande beroende på brottet och personen. De 
flesta domarna under perioden som föregick 1734 års lag var baserade på 
den förnyade stadgan om eder och sabbatsbrott. 

Den andra processvågen sammanföll också med en klart påvisbar åtgärd 
från överhetens sida: 1734 års lag trädde i kraft och inledde en våg av 
rättegångar som kulminerade vid seklets mitt. Den nya lagen medförde en 
del nyheter och uppgången torde därför vara att hänföra till en allmänt 
förhöjd vaksamhet vid dess införande.11 1734 års lag var konservativ. 
Samtidigt som till exempel de brittiska trolldomsförordningarna upphäv
des genom parlamentsbeslut 1736 inte bara bibehöll svensk lagstiftning 
dödsstraffet för trolldom utan utvidgade det.12 Lagverket utarbetades i en 
anda som ännu präglades av den under 1600-talet förhärskande avskräck-
ningsprincipen. Under förarbetena med lagen menade assessor Hyltén 
1695, att det visserligen inte var nödvändigt att skära av handen och tungan 
på dem som slöt förbund med Satan, men att manfolk ändå borde steglas, 
"som länge synes för ögonen".13 

Landslagens trolldoms- och förgörningsparagrafer innehöll varken be
stämmelser om trolldomsskador på egendom (till skillnad mot flera av 
landskapslagarna) eller om hur domarna skulle hantera människor, som 
anlitat trollfolk i avsikt att skada andra. I missgärningsbalkens andra 
kapitel, första paragrafen, stadgades nu följande: "Hvar som brukar trul
dom, och skadar annan til kropp och egendom; miste livet. Får någor död 
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ther af; tå skal man steglas, och kona halshuggas, och i bàie brännas. 
Hafver man låtit trulkarl thet giöra, eller hulpit til, at then gieming 
fullkomna; vare lag samma".14 Lagens stränga bokstav för maleficium 
hade emellertid ingen motsvarande praxis. Brottet hölls i praktiken som 
omöjligt att bevisa. Paragrafen tillämpades endast vid djävulsförbund. 
Gustav III avskaffade dödsstraffet för trolldom 1779. Samma år kom även 
förbund med Djävulen att jämställas med vanlig vidskepelse.15 

De fåtaliga rättegångarna för magisk skadegörelse kan knappast förkla
ras med en bristande lagstiftning. Viktigare var att vidskepelse omnämndes 
som ett brott i samma kapitels andra paragraf: 'Tar någor med spådom, 
signeri, eller annor vidskepelse; böte första gången tìjo daler, eller mera, 
til fyratijo daler, alt som brottet är til, eller sitte i hächte vid vatn och bröd. 
Giör han thet annan gång; böte dubbelt. Söker någor råd eller bot hos 
signare eller spåmän; böte fem daler, eller mera, til tiugo daler, som brottet 
är til, eller plichte med fängelse vid vatn och bröd."16 Det hade tidigare 
varit ett problem att icke-skadliga former av magi inte uttryckligen beiv
rades i landslagen. Även om stadgorna under 1600-talets senare del hade 
sin avsedda verkan var det 1734 års lag som undanröjde all kvardröjande 
tvekan. Lagen innebar en skärpt hållning mot vidskepelse. Tidigare hade 
domstolarna i praktiken tagit hänsyn till förmildrande omständigheter. Vid 
förstgångsförbrytelser kunde den tilltalade undslippa med en varning. Den 
möjligheten medgav inte vidskepelseparagrafen. 

Förändringar i processrätten 
Skilda judiciella förhållanden på olika håll i Europa bidrog till att häxför-
följelsema varierade till omfång, intensitet och innehåll.17 Man kan ställa 
de ackusatoriska och inkvisitoriska tillvägagångssätten mot varandra. Det 
ackusatoiiska förfarandet innebar att domaren intog en passiv roll. Initia
tivet låg hos käranden och själva rättegångens uppläggning hade närmast 
karaktären av en enskild angelägenhet mellan denne och svaranden. Rätt
skipningens privata karaktär gjorde inte systemet särskilt effektivt för 
brottsbekämpning. Det ersattes också eller påverkades starkt i stora delar 
av Europa av den inkvisitoriska processformen. Metoden började tilläm
pas under medeltiden av både andliga och världsliga domstolar. Kyrkan 
hade tagit täten i kampen mot irrläror redan före 1000-talet. Men det var 
1200-talets intensiva upptagande av romersk rätt som gav fart åt utveck
lingen. 

Beteckningen inkvisitorisk antyder den fundamentala skillnaden gente
mot det äldre, ackusatoriska systemet: domstolarna skulle aktivt vidta mått 
och steg för att utforska sanningen. Förfarandet blev mer rationellt. Män
niskan tog plats på det högsta domarsätet. Men utbredningen av inkvisi-
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toriska metoder avslöjar även att en överhet framträtt, som inte kunde 
acceptera att frågan om brott och straff var en privat angelägenhet. Krasst 
materiella intressen, som saköresintäkter, lika väl som ideologiska och 
maktpolitiska motiv drev furstar och kyrkliga ledare att ingripa i rättskip
ningen. 

Men det vidtogs försiktighetsåtgärder för att eliminera mänskliga miss
tag. Den romerska rättens bevisregler infördes samtidigt med det inkvisi-
toriska förfaringssättet. Eget erkännande eller utsagor från två vittnen 
krävdes för fällande domar vid svårare brott. När omständigheterna var 
graverande, men otillräckliga för fällande domar enligt bevisreglerna, 
kunde tvångsmedel insättas. Den något paradoxala situationen uppstod, 
att strävan efter rättssäkerhet stimulerade bruket av tortyr. Trots restriktio
ner och försök till systematisering användes tvångsmetoder tidvis god
tyckligt. 

Det är lätt att inse, att de tillämpade metoderna underlättade uppkomsten 
av häxförföljelser. Domstolarna kunde resa mål på grundval av rykten och 
angivanden och förfarandet tillät tortyr. Redan svårigheten att bevisa 
trolldomsbrottet motiverade teoretiska överväganden om huruvida regler
na för bevisning kunde anses tillämpbara. Häxornas skadebringande verk
samhet och samröre med Satan var oåtkomliga för dem som inte var 
delaktiga. Häxorna opererade med fördolda och svårtydda medel. Be
viskraven borde inte ställas högre än vad brottets egen karaktär medgav. 
Trolldomens speciella anstötlighet i egenskap av majestätsförbrytelse, 
också det ett begrepp med anor i romersk rätt, gjorde det befogat att 
ifrågasätta om inte undantag från en försiktigare praxis kunde medges. I 
sista hand kunde sådana resonemang medföra att vittnesmål från inhabila 
vittnen som tidigare dömda häxor eller barn begagnades, att indicier 
tillerkändes ett oförtjänt högt bevisvärde, att tortyr insattes på lösa grunder 
och att kraven på fällande domar sattes lågt. 

Svensk praxis 
Svensk rätt har från första stund stått under yttre inflytande.18 Redan det 
medeltida lagmaterialet avslöjar inkvisitoriska inslag.19 Det var emellertid 
först under 1600-talet som inkvisitionsprocessen på allvar gjorde sig 
gällande. Denna utveckling var förbunden med att staten stärkte sitt grepp 
över rättskipningen. Hovrätternas tillkomst och kontrollfunktion har redan 
blivit berörd. I de lokala domstolarna ökade nu domarens inflytande på 
bekostnad av bönderna och nämnden. På plats i lokalsamhället och vid 
tingen ombesöijde också kronofunktionärer att möjligheterna till att beivra 
brott ökade.20 
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Via tysk-romersk rätt infördes den så kallade legala bevisteorin. Genom 
sin kontrollerande verksamhet ombesörjde hovrätterna att den efter hand 
fick fäste i de lägre domstolarna. Den legala bevisteorin räknade med hel 
respektive halv bevisning. Erkännanden innebar Ml bevisning under 
förutsättning att bekännelsen var frivillig, otvetydig och klar samt avgiven 
av en fullt tillräknelig person. Gällde anklagelserna maleficium eller 
blåkullaresor var medgivanden frän de tilltalade av naturliga skäl inte 
lättköpta. 

Vittnesmålet fick frän 1600-talet karaktär av ett så kallat materiellt 
bevismedel. Det var inte som tidigare avsett att bekräfta kärandens rättsan
språk. Nu skulle vittnets kännedom om omständigheterna i det aktuella 
målet bidra till rättens utforskande av sanningen. Men domarna fick litet 
utrymme för att självständigt värdera bevisen. De medeltida vittnesjäven 
kompletterades efter reformationen med ytterligare fler. Trollfolk var i 
princip inte vittnesgilla. Två habila vittnen krävdes för full bevisning. 
Deras utsagor skulle vara samstämmiga och avse samma rättsfaktum. 
Strikt tillämpad vid trolldom innebar det att många rapporterade skador 
som var och en styrktes av ett vittne inte utgjorde full utan halv bevisning. 

De stränga bevisreglerna gjorde det svårt att uppnå full bevisning. Vid 
halv bevisning ålades svaranden värjemålsed. Men metoden var på väg ur 
bruk. Vid dödsstraffbelagda brott fick den inte förekomma. Risken för 
mened var för stor. Grova brott som kunde rendera dödsstraff översändes 
till hovrätten som antingen utdömde en lägre staffsats än vad som varit 
påkallat vid full bevisning eller ställde den tilltalade under Guds dom, 
vilket innebar att målet kunde upptas på nytt om nya bevis framkom.21 

Massprocesserna 
De stora trolldomsprocesserna innebar på flera punkter avsteg från gängse 
praxis i domstolarna. Barnen blev den dyrk som behövdes för att öppna 
dörren till häxornas värld i ett rättsligt system, som innehöll bromsar mot 
förekomsten av okontrollerade massprocesser. Trots att barnens utsagor 
formellt sett varogiltiga, begagnades deras vittnesmål och tillmättes värde. 
Vittnesmålens kvantitativa tyngd tilläts uppväga deras bristande kvalitet. 
Genom att räkna barnens utsagor i bråkdelar av bevis uppnådde domsto-
lama ändå till följd av vittnesm ålens höga antal den bevisning som krävdes 
för fällande domar. Utsagor från häxor som erkänt tillmättes också värde.22 

Tortyr förekom visserligen i rikt mått, men var inte alltid nödvändig för 
att åstadkomma bekännelser. Lock och pock fungerade också. Övertal
ningen underlättades av det förhållandet, att anklagade som nekade blev 
dömda till döden och avrättade tvärt emot gängse praxis, medan de som 
föll till föga och erkände kunde bli förskonade. De sistnämnda bedömdes 
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nämligen ha den vilja och förmåga att överge Satan, som de obotfärdiga 
saknade.23 

Också i Bohuslän blev rättsregler satta ur spel. Under den första tiden av 
svenskt styre gällde ännu dansk rätt i området. Den medgav tortyr under 
vissa omständigheter. Bruket tillkom endast dödsdömda. Man ville inte 
låta dem gå i döden utan att de fått Guds förlåtelse genom att erkänna sina 
synder. Det var ett utslag av samma typ av omsorg som till sist kastades 
över bord under de stora blåkullamålen i Norrland. En annan processhäm-
mande bestämmelse fanns i Danmark och Norge. Eventuella med-
brottslingar kunde inte ställas inför rätta och fällas enbart på grundval av 
framtvingade vittnesuppgifter från tidigare dömda.24 Dessa regler blev 
åsidosatta i Bohuslän. Tilltalade blev underkastade tortyr innan dom 
fallit.25 När tvånget skulle motiveras var det inte ens alltid som domstolar
na förmådde uppbåda andra vittnen än dem ur kretsen av misstänkt 
trollfolk.26 

Trots den gemensamma legala bakgrunden var läget delvis annorlunda 
i Norge än i Danmark. Rättspraxis var mer vildvuxen. Den amerikanske 
historikern William Monter har påpekat att det knappast var någon slump 
att ämbetsmännen i Norge, som ofta var av danskt eller tyskt ursprung, på 
avstånd från Köpenhamn tillät sig att gå utanför gällande bestämmelser.27 

Kopplingen till Bohuslän är därmed given. Inte bara så att gällande 
rättsregler också här åsidosattes, vilket gjordes med uttrycklig hänvisning 
till tidigare lokal praxis.28 Området var dessutom en nyligen härtagen 
provins i det svenska väldets utkant. Detta kan ha förstärkt reaktionen från 
myndigheternas sida. En av de mest grundläggande förutsättningarna vid 
häxförföljelser var att den politiska makten legitimerades på kristen grund. 
Guvernör Harald Stake reagerade som inför ett uppror, vilket det på sätt 
och vis också var. Även om trolldom inte direkt var riktad mot staten var 
den en utmaning mot källan till maktens legitimitet, nämligen Gud. 
Samtidigt var det av religiösa skäl en bjudande plikt att rädda själar som 
hotade att gå förlorade till Satan. En makaber frälsningsgärning blev 
resultatet. 1\im skruvar och vattenprov blev de nådemedel som kom i bruk 
för att upprätthålla det gudomliga regementet. Förhållanden som gällde 
makt och ideologi ställdes på sin spets i Bohuslän. 

De anklagades försvar 
Nämndens och senare domarens ökade inflytande på parternas bekostnad 
innebar att den så kallade edgärdsmannaprocessen på sikt trängdes undan. 
Värjemålsed inn ebar att edgärdsmän, vanligen var de tolv till antalet, 
styrkte den tilltalades oskuld. Den hade varit till fördel om det var en 
person med gott anseende, som kunnat räkna med stöd i en edgång. 
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Troligen var mål som innehöll värjemålsed vanligare i underrätterna än 
vad de fåtaliga fallen i hovrätten antyder. Värjemålsed förekom eller 
övervägdes vid endast drygt ett dussin tillfållen i de sammanlagt mer än 
350 underställda rannsakningarna fram till 1754.29 Redan i de först insända 
rannsakningarna 1635 till den nyligen inrättade hovrätten i Jönköping 
märks emellertid en uttalad tveksamhet inför metoden. Häradsrätten i 
Vadsbo vågade inte "för stor själafara fördrista sig att låta henne", den 
tilltalade, "till värjemålsed med edgång efter om det brister att hon då efter 
lag skulle vara fälld till saken".30 Samtidigt tillät Åse häradsrätt en annan 
kvinna "njuta Sveriges lag till godo" genom att försöka bli frisvuren 
genom en tolvmannaed. Men när hon misslyckades ansågs hon för den 
skull inte som förlorare i rättegången. Målet sköts istället till hovrätten för 
konsultation.31 Värjemålseden var ett underordnat komplement till övrig 
bevisning. I Ronneby 1679, där dansk lag ännu gällde, blev däremot en 
kvinna uttryckligen dömd till döden och underkastad tortyr för att be
känna, sedan hon inte lyckats prestera den edgång hon blivit ålagd.32 

Vid några tillfällen förde de tilltalade själva värjemålsed på tal, men den 
var inte längre en rättighet de kunde kräva för att göra sig fria.33 De 
tilltalade förelades eden.34 Å andra sidan tycks ett visst mått av frivillighet 
ha varit rådande. Det förekom att tilltalade först blev tillfrågade om de var 
beredda att befria sig på detta sätt. Men givetvis kunde en avsikt finnas 
med en sådan fråga. Det föreföll misstänkt att Nils Hansson, som rannsa
kades i Vadsbo 1670, visserligen förklarat sig ha samvete att befria sig med 
edgång, men ändå avstått med motiveringen att han var så utropad att ingen 
skulle vilja gå eden tillsammans med honom.35 

Ibland blev beslut om värjemålsed underställda hovrätten. Hovrättens 
inställning var avvisande. År 1687 upphävdes ett sådant beslut i ett 
blåkullamål från Halmstad. De två berörda kvinnorna ställdes istället 
under Guds dom.36 Fyra år senare omvandlades en ålagd sexmannaed i ett 
trolldomsmål från Eksjö. Den tilltalade skulle ensam begå eden.37 Det var 
endast i denna form värjemålseden överlevde 1600-talets utgång. Edgärds-

IO 
mannainstitutet borttogs helt 1695. Typiskt nog började utomrättsliga 
edgångar, som ibland hölls för direkt vidskepliga, samtidigt förekomma 
bland de brottmål som blev underställda hovrätten. Men även om den 
tilltalade ensam gick eden var metoden betänklig : "Ty är hon brottslig, och 
således från Gud avträtt, lärer väijemålsed ej annat göra, än förleda henne 
till större blasfemier", påpekades det i en rättegång 1720.39 Under 1700-
talet förordades värjemålsed bara vid ett par ti 11 fållen: "gitter han eden 
gånga varder han fri, om inte skall han plikta 10 dal.smt", hette det om en 
bonde från Öland 1746. Hovrätten frikände mannen utan detta krav.40 

Det förekom att trolldomsmisstänkta instämde egna vittnen. En man i 
Stranda härad försökte år 1667 att diskreditera käranden med hjälp av två 

49 



vittnen, som besannade att hans motpart misstänkt sin egen syster för den 
åsamkade trolldomsskadan.41 Men det var givetvis lika svårt att motbe visa 
som att bevisa en trolldomsanklagelse. De tilltalades aktiva försvar in
skränkte sig oftast till att införskaffa positiva vittnesbörd om sin person 
från grannar, präster och sockenbor. Det kunde vara obehövligt om rätten 
tog initiativ till att höra dem som visste något om de anklagade. Det var 
främst utsocknes som behövde skaffa attester. Dordi Bjömsdotter i Var-
tofta härad "rymde" ur sitt fängelse 1642 för att komma till sin hemför
samling. Efter att ha fått ett utlåtande av prästen inställde hon sig åter vid 
tinget.42 De som var så angelägna visste på förhand att de kunde påräkna 
stöd. År 1669 inlämnade Kerstin Andersdotter en vacker samling attester 
utfärdade av adelsmän och präster.43 

Ibland ingrep familjemedlemmar till försvar. Vid en rannsakning i Tjusts 
härad 1663 påminde den tilltalade kvinnans make, att ett av kärandesidans 
vittnen, drängen Daniel, hade stulit en mössa och därför inte borde få 
vittna.44 Nils Grahn i Medelstads härad i Blekinge gick för långt i sina 
försök att försvara sin hustru. År 1701 befallde hovrätten att han skulle 
lagforas för att ha förfalskat attester om sin hustrus vandel.45 Anhöriga 
ansökte också om nåd. I början på 1670-talet bönade elvabamsfadem Nils 
Trädgårdsmästare i en underdånig Supplik till hovrätten för sin hustru, som 
tillsammans med en annan kvinna utfört diverse olovliga konster, med 
motiveringen att hon blivit "seducerad" av sin kumpan.46 Vid några 
tillfällen under både 1600- och 1700-talen uppträdde "befullmäktigegjor-
da" och förde de anklagades talan. Först ut var borgmästaren i Kalmar år 
1667, som "upphov sig i denna trolldomsaktion för en advokat och 
tenterade att göra samma sak till kärringskvaller och ett löst tal".47 

Vittnesmål och indicier 
Det var vanskligt att fastställa hur en händelse kunde vara ett resultat av 
trolldom. Orsak och verkan var utsträckta i tid och rum. Möjligheten att 
gripa trollfolk på bar gärning inskränkte sig till förgömingsförsök, under 
den trollkunniges magiska hantering av materiella objekt för att skada. En 
underrätt framhöll om en kvinna, att hon inte var "bar åtakin" med sann 
förgörning eller hand å människa eller djur.48 Men inte ens om någon på 
detta sätt blev tagen på bar gärning var det säkert att det var en akt av 
trolldom. Vad som var " sann förgörning" kunde diskuteras. Det som en 
misstänksam omgivning tolkade som en ondskefull handling kunde visa 
sig ha varit en magisk gärning utan avsikt att skada. 

Bevisen som företeddes var nästan alltid otillräckliga för fällande dom 
vid de svårare trolldomsbrotten: "varken Gud eller Sveriges lag tillåter ett 
vittne att binda någon vid en sak, mycket mindre ens vederpart", "de som 
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anklagar skall vara förpliktigade att styrka det med tvenne opartiska och 
trovärdiga vittnen","var ryktet mer å gånget, än vad det fanns denna 
gången med provat","består det mesta uti angivandet av blotta presumtio
ner, vilka, helst i högmålssaker, gives ringa vitsord","Uti högmåls och 
livssaker krävs dagsklara skäl och egen otvungen bekännelse".49 

Indicier innebar misstänkliggöranden av mer allmänt slag. De bidrog till 
att skapa bilden av en speciell typ av människa, som var kapabel till onda 
handlingar och magisk skadegörelse. I början av 1660-talet rannsakades 
Jöran Svensson och hans hustru Maria i Kållands härad, Skaraborgs län. 
Endast en skada fanns rapporterad. Grannens sugga hade bitit ihjäl tre av 
Jörans griskultingar. Upprörd lovade Maria grannen sexfalt värre. Fem 
dagar därefter blev grannens ko galen, mjölkade blod och dog strax därpå. 
Marias hot var obevittnat men andra omständigheter gav anledning till 
misstankar. Jöran hade alltid smör att sälja: "jag har så gott av en spene 
som andra av fyra", påstod han. En gång hade han haft att kärna två gånger 
samma dag. Dessutom förrättade han denna kvinnliga syssla själv, vilket 
var förbryllande. (Hustrun saknade "lycka", förklarade Jöran.) Det fram
hölls också, som en "sällsam invention", att han inte velat bygga sig en 
bastu, med motiveringen att han inte visste hur länge han skulle få leva. 
Vargar strök dessutom omkring i bygden allt sedan den tid Jöran flyttat 
dit, vilka gjort skada för många men inte för honom. Kring parets boställe 
syntes vidare harar i stort antal, som "fårhopar" med svarta öron långa som 
knivslidor, vilka hundarna fruktade och kastade undan för. 

Maria var inte bara misstänkt för kons död. Hon var en ofta anlitad 
signerska. Dessutom var hon uppe och gick om nätterna. En gång hade 
man ertappat henne i en lada vid gryningstimmen en stor högtidsdag, där 
hon satt och kärnade smör. Hennes mor, framkom det, hade också varit 
misstänkt för trolldom. Det talade inte heller till hennes förmån att Jöran 
för sin del inte ville svära henne fri. 

Detta tillsammans med parets "sällsamma affecter och uppsyner" föran
ledde häradsrättens försiktigt framförda antydan om tvångsmetoder; "om 
man något vidare skall hava dem i prov, det synes fuller föga med dem 
igenom någon examen uträttas". Hovrätten förhöll sig kallsinnig till för
slaget. Däremot vidtog den åtgärden att döma de två till kroppsstraff inte 
bara för signeri utan också med uttrycklig hänvisning till de anförda 
"presum tionerna".50 

Det var omständigheter som dessa som framkom. Gammalt trolldoms
rykte, signeri och utövande av förbjudna konster var liksom släktskap eller 
umgänge med känt trollfolk misstänkt. Omotiverad 'lycka" var alltid 
intressant. Uppgifter om tjuvmjölkande väsen som troll- eller mjölkharar 
fördes till handlingarna. Folktron försåg dem med de tecken som avslöjade 
att de inte var vanliga djur, vare sig det skedde genom att påtala deras 
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ovanligt stora antal, detaljer i utseendet eller märkligheter i uppträdandet. 
De var hart när omöjliga att skjuta. När det en gång lyckades hade jägarna 
funnit att harens inälvor "liksom kokat".51 Iakttagelser av det slag som 
konstituerade "natthäxan" förekom bara sporadiskt. Men en kvinna i 
Vimmerby hade iakttagits en påskmorgon "i bara särken ute på marken 
med hängande hår, en käpp i näven, och kläde om huvudet".52 

Samtida kontinentala arbeten innehåller förteckningar på upp till hund
ratalet indicier i trolldomssammanhang. Jämte dem som hade direkt bety
delse för trolldomsbrottet noterades även dåligt rykte av annat slag, som 
annan kriminalitet eller ett oregerligt leverne i form av gräl och svordomar. 
Men indicierna tillmättes vanligen inte någon avgörande betydelse i 
domstolarna. På kontinenten kunde de motivera insättandet av tortyr. I 
Sverige medgav de offentlig talan.53 

Jörans och Marias "affecter och uppsyner" visar att situationen i rättssa
len var viktig. De anklagades klädsel, minspel och ord, allt som kunde tyda 
på dåligt samvete, skuld och i extremfallet direkt demonisk assistans 
fördes till handlingarna. Inget var för obetydligt: "NB käringen är så 
malicienne och full av ondska att hon skäller efter för vart ord herr 
landshövdingen säger".54 Tillvägagångssättet uteslöt inte heller aktiva 
åtgärder. Under rättegångarna blev de tilltalade och deras kläder under
sökta på jakt efter misstänkta föremål. "Jag veta grant hur de göra, de 
rannsaka granneligen i hår och under naglar, att de inte hava något 
djävulskap gömt", berättade en förlupen norrman på 1630-talet som själv 
bevittnat hur försiktighetsmått vidtagits inför ett vattenprov i Norge.55 

Ibland gjorde man oväntade upptäckter. Tjusts häradsrätt framhöll om en 
kvinna, som visat sig ha en kraftig böld under armen, "Huru naturen henne 
noterat med en vanskaplig växt".56 Det tycks dock ha funnits gränser för 
upptäckarivern. En annan kvinna, som för säkerhets skull rannsakades 
iförd andra kläder än sina egna, undersöktes uteslutande på 'lovlige 
ställen".57 

Även om man inte hittade några bevis, kunde misstanken om att de 
anklagade fick diabolisk assistans kvarstå. Satan hjälpte de sina att motstå 
pinliga förhör. I analogi med detta troddes en kvinna i Kållands härad 1670, 
som för säkerhets skull torterades naken, att ha fått Satans bistånd. Bödeln 
häpnade över hennes motståndskraft. Samtidigt inträffade två mystiska 
händelser. En bonde som just slaktat en kalv uppmärksammade att djuret 
liksom hade blåmärken vid klövarna (som hade det varit hårt snurrat med 
rep). En häst hade också plötsligt vräkt sig över ända och blivit liggande 
"vidöppen" med buken upp (som drabbad av en plötslig smärta). Man 
misstänkte att kvinnan överfört sin plåga på de oskäliga djuren.58 

Vattenprov förekom ymnigt i Bohuslän 1669-1672. Flöt de misstänkta 
var det ett tecken på skuld. Metoden var generellt sett i vanrykte under 
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1600-talet. I sm âmâlen från Göta hovrätt förekom sådant nästan inte alls.59 

Entusiasmen var inte heller allmän i Bohuslän. Prästen Fredrik Bagge i 
Marstrand anförde år 1669 kritik mot bruket i Ett litet sände brev: Om 
måttan att procederà med trollfolk. Argumenten var de gängse förekom
mande. Bibeln gav ingen vägledning om vattenprovet. I brist härav borde 
förnuftet få råda. Det var emot naturen att människor kunde flyta. Det var 
fara värt att det i själva verket var Djävulen som manipulerade utfallet av 
vattenproven. Inför risken att bli ett redskap åt Djävulen borde domaren 
avstå från vattenprov.60 Bagges varningsord rönte liten framgång bland de 
domshavande. Däremot utbröt till sist en folklig förtroendekris inför 
metodens tillförlitlighet, som tog sig uttryck i informella vattenprov bland 
människorna. Man bedyrade emellertid att ingen flutit som under de 
reguljärt förekommande vattenproven.61 

Vattenprovet var inte tortyr i formell mening utan avsett som ett indici
um. Handhavandet i Bohuslän visar att ett visst mått av annan bevisning 
krävdes innan åtgärden tillgreps. De tilltalade dömdes till vattenprov. Flöt 
de misstänkta meriterade det i sin tur till regelrätt tortyr. Men de två 
tillvägagångssätten kunde också vara direkt utbytbara. Vid ett tillfälle i 
Kållands härad ansåg sig en üngsförrättare, som fått hovrättens tillstånd 
att bruka pinligt förhör, oförhindrad att i dess ställe utföra ett vattenprov, 

62. men Vänerns tjocka is förhindrade honom i hans uppsåt. 
Samma fall från Kålland påminner om en egendomlig vana i Bohuslän. 

Anhöriga till de misstänkta utförde ibland själva vattenproven.63 Det var 
för att bespara en mor eller hustru skymfen att hanteras av bödeln. I fallet 
från Kålland krävde maken till kvinnan som torterats, att äktenskapet 
skulle upplösas. Mannen kunde inte tåla att hustrun varit "under bödels 
hand". Häradsrätten fick därför ta ställning till frågan om det var en 
skilsmässogrund. Ungsförrättaren försvarade bruket av bödeln med hän
visning till "den dagliga förfarenheten uti Bohuslän". Hovrätten försökte 
lösa dilemmat genom att formellt återställa det äkta paret till deras förra 
heder och ära.64 

Förhör och tortyr 
Rättegångar som behandlade maleficium och diabolism kunde bli be
nämnda med uttrycket "mörka mål". Det betecknade svårigheten att leda 
i bevis, att det verkligen var trolldom som hade förorsakat en rapporterad 
skada eller att en människa flugit till Blåkulla. Med motivering att situa
tionen krävde försiktighet kunde rätten fria den anklagade. Hänvisningen 
till Olaus Petris domarregler, att det var bättre att fria en skyldig än fälla 
en oskyldig, var den gängse förekommande. Men en trolldomsprocess var 
i hög grad en frälsningsgärning. Hade rätten nått en subjektiv förvissning 
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om skuld, innebar ett frikännande att den tilltalade kvarstod i Satans sold. 
Ideligen tillfogades därför vid dessa tillfällen reservationen, om "Gud icke 
framledes täckes uppenbara något".65 Viljan att straffa och utrota synden 
behövde inte vara mer primär än omsorgen om den misstänktes andliga 
välfärd. Men förvissningen om att Gud i sinom tid, om den anklagade var 
skyldig, skulle uppenbara sanningen skänkte till sist sinnesfrid. Härads
rätten i Vartofta underlät år 1695 att utmäta straff åt en kvinna med 
motiveringen att hon var svårt sjuk och därför befann sig under Guds 
hämnd.66 Gud garanterade således att rättvisa ändå till sist skipades. Om 
inte förr, så åtminstone inför Honom vid tidens slut. 

Den andra vägen var tvångets. I en tid, när all makt i sista hand 
legitimerades av Gud, var renlärigheten den måttstock som mätte under
såtarnas lojalitet. Brottets ideologiska allvar och svårighet att bevisa kunde 
även motivera tortyr. Men bruket var inte omfattande. Förutom i Bohuslän 
förekom tortyr vid elva rättegångar i Göta hovrätts jurisdiktion i samband 
med trolldom och vidskepelse. Nästan samtliga fall ägde rum under 

67 1600-talets andra hälft. Vid ett tillfälle medgav en torterad kvinna, att 
trollharar lät visa sig i hennes närhet. Hon återtog sina ord genom att 
lakoniskt yttra: "en häst kan snava på fyra fötter och en människa på ett 
ord."68 Vid de fåtaliga tillfällen då pinliga förhör verkligen förekom var 
det ungefår så långt man kom med tvånget. Det resulterade varken i 
erkännanden eller namn på medskyldiga. 

Långt vanligare än tortyr var förmaningar och hot för att förmå miss
tänkta att tala. I slutet av 1650-talet bjöd landshövding Hammarsköld i 
Kalmar län en åttioårig signerska på brännvin i förhoppning att den 
motsträviga kvinnan skulle tala, för att i nästa stund påminna henne om 
att bödeln väntade i slottets källare, redo med sina instrument.69 Ibland 

70 förevisades handklovarna för att skrämma tystlåtna att tala. Någon gång 
simulerades vattenprov. En kvinna fick klä av sig vid vattnet. Det stillsam
ma allvar med vilket kvinnan agerade talade till hennes förmån.71 Fruktan 
var illavarslande, tydde på dåligt samvete och skuld. Någon gång resulte
rade domstolarnas skrämseltaktik i erkännanden. I början av 1700-talet 
erkände en kvinna i Skåne blåkullafärder efter att ha blivit hotad med 
vattenprov.72 

Erkännanden kunde bli resultatet även när hot om direkt våld inte 
förekom. En vädjande argumentation baserad på de anklagades andliga 
tillstånd kunde visa sig framgångsrik. Det gällde att rädda själar som 
hotade att gå förlorade. Möjligheten att vinna Guds förlåtelse fanns alltid. 
Å andra sidan tvekade man inte att utmåla helvetets fasor. Det var efter att 
en sådan grovt tecknad genrebild uppmålats för en nittioårig man — att 
han "som en fördömd människa uti städse plåga evigheten förvänta skall" 
— som han erkände och dömdes till döden 1697.73 
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Tortyren som metod var seglivad. Förbud mot den fick upprepas vid flera 
tillfällen under 1600-talets slut. Tvånget fortlevde också i viss mån genom 
"insättande på bekännelse" och "hårt fängelse".74 Exempel saknas inte 
heller från 1700-talet. I trolldomsaktionen på Värmlandsnäs under 1720-
talet tycks tortyr ha förekommit.75 Men det kan ha rört sig om utomrättsligt 
tvång iscensatt av en nitisk befallningsman. En rannsakning från år 1712 
förefaller dock innehålla ett exempel på inomrättslig tortyr. En kvinna från 
Skåne "överlämnades till profossen". Motivet för detta var att korrigera 
en lögn om innehållet i en trollpåse. Det var ett lindrigt mål som uteslu
tande rörde vidskepelse. Man verkar inte heller ha gått vidare med andra 
frågor.76 

Underrätterna fick inte tillgripa tortyr på eget bevåg.77 Allt efter omstän
digheterna skulle de lägre domstolarna fria eller fälla, alternativt vända sig 
till hovrätten med förfrågningar eller ansökan om extraordinarie rättsme
del för att nå ett domslut. Så fungerade det inte alltid. I de redan åberopade 
tortyrfallen från Värmland 1720 och Skåne 1712 tillfrågades inte hovrät
ten. Inte heller 1651, när en missdådare och svartkonstnär inför Bergkvara 
borgrätt, "omsider med moderation blev...bevekt att bekänna sanning
en".78 Vid samma tid i Visnums härad i Värmland sattes en gammal kvinna 
och hennes son inte bara i fängelse "på prov" utan underkastades också 
vattenprov. Den försiktige tingsförrättaren underlät inte att särskilt om
nämna, att det skett på landshövdingens uttryckliga order.79 Det var också 
guvernör Harald Stake och inte hovrätten som först sanktionerade tortyr 
under inledningsskedet av de bohuslänska massprocesserna.80 

Henrik Munktell, som utförligt behandlat tortyrens roll i svensk rättshis
toria, har hävdat att man från högre ort höll efter ett oreglerat bruk av tvång 
i underrätterna. Det var Kungl. Maj:t och hovrätterna som tog initiativen 
när tortyr verkligen förekom.81 Detta stämmer inte in på trolldomsmålen 
i Göta hovrätt. Initiativen tog de lägre domstolarna eller regionala befatt
ningshavare. Hovrätten reagerade inte heller inför dessa improviserade 
tillvägagångssätt. 

Tortyr på hovrättens eget initiativ förekom vid endast ett tillfälle. Det 
drabbade en kvinna som flytt och därmed "tagit sak å bak".82 Men när 
bevisningen var stark mot den anklagade kunde denne istället förespeglas 
att avrättningen skulle verkställas. Delinkventen kunde till och med föras 
ut på avrättningsplatsen i den tron för att en sista gång förmanas till 
bekännelse. Tanken var att dödsstundens allvar skulle beveka även den 
mest förhärdade brottsling till sann botfärdighet. Erkände denne kunde 
exekutionen fullföljas. Metoden skall ha favoriserats efter hovrätternas 
tillkomst och i stor utsträckning ersatt tortyren.83 De som inte förmåtts 
erkänna i Bohuslän blev behandlade på detta sätt.841 Göta hovrätts övriga 
trolldomsmål förekom även denna form av påtryckning vid några tillfäl
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len.85 En kvinna frän Småland blev avrättad 1643, sedan hon medgivit att 
hon kunde "avvända herre-vrede".86 Per Haraldsson klarade sig bättre. 
Trots hovrättens uttryckliga anvisningar att det skulle gå så långt, att han 
skulle böja sitt huvud till stocken, måste Per ha nekat ståndaktigt. En tid 
därefter stod han nämligen ånyo inför rätta och bötfälldes för att ha okvädat 

87 kronans länsman. Per Klepp i Vartofta härad fördes också ut till sin 
förmodade avrättning. När det stod klart att han inte skulle dö tackade han 
Gud med "devota åthävor".88 

Men vid önskemål om tortyr förhöll sig hovrätten oftast kritisk. En 
kvinna från Blekinge hade år 1663 dömts till döden för sitt samröre med 
en mördare och missdådare. Hon var även misstänkt för trolldom. I 
enlighet med dansk lag, som förordade tortyr av dödsdömda, ville man 
lokalt inte bara bränna henne som häxa utan också utröna om det fanns 
fler trollkunniga människor att uppspåra. I högre instans förhöll man sig 
kallsinnig. Hon skulle halshuggas, inget annat.89 Vid sex tillfällen ansökte 
underrätterna om att få tillgripa tvång. Hovrätten biföll endast en eller 
möjligen två av förfrågningarna.90 

Hovrätten reagerade även på andra improviserade tillvägagångssätt. En 
reprimand utdelades till en lägre domstol, som använt sig av hovrättens 
skrämselmetod. En kvinna hotades med att hon skulle avrättas på fläcken 
efter avslutat ting.91 Men som framgått ovan om tortyren var det också 
vanligt att underrätternas extravaganser tyst blev accepterade. 

Det är svårt att uttala sig om praxis vid tortyr annat än i den meningen 
att bruket var mycket sällsynt. Hovrätten ger ett passivt intryck. Den 
godkände inte gärna förslag om tortyr. Å andra sidan accepterade hovrätten 
metoden, när den blev ställd inför fullbordat faktum. Just denna passivitet 
var förmodligen betydelsefull. Den kan ha bidragit till att skapa den 
explosiva situation som födde de stora häxprocesserna under 1660- och 
1670-talen. I initialskedet till dessa förekom tvång som inte sanktionerats 
av hovrätterna.92 

Förekom tortyr i underrätterna som sedan undanhölls hovrätten? Att de 
flesta som anklagades för allvarliga trolldomsbrott envist nekade behöver 
inte utesluta att tvång och andra påtryckningar förekom. Men det är inte 
troligt att underrätterna systematiskt undanhöll uppgifter. En viss bered
villighet fanns trots allt från hovrättens sida att acceptera oortodoxa 
metoder.93 Vidare fanns risken att oegentligheter i underrätterna ändå kom 
till hovrättens kännedom. Anklagade inlevererade tid efter annan attester.94 

Under denna tid var inte heller gemene man helt okunnig om vad som var 
stadgat i lag. En kvinna från Skåne, som under rannsakningens inledning 
skrämdes med tortyr, upplyste år 1670 oförskräckt rätten, att dansk lag inte 
tillät detta handlande med "oförvunnet" folk, som ännu inte blivit dömda 
till döden.95 
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Förekomsten av utomrättsligt, folkligt våld mot trolldomsmisstänkta, 
slutligen, är svåråtkomligt i källmaterialet. Sådant har noterats i samband 
med omfattande häxjakter i Sverige och utomlands.96 Endast sporadiska 
belägg finns återgivna i Göta hovrätt Somt hade halvofficiell karaktär. År 
1723 skar en kronolänsman med en kniv i fingertopparna på en beryktad 
kvinna. Han hade hört att äkta trollfolk inte släppte ifrån sig blod.97 Men 
genuint folkligt våld förekom. Ett underställt mål från Värmland på 
1730-talet innehåller uppgiften att en dräng, som var notoriskt ryktbar för 
att förgöra hästar, blev misshandlad till dess han lovade att göra dem goda 
igen.98 År 1695 blev en kvinna från Östergötland slagen med en yxham
mare som en direkt följd av sitt trolldomsrykte.99 

Domar och straff 
Med hovrätterna tillkom en fast instansordning inom rättsväsendet. Kon
trollen över de lägre domstolarna skärptes samtidigt som en möjlighet nu 
gavs att effektivare än förut styra rättspraxis i önskad riktning. Vid troll
dom och vidskepelse, där rättsläget präglades av stor oklarhet, märks 
hovrättens inflytande tydligt. Diskrepansen mellan underrätternas domar 
och hovrättens utslag på dessa var betydande. När klar lag rådde var 
underrätterna dessutom förhindrade att döma på annat sätt. Strafflindring, 
under de perioder sådant var tillåtet, ankom på hovrätten.100 Förändringar 
i hovrättens praxis beträffande straffens form medförde än vidare att de 
lägre domstolarna ofta låg steget efter när de bestämde påföljdens art. 

Hovrätten kunde naturligtvis bara godkänna eller underkänna i de fall 
de lägre domstolarna verkligen fällt domar. En annan effekt av det oklara 
rättsläget var att underrätterna ofta underlät att avkunna dom. Mer än en 
tredjedel av de tilltalade under de första årtiondena av hovrättens verksam
het fick sina fall remitterade dit utan att något avgörande träffats. Därefter 
blev läget radikalt annorlunda. Med början under årtiondena efter 1600-
talets mitt började de lägre domstolarna att i allt högre grad tillåta sig att 
döma i de förut oklara fallen. Även om de också i fortsättningen träffade 
fel i sina domar—hovrättens straffpraxis var som sagt stadd i förändring 
— fanns numera stadgan om eder och sabbatsbrott att tillgå. Men det var 
först sedan 1734 års lag trätt i kraft som vanan att underställa mål utan 
dom eliminerades till ett minimum. 

Orsakerna till underrätternas tvekan vid bedömningen varierade något 
beroende på rättegångarnas innehåll. Vid maleficium rörde osäkerheten 
mer bevisfrågan än ett osäkert rättsläge i sig. Allra först måste det ställas 
utom tvivel att skadorna verkligen var ett verk av trolldom. Praxis visar 
att bevisning utan stöd av den tilltalades egen bekännelse i princip var 
otillräcklig för fällande domar. Eftersom värjemålsed inte längre var 
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aktuell överlämnades därför målen i detta läge till hovrätten, som antingen 
avgjorde fallen direkt eller återremitterade dem med order om fortsatt 
handläggning. 

Vid uppenbara vidskepelsefall rörde inte osäkertieten som vid malefici -
um om man skulle fria eller fålla. Frågan gällde vilket straff den tilltalade 
förtjänade. Landslagen saknade som tidigare nämnts stadganden mot alla 
de aktiviteter som rymdes under beteckningen vidskepelse. Ställd inför 
bristen på "expresse lag" och förbudet mot att arbitrera fullföljde man inte 
vidskepelseprocesserna. Vid oklarheter elle r där lag saknades hade domar
na i första instans rätt att skjuta målen odömda ifrån sig. Rättegångsordi-
nantian 1614 tillät de villrådiga domarna "så länge uppsättia domen / at 
the sigh hoos oss och wåre förordnade öfwerste Doom förspöria måge."101 

Underrätterna fick mer än hälften av sina domar underkända. De fållande 
domarna var i klar majoritet i de lägre domstolarna. Hovrätten var mindre 
benägen att godta dessa än den var att gilla friande utslag. Men bland alla 
underrättsdomar som blev godkända var ändå de med straffpåföljd i 
majoritet. I hovrättens egna förändrade utslag på de underrättsdomar den 
underkänt var också andelen fällande utslag högre än de friande. Det var 
hovrättsdomarna som till sist gällde. De godkända underrättsdomarna 
tillsammans med hovrättens nya utslag i de underkända innebar att en 
knapp majoritet av de tilltalade blev fällda (se Appendix). 

Vilka straff väntade? Bland de anklagade i de europeiska häxprocesserna 
blev omkring hälften dömda till döden.102 Andelen dödsdomar i Göta 
hovrätts underrätter var till en början lika hög. Men det var inte en effekt 
av en blodig praxis utan en konsekvens av att så många mål underställdes 
utan dom. Kvar blev i stor utsträckning de fall där underrätterna tyckte sig 
kunna utmäta dödsstraff. Med undantag för bötesstraff förekom under de 
första årtiondena just inga andra strafformer i de lägre domstolarna. 
Förvisningsdomar i underrätterna avkunnades huvudsakligen i de områ
den som erövrades i frederna vid 1600-talets mitt.1<B Dansk lag medgav 
förvisningsstraff vid signeri och förbjudna konster.1041 kombination med 
kroppsstraff var det också en strafform hovrätten föredrog under denna tid. 

Läget förändrades under 1600-talets andra hälft. Redan innan stadgan 
om eder och sabbatsbrott tillkom 1665 förefaller de lägre domstolarna ha 
börjat agera med större självständighet.105 Underrätterna ställde misstänkt 
trollfolk under Guds dom. De började även utdöma kyrkoplikt, vilket 
egentligen tillkom hovrätten.106 Kroppsstraffen var däremot få till en 
början. År 1666 hade den femtonårige Sven Larsson i Skara ingått förbund 
med Satan. Han var värd döden men dömdes arbiträrt till risslitande. Hans 
låga ålder var säkert en viktig faktor. Men stadsrätten uppehöll sig mer vid 
en diskussion om att gossen ännu inte helt var kommen i Satans våld och 
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därför kunde sparas.107 År 1672 dömdes en man på liknande sätt till att 
kåkstrykas och denna gång med hänvisning till 1665 års sabbatsordning.108 

Flitigast använde sig underrätterna av böter. Men det var inte de lägre 
straffsatserna i landslagens förgörningsparagraf som främst blev åberopa
de. I de vidskepelsemål som underställdes hovrätten hade bedrägeribe
stämmelserna i köpmålabalkens andra kapitel framstått som ett lämpligare 
lagrum.109 Bortsett från det religiöst anstötliga fanns ibland ett straffvärt 
moment av bedräglighet. Per Jonsson Krok, kallad "Älghultsguden", 
rannsakades i Stranda härad i slutet av 1660-talet. Tingsförrättaren ansåg 
att Pers vidskepelse var en trolldomssynd enligt Guds lag, men i brist både 
på svensk lag och rätt att arbitrera var det ändå tryggast att följa mannens 
egen bekännelse, om hur han lurat av folk pengar, och döma honom till 
böter för bedrägeri. Vid tiden för de stora trolldomsförföljelsernas utbrott, 
tvåhundra år före 1864 års strafflag, var det alltså möjligt att betrakta 
vidskepelse som ordinärt bedrägeri.110 Men vanligen hade människorna i 
dessa fall inte missbrukat Guds namn, så som skedde vid signeri. 

Bötesbeloppen som hovrätten utmätte utgick däremot inte från bedräge
riparagrafen. Människor som ägnade sig åt vidskepelse fick istället plikta 
till kyrkan. Rätteligen rörde det sig alltså om en form av kyrklig bestraff
ning, som man börjat tillämpa i världslig rätt på samma sätt som kyrko
plikt. Kyrkoplikt eller böter av detta slag utmätte hovrätten ibland som 
enda påföljd vid smärre vidskepelser.111 

Tabell 3.1. Domar och straff i Göta hovrätt och underrätterna 1635-1754 exklusive 
Bohuslän 1669-1672. Anklagade och förtalade individer. 

Underrätter Hovrätt: godkända egna 

Dödsstraff 56 21 19 2 
Kroppsstraff 44 59 10 49 
Förvisning 7 30 3 27 
Fängelse 62 84 24 60 
Böter 190 90 56 34 
Böter/fängelse 62 53 31 22 
Böter/kroppsstraff 8 3 1 2 
Kyrklig bestraffning 14 28 2 26 
Frikända 181 319 133 186 

Summa 624 687 279 408 
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Slutet av 1600-talet och perioden fram till 1734 års lag innebar föränd
ringar i straffens utformning. Viktigast var kanske att hovrätten nästan helt 
upphörde att godkänna dödsdomar efter sekelskiftet. Endast två dödsstraff 
blev bekräftade efter âr 1700.112 När dödsstraffet övergavs för trolldoms
brott som maleficium och diabolism var det i stor utsträckning en fråga 
om kritisk bevisvärdering. Det ansågs knappast möjligt att styrka dessa 
tings realitet. För dessa brott handlade det alltså främst om konsekvent 
genomförda frikännanden. Beträffande vidskepelse och djävulsförskriv
ningar var läget annorlunda. Bevisningen var här inget problem. 

Hovrätten underkände ovanligt många av de utmätta straffen under 
perioden. Sådana som i första instans dömts till att plikta med kroppen fick 
i hovrätten domen förändrad till fängelse på vatten och bröd. Det är 
tveksamt i vilken grad det representerade ett framsteg för de dömda. 
Miljön var osund och kosthållet på vatten och bröd innebar i praktiken en 
form av kroppslig bestraffning. En månad på vatten och bröd ansågs som 
ett mycket hårt straff.113 Men kroppsstraffen spelade ännu en stor roll. 
Dödsdömda fick vanligen plikta med kroppen när straffen lindrades i 
hovrätten. Även kombinationsstraff förekom. Kroppsstraff kunde kombi
neras med tvångsarbete på fästning. Förvisningsstraff, vilket innebar att 
den dömde fick lämna staden eller häradet för några år, f öregicks av 
gatlopp, spö- eller risslitande. Landsförvisning som under 1600-talet 
förekom dock inte längre. Ett par årtionden in på 1700-talet ansågs fyrtio 
par spö och livstids straffarbete vara straffet närmast döden. Under 1600-
talet senare del hade skarpt kåkstrykande och landsförvisning på evärder-
lig tid haft samma status.114 

Underrätterna följde i hovrättens spår. De började i högre utsträckning 
att döma människor till fängelse på vatten och bröd framför kroppsstraff 
efter sekelskiftet 1700. Tendensen till strafflindring var nu tydlig. Hovrät
ten föredrog ofta att upphäva dessa domar och frikänna helt. På motsva
rande sätt skedde med de bötesstraff som utmätts i första instans. En stor 
majoritet av dessa ersattes med kyrkoplikt eller frikännanden. När kyrko
plikt utsatts som enda påföljd var ett frikännande i hovrätten nästan 
obligatoriskt. Hovrätten tog som regel ytterligare ett steg i riktning mot 
antingen en lindring av straffet eller ett frikännande. 

Med 1734 års lag följde en skärpt hållning mot vidskepelse. Fällande 
domar blev vanligare än under tiden som föregått den. Däremot blev 
straffen i praktiken allt mildare. Vid djävulsförskrivningar förekom ännu 
dödsdomar i första instans men böter och fängelse dominerade nu helt. 
Normalstraffet för vidskepelse var böter. Vid medellö shet omvandlades 
det till fängelse. Ofta lämnades straffens form öppen i både underrätternas 
och hovrättens domar. 
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Första gängen hovrätten tillämpade 1734 års lag var i domen över 
artillerikailen och skolmästaren Gudmund Stycke, som i hovrätten fick sitt 
spöstraff omvandlat till åtta dagars fängelse på vatten och bröd.115 Kropps
straff utmättes sedan bara vid ytterligare två tillfällen i första instans.116 

Bägge gångerna gällde straffen barn under femton år. Barn fick ibland slita 
ris. Straffen verkställdes av fadern eller någon annan närstående individ 
under överinseende av en myndighetsperson. Men vid flera andra tillfällen 
utmättes straff som antingen skulle ha formen av böter eller av kropps-
straff. Underrätterna lämnade avgörandet till hovrätten. Hovrätten om
vandlade också som tidigare dödsstraffen till kroppsstraff, eventuellt i 
kombination med förvisning. För vissa yngre missdådare, som ingått 
förbund med Djävulen, förekom även förvisning i samband med kortva
riga fängelsestraff. 

Frikännanden var sällan förbehållslösa utan skedde med hänvisning till 
förmildrande skäl. En sådan dom åtföljdes därför regelbundet av under
visning, förmaningar och varningar. En del tilltalade blev s tällda under 
Guds dom. Det var inget frikännande eftersom målet kunde resas på nytt 
om nya skäl framkom.117 Hovrätten kunde vidta åtgärden när bevisningen 
var graverande men ändå otillräcklig för att fälla någon. Efter hand 
försvann den religiösa bindningen. I rättegångsbalken i 1734 års lag hette 
det enbart att mål kunde ställas på framtiden.118 Redan under 1600-talet 
tillät sig de lägre domstolarna att ställa anklagade under Guds dom.119 

Hovrätten protesterade inte mot att underrätterna vidtog denna åtgärd. Av 
sammanlagt arton fall i första instans godkände hovrätten tio förutom de 
nio den själv tog initiativ till.120 Det var främst vid vanskliga maleficium-
mål som det blev aktuellt att ställa någon under Guds dom. Dess förekomst 
över tid löper parallellt med värjemåledens. Under 1700-talet var det inte 
längre aktuellt att ställa trolldomsmål på framtiden. Sista gången hovrätten 
vidtog denna åtgärd var 1720.121 Sedan 1734 års lag trätt i kraft ställdes 
bara två mål på framtiden i första instans. Domstolarna blev mer benägna 
att frikänna direkt. 

Dödsstraffen 
I de bohuslänska trolldomsprocesserna avrättades tjugonio människor. Det 
var fler än i hela Göta hovrätts jurisdiktion för övrigt. Förutom dem i 
Bohuslän avkunnades under perioden 1635-1754 femtiosex dödsdomar i 
första instans. Mindre än hälften av dem gick i verkställighet. Dödsdomar
na för maleficium och diabolism var i huvudsak begränsade till 1600-talet. 
Sista gången hovrätten gillade en dödsdom som inkluderade magisk 
skadegörelse var 1697. Den drabbade en trollkarl från Vartofta härad.122 

Under 1700-talet gällde de flesta dödsdomarna djävulsförbund. 
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Dödsdomarna kan indelas i fyra i stort sett lika stora grupper. 

1. Vidskepelse och trolldora kunde rannsakas uppblandade med andra 
typer av brott. "Snafflekäringen" var en signerska som fött tre oäkta barn. 
Varje gäng blev kvinnan förvisad från Jönköping. Sista gängen bestämdes 
att hon skulle dö om hon återkom. I konsekvens härmed hade hon förverkat 
livet när hon visade sig i staden för fj ärde gången.123 Flera av dödsdomarna 
i dessa blandade rannsakningar bekräftade hovrätten. Det är inte helt lätt 
att avgöra i vilken grad de magiska förseelserna hade inflytande på de 
utmätta straffen. Andra lagrum än trolldomsparagraferna åberopades ofta. 
Dödsstraffens form avvek i analogi härmed vid ett par tillfällen från det 
gängse förekommande, som var halshuggning vid trolldom. Tjuven och 
svartkonstnären Anders Pederssons lakoniska svar på frågan, vilket straff 
han ansåg sig förtjäna, illustrerar förhållandet: "det smakar lika väl, yxan 
eller repet".124 

2.1 några fall bekände tilltalade för andra brott även muntliga djävuls
förbund. I princip förtjänade detta ensamt det högsta straffet. Skriftliga 
och muntliga pakter med Djävulen jämställdes med trolldom. Man kunde 
därför hänvisa till landslagen jämte Guds lag och en rad kungliga förord
ningar. Hovrätten upphävde dödsdomarna i nästan samtliga fall. När 1734 
års lag trätt i kraft blev dess trolldomsparagraf aktuell, men bara i under
rätterna. Hovrätten hänvisade hädanefter brottet till missgärningsbalkens 

125 sm ädelseparagraf. 

3. Dödsstraff kom inte bara ifråga för grövre trolldomsbrott. Det var 
under 1600-talet en konsekvens av den vidare tolkning av trolldomsbe
greppet som Guds lag medgav. År 1638 dömdes två kvinnor till döden för 
signeri. Nämnden deklarerade emellertid klart, att landsdomaren medgivit 
eller rent av befallit den att döma utifrån den text som stod införd "efterst 
i vår lagbok", alltså tillägget ur Mose lag.126 Man tycks ha hyst en viss 
vånda inför att tillämpa Guds lag, om inte dödsstraffet även kunde moti
veras med landslagens bokstav. Vid en l iknande dom över en signerska 
från Norrköping 1670 slank en nådeansökan med till hovrätten.127 Så var 
också fallet med tre personer från Kullings härad i Älvsborgs län, som år 
1641 dömdes till döden efter att ha sållat efter stulet gods.128 

Fler dömdes till döden för vidskepelse under 1700-talet än under det 
föregående seklet. Hänvisningarna till Guds lag var nu nedtonade till 
förmån för alla de kungliga förordningar som utkommit under 1600-talets 
andra hälft. Enligt stadgorna om eder och sabbatsbrott hade någon som 
bara idkat vidskepelse knappast förtjänat det högsta straffet. Men vidske
pelser som uppenbart smädade Gud var särskilt grova. Det går igen i 

62 



dödsdomarna under 1700-talet. Tre män dömdes i Lidköping 1720. An
stiftaren, som påstod sig agera i Guds ställe, hade använt en ritual under 
sitt botande, vilken grovt förvanskade kyrkliga bruk.129 Några år senare 
blev tre andra män dömda till döden sedan de skyddat sig från onda makter 

130 under en skattjakt genom att skriva Jesu namn på en duk. De två 
dödsdomar som hovrätten godkände under 1700-talet innehöll också detta 
moment. I det ena fallet, år 1723 i Frosta härad, Malmöhus län, hade 
svartkonstnären Jacob Meijer jämte sina olovliga konster även yttrat att 
Satan skulle regera på den yttersta dagen. Hovrätten hänvisade uttryckli
gen i domen till 3 Mos 24:16, om att den som smädar Herrens namn skall 
straffas med döden och stenas.131 

4. Enbart en fjärdedel av dödsdomarna gällde maleficium och diabolism. 
Deras fåtal understryker de stränga bevisreglerna och den relativa försik
tighet som präglade rättegångsförfarandet. Ankarloo tyder ett uttalande i 
Göta hovrätt på 1660-talet så att dödsfall alternativt "synnerlig skada" och 
pakt med Djävulen inte bara tillsammans utan var för sig motiverade det 
högsta straffet.132 Det kan ha varit domstolens principiella uppfattning. Vid 
något tillfälle bekräftade också hovrätten en dödsdom för ett rent djävuls
förbund.133 Men det fanns en tydlig strävan att grunda besluten också på 
någon form av effekt av pakten, antingen det nu var maleficium, vidske
pelse eller annan brottslighet. Omvänt var man inte benägen att gilla 
dödsdomar uteslutande på maleficium. Mer precist: inte en enda dödsdom 
som uteslutande var baserad på magisk skadegörelse blev konfirmerad i 
hovrätten. 

I grunden var det en fråga om bevisvärdering. Hovrätten övervakade att 
kraven inte var för lågt satta. En dödsdom återremitterades 1642 med order 
om fortsatt rannsakan: "Lagläsaren skall vara förpliktigad att inte insända 
slika ofullkomliga, illa rannsakade, värre dömda och oläsligt skrivna 
kriminaldomar".134 Hovrätten krävde att de klagande skulle styrka sin sak 
med opartiska och trovärdiga vittnen. Men inte ens detta var nog. Bortsett 
från i ett par undantagsfall var åtminstone partiella erkännanden nödvän
diga. Malin Ruth blev underkastad upprepad tortyr under de stora troll
domsprocesserna i Bohuslän. Trots att hon nekade ihärdigt blev hon 
avrättad.135 År 1670 gav hovrätten order om att Anna Skånings kropp 
skulle brännas trots att ingen bekännelse förelåg, men det berodde på att 
hon tagit sitt liv under rannsakningen. Självmordet betraktades som ett 
utslag av ont samvete och innebar i praktiken ett erkännande.136 Hovrätten 
godkände även en dödsdom baserad på dansk lag från Ronneby 1679, där 

137 en kvinna blivit dömd mot sitt nekande och först erkänt under tortyr. 
Men hovrätten underkände även ett par dödsdomar som på sitt sätt var 

baserade på erkännanden. Botila Andersdotter kunde inte uppbåda ed-
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gårdsmän och hade dessutom begivit sig på flykt. Detta hölls för en 
138 bekännelse. Men hovrätten återremitterade ärendet. Trollkarlen Per 

Haraldsson fick vid samma tid under 1660-talet sin dödsdom omvandlad 
till utförande på avrättningsplatsen. Misstankarna var starka. Per hade i 
olika sammanhang låtit förstå att han besatte magiska färdigheter, bland 
annat förmågan att lägga människor på sotsäng så länge han ville. Skryt 
om magisk skadegörelse var naturligtvis besvärande. Men mannen nekade 
inför rätta. Hovrätten godkände inte utomrättsliga medgivanden så som 
skett i den lägre domstolen.139 

Men vid erkännanden inför rätta ansågs målet bevisat fullt ut. Det gjorde 
inte så mycket att skytten Peder Jönsson år 1642 förutom vidskepelse med 
uppenbart lock och trug även förmåtts att erkänna samröre med ett sjörå. 
Hovrätten fann att mannen slutit förbund med Satan (de otaliga samlagen 
med rået hölls därför som ett exempel på "den sodomitiske synd"). Peder 
ville emellertid inte erkänna magisk skadegörelse, "ty det är synd".140 På 
sätt och vis var det lättare att få medgivanden om diabolism än om 
maleficium. Signerskan Karin Persdotter i Uppvidinge härad nekade till 
att ha skadat någon med trolldom. Däremot erkände hon, tydligt omedve
ten om innebörden av sina ord, att hon brukade rådfråga Älven eller 
Näcken. Hon offrade litet pengar och vattnets svallande angav Älvens svar. 
Knappt hade kvinnan formulerat sin berättelse förrän den inrangerats i ett 
kristet sammanhang. Älven, hennes "onda principat", var Satan själv. 
Hovrätten kunde här utan att tveka godkänna dödsdomen. Den magiska 
skadegörelse hon anklagats för ansågs också i det närmaste styrkt, efter
som det rörde sig om en människa som uppenbarligen hade umgänge med 
Satan.141 

Ännu under sent 1600-tal verkställdes dödsstraff. Den oförsonliga håll
ning som framkommit i Bohuslän fortsatte under ytterligare ett par decen
nier. Som vanligt var domarna grundade på erkännanden. Men övertal
ning, hot och skrämsel kännetecknade dessa rannsakningar. Två kvinnor 
i Ronneby 1679 underkastades tortyr.142 Trolldom betraktades ännu som 
ett så allvarligt brott att det motiverade påtryckningar. Så länge domsto
larna fortsatte med sådana metoder var det ofrånkomligt att en liten del av 
de anklagade skulle falla till föga. 

Under 1680-talets senare del avkunnades två dödsdomar i Halland. I det 
ena fallet från Halmstad framhöll hovrätten att det fanns omvittnade 
skador. Det medförde att erkännandet, som jämte maleficium även inklu
derade djävulsförbund och blåkullafärder, fick stöd av "förfarenheten".143 

Erkännandet från rannsakningen i Fjäre härad var inte lika omfattande. 
Visserligen förelåg klagomål om maleficium. Men kvinnan bekände en
dast att hon flugit till Blåkulla — "Ja, ja män, visst reste jag och var där". 
I underrättsdomen blev skadorna överhuvudtaget inte kommenterade. Den 
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tilltalade hade inte heller vidgått något "särdeles accord" med Djävulen. 
Men hon hade begagnat sig av hans makt. Inte så att hon skadat andra men 
väl genom att kunna flyga, tvärt emot naturen, till Satans samkväm i 
Blåkulla, dit hon sökt sig av fri vilja. Därigenom förelåg på sitt sätt en 
effekt "som henne nog övertygar at vara uti hans tjänst och förbund". Här 
gick erkännandet inte att pröva erfarenhetsmässigt. Men hovrätten god
kände ändå domen.144 

Två trollkarlar från Vartofta härad fick det högsta straffet 1697.145 

Hovrätten bekräftade domarna först efter det att den vidtagit den ovanliga 
åtgärden att själv hålla förhör med de två männen.146 Den ene, en gammal 
man som hette Jon, hade ingått förbund med Djävulen. Här fanns förutom 
ett ärr på höger tumme—ett minne från det mannen blev inskriven i Satans 
register med sitt eget blod — endast den tilltalades egna ord att lita till. 
Jon hade även medgivit att ett mjölnarpar, som blivit uppsagda från sin 
kvarn av dess ägare, hade anlitat honom för att få bli kvar. Redan under 
pågående ting blev hovrätten underrättad om rannsakningen. Ödet spelade 
mannen ett grymt spratt. Kvarnens ägare visade sig vara hovrättsassessor 
Ömevinge, som fick en möjlig förklaring till sin hustrus sjuklighet. Nu 
fanns alltså en konkret skada. Örnevinge deltog naturligtvis inte själv i 
hovrättsförhören, men såg till att ärendet blev noga rannsakat. På tinget 
begick Jon misstaget att försöka visa sin goda vilja. Han lovade att med 
hjälp av sin tjänsteande göra frun frisk. Men varken där eller i hovrätten 
ville han vidgå skadan. Hovrätten sade inte heller rent ut i sin dom att 
mannen förorsakat densamma, även om det var andemeningen. Det var i 
alla händelser klart att han endast kunnat erbjuda sina tjänster till mjölnar-
paret och Örnevinges fru i kraft av sitt förbund med Satan. Hovrätten 
enades efter någon diskussion om ett kvalificerat dödsstraff. Jon skulle 
halshuggas, parteras och steglas "till skälig skräck och vamagel". 

Två av rättens ledamöter ville spara den andre mannen, Per Klepps liv, 
medan de övriga sju, däribland presidenten Axel Stålarm, ville att han 
skulle dö. Mannen hade varken erkänt djävulsförbund eller malefìcium. 
Resolutionen tycks också innehålla ett par garderingar. Man framhöll att 
Per hade begått tjuvnad till ett värde som nästan meriterade dödsstraff. 
Hans begångna vidskepelse smädade även Gud så grovt att den räckte för 
att avrätta honom enligt krigsartiklarna. Men Per kunde inte neka till 
uppsåtet att förgöra en dräng, vilket misslyckats beroende på att denne var 
ett söndagsbarn. Dessutom hade Per utgivit en sedel till en prästdotter för 
att hennes far skulle vinna i en rättegångssak. Kyrkoherdens motståndare 
i rätten dog några dagar senare, till Klepps förfäran. Per nekade till 
dödsfallet men kunde inte frångå effekten som följt på sedelns utgivande. 
Hovrätten ansåg att Satan på ett förboigat sätt tillskyndat dödsfallet. 
Samröre med Jon, som han visste stod i förbindelse med Satan, gjorde 

65 



honom delaktig i dennes djävulsförbund. Om än Per inte ingått någon pakt 
var han likväl ett Djävulens instrument, och "på det Gud icke måtte 
hemsöka land och rike för slika synders ostraffande skull" borde han dö, 
fastslog presidenten under diskussionerna i hovrätten. 

Dödsstraffen avvecklas 
Nedgångsfasen för trolldomsbrottets vidkommande är svår att placera 
kronologiskt. Lite tillspetsat kan man säga att någon avveckling inte 
behövdes. Praxis vid domstolarna gjorde det mycket svårt att fälla någon 
för maleficium och diabolism. Så länge det ordinarie tillvägagångssättet 
fick råda gick de anklagade ganska säkra. Det gällde att neka, att inte begå 
det ofrivilliga misstaget att yppa folkliga föreställningar, som lätt kunde 
diaboliseras, och att uthärda de själsliga och fysiska påfrestningar av annat 
slag än rent tvång som det innebar att ställas inför rätta anklagad för 
trolldom. Det lyckades man i regel med. De fåtaliga dödsstraffen visar att 
slumpartade bekännelser tog en mycket ringa tribut. 

Under 1700-talet blev också påtryckningar mot de tilltalade mycket 
sällsynta. Domstolarnas minskade beredskap att pressa fram medgivanden 
reducerade bekännelserna till ett absolut minimum. De som förekom 
uppfyllde inte kraven för det högsta straffet. Hanna Isachs från Kabusa, 
som rannsakades i Ingelstads härad i Skåne år 1707, ericände blåkullaresor 
sedan hon blivit hotad med att få håret avklippt, kläderna avtagna och att 
undergå vattenprov. Men rätten bestämde sig sedan för att kvinnans 
berättelse var dikt. Hanna fick mycket beröm av sin själasörjare för sina 
kristendomskunskapers skull. Prästen framhöll också att kvinnan talade 
mycket barnsligt till följd av sin höga ålder. Rätten tog honom på orden: 
Hanna "är till kroppen torr och mager som blott skinn och ben, i sitt tal 
hastig och obetänksam, viste sig eljest för rätten, mycket rädd, och lätt att 
skrämma".147 

De grövre trolldomsbrotten förvisades från scenen på ett odramatiskt 
sätt. Redan under en övergångsperiod mot slutet av 1600-talet hade sådana 
krav börjat ställas på erkännanden att det gick att manövrera sig bort från 
dödsdomarna. År 1692 dömdes en kvinna vid namn Elin till döden i Eksjö. 
Rådhusrätten höll det för "troligt" och "sannolikt" att hon var skyldig till 
den magiska skadegörelse som lades henne till last. Detta grundades på en 
form av bekännelse kvinnan gjort. Hon bar en liten pung närmast kroppen 
under vänstra armen. Dess rörelser mot kroppen tolkade Elin som svar på 
de frågor människor anlitade henne för att besvara. Enligt de domshavande 
hade kvinnan erkänt att hon kunde göra vad hon ville med pungen, och 
"således härigenom förbundit sig med Satan och Djävulen". En sådan 
långtgående slutsats var inte hovrätten beredd att dra.148 
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Samma år dömdes lösdriverskan Ingeborg Björnsdotter till döden i 
Sundre härad i Bohuslän. Det var ett mer problematiskt fall. Kvinnan, som 
egentligen rannsakades för vanlig vidskepelse, bekände helt plötsligt att 
hon brukade anropa Satan och tala med honom. Den häpna rätten uppsköt 
domen i ett dygn för att ge kvinnan tillfälle att be sinna sig. Men hon vidhöll 
sina ord. Under natten, spädde Ingeborg på sin berättelse, hade Satan 
uppsökt henne i fängelset och försökt förmå henne att ta sitt eget liv. Hon 
fick dock kraft att motstå när hon hörde sitt barn gråta. Häradsrätten 
konstaterade att maleficium inte fanns rapporterad, inte heller hade Inge
borg uttryckligen påstått att förbund ingåtts med den onde "utan emottagit 
sådan lärdom och djävulskonst, under en fördömlig tro och utvärtas sken". 
Likväl hade hon talat med Satan och brukat honom som verktyg i sin 
förförelse av andra människor. Hon var döden värd enligt Guds lag och 
1687 års stadga. Hovrätten underkände domen.149 

Förförelsen av dem som anlitat kvinnan, den andliga skadegörelsen, var 
inte skäl nog. Under de stora blåkullaprocesserna hade den själsfara barnen 
utsattes för varit anledning nog för att utrota häxorna, som förde dem till 

1 SO Satan och Blåkulla. Denna vida tolkning av maleficiumbegreppet var 
inte tillämpbar i Ingborgs fall. Framför allt gick det inte att pröva bekän
nelsens sanningshalt. Ingen effekt av det diaboliska umgänget i form av 
magisk skadegörelse fanns anförd. 

Fanns en effekt i form av skador rapporterad kunde landslagens malefi-
ciumrekvisit tillämpas rigoröst. Dordi Nilsdotter i Fryksdals härad erkände 
år 1706 flerfaldiga skador genom trolldom. Hon hade använt besvärjelser 
i Satans namn för att fullborda trolldomsgämingarna. Dock aldrig så att 
människor lidit men. Till Blåkulla hade hon heller aldrig flugit, upplyste 
Dordi på tillfrågan. Målet sköts odömt till hovrätten, som i sin diskussion 
anknöt till de funderingar som förekommit redan i underrätten. Landslagen 
talade bara om förgörning riktad mot människor och inte om kor, getter 
och svin som det här rörde sig om. Men trolldomen ansågs bevisad genom 
erkännandet. Dordi dömdes att ersätta dem som lidit skada. Hon skulle 
också slita ris. Visserligen hade Dordi givit sig i gemenskap med Satan 
och uppenbarligen fått hjälp i sina framgångsrika förgörningsförsök. Men 
någon uttalad pakt hade icke ingåtts. Målet gick ända upp till justitierevi-
sionen, som biföll hovrättens dom.151 

Vad hade hänt om Dordi jämte magisk skadegörelse mot kreatur även 
erkänt att hon slutit ett uttryckligt förbund med Satan? Eller om hon sagt 
att hon anropat den onde och därvid skadat eller dödat en människa? Hade 
hon då blivit dömd till döden? Dordi var inte skickad formulera ett 
erkännande som tillfredsställde hovrätten. Ull detta hade väl närmast 
krävts en juridiskt skolad person. Och tingsförrättaren brann uppenbarli
gen inte av iver att hjälpa Dordi på traven. I fortsättningen uppstod inte 
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längre kniviga fall av det här slaget, inte förrän 1733 och återigen i 
Fryksdals härad. En drygt trettioårig dräng erkände att han ingått förbund 
med Satan och "skämt" hästar med trolldom. Han dömdes till döden för 
sina brott. Hovrätten godkände domen, dock inte för maleficium. Härads
rättens hänvisning till lands- och stadslagens trolldomsparagrafer bortföll 
i hovrättsresolutionen. Mannen dömdes egentligen inte heller för djävuls
förbundet i sig. Men han hade förbannat den mark han stod uppå, läst Fader 
Vår baklänges tre gånger, och uttalat svåra eder om Gud. Drängen Olof 
Jönsson dog som grov hädare och gudsbespottare.152 
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Kapitel 4 

Rättegångarnas ursprung 

Till skillnad mot rena inkvisitionsdomstolar väckte de svenska domsto
larna inte själva talan. Det till formen ackusatoriska rättegångssyste

met krävde en kärande till varje mål. Men under 1600-talet tog fristående 
ämbetsmän — befallningsmän, länsmän och stadsfiskaler — i ökande 
omfattning på sig rollen som offentliga åklagare.1 Stämningsförfarandet 
framgår sällan av rättegångsprotokollen.2 Men det går vanligen att utläsa 
av de inledande formuleringarna om det var enskilda eller kronobetjänte 
som agerade som åklagare. Under 1700-talet hade kronans representanter 
tagit över scenen nästan helt och hållet. Hur fick de kännedom om magiska 
brott? 

Tabell 4.1. Åklagare i trolldoms- och vidskepelsemål underställda Göta hovrätt 1635-
1754.1 intervall. 

Åklagare 1635-1674 1675-1734 1735-1754 1635-1754 

Enskilda 21 40 10 71 
Kronobetjänte 37 69 61 167 
Oklart 15 8 2 25 
Luckor 10 29 51 90 

Summa 83 146 124 353 

Slumpens skördar och risken för upptäckt 
Vissa vidskepelser blev upptäckta av en tillfällighet. Vid hösttinget 1751 
i Redvägs härad, Älvsborgs län, anförde vice befallningsman Elof Nor-
ström: "Förleden söndags morgon i dagningen under min hemresa häri
från...syntes mig en eld uppå landsvägen..., vilket mig något sällsamt 
förekom, vårföre jag med ridandet påskyndade att detta tillfälle bese; tå 
hustru Elsa uti Brogårds ryttaretorp, som denna eld upptänt, med hastigt 
springande intog skogen". Hustru Elsa vägrade att på uppmaning lämna 
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sitt gömställe bland buskarna. Först sedan Norström hämtat hennes make 
i ryttartorpet och de gemensamt ställt sig att ropa vågade hon sig fram. Det 
visade sig att hustrun bränt mjölk i elden, som upptänts av i kors liggande 
stickor, för att bota sin unga svägerskas klåda och skabb. Eftersom hän
delsen hade inträffat en söndagsmorgon instämde vice befallningsmannen 
henne både för sabbatsbrott och vidskepelse.3 

Något liknande kan anföras från Kristianstad. I stadens kämnärsrättspro-
tokoll för 1733 relateras prästen Stenhoffs skriftliga berättelse om hur han 
om aftonen den tolfte april "i sitt fönster sett 2ne kvinnfolk stå för norre 
kyrkodörren, vilken dem omsider blivit öppnad av klockarens piga". 
Prästen skickade genast sin tjänsteflicka att undersöka vad som stod på. 
Snart fick han veta att de två kvinnorna "stillatigandes vid altaret" och på 
andra ställen i och utanför kyrkan samlat sand, vilken skulle tjäna till bot 
åt ett sjukt barn. Stenhoff angav det något oegentligt som ett signeri till 
behörigt avstraffande.4 

Vid bägge dessa tillfällen hade myndighetspersoner bevittnat situationer 
som väckt deras nyfikenhet. Risken att en vice befallningsman skulle 
komma ridande längs farvägen i gryningen var minimal. Möjligheten till 
upptäckt var större i fallet Stenhoff i Kristianstad. Även om det var ovanligt 
att vidskepelser förövades mitt framför näsan på ämbetsmän känneteck
nades rannsakningarna många gånger av att de avhandlade olovliga kons
ter som ägt rum i publika sammanhang och miljöer och där väckt uppse
ende. Föga överraskande dominerade just kyrkliga tilldragelser. Folklig 
vidskepelse frodades i den officiella ritualens hägn, om det nu inte rörde 
sig om direkt konkurrerande rituella bruk. "Hustru, vad i Jesu namn tagen 
I eder före", frågade en präst i Gärds härad förfärad under nattvardsgången, 
sedan en nittioårig kvinna tagit oblaten ur sin mun och smort in sitt ansikte, 
"varest hon hade svulster och växter".5 Elin Persdotter från Öland, vars 
barn hade ett lyte i ansiktet, rannsakades 1745 efter att ha sprutat nattvards
vin i barnets mun och därefter slickat det runt läpparna.6 Torparen Lars 
Månsson i Memmings härad, Östergötland, måste ha erbjudit en märklig 
ansyn när han år 1744 trädde in i kyrkan till sitt bröllop. Han fruktade onda 
anslag från försmådda kvinnor och hans blivande svärmoder hade rått 
honom att bära kyrkmull från en grav på hattens brätten och göra sin entré 
tätt tryckt intill kyrkdörrens ena sida.7 

Men döden skiljer äkta folk åt. År 1714 fruktade en nybliven änka i 
Bohuslän att hennes döde make skulle spöka och gick därför framför 
gravföljet med sin kjortel dragen över huvudet. Efter begravningen kasta
de hon sin kjortel över graven och återvände sedan hem.8 Ett annat 
gravfölje i Östergötland lämnade den leriga vårvägen och tog vägen över 
ett boställe. Invånarna fruktade att den hädangångne skulle hemsöka dem 
och tumult uppstod. När följet med kistan äntligen fortsatte sin färd gick 
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en piga ut på vägen och tände en avvärjande eld för att förhindra spökerier 
i framtiden.9 Inte ens nattens mörka timmar garanterade obemärkthet. 
Skärtorsdagsnatt 1715 hade några män i Vartofta härad torvdragit sina 
bössor vid en kyrka. Sachsiska krigsfångar hade lärt dem metoden att trä 
bössorna under från marken delvis lossade torvstycken för att förbättra sitt 
skjutande. På vägen hade de uppenbarligen berusade männen väckt upp
märksamhet och skrämt folk, som tyckt sig höra "trollpackeljud", genom 
att blåsa och hoa i sina kupade händer.10 Och djävulsförskrivningar, trots 
att de blev sorgfälligt gömda, löpte en ofrånkomlig risk att bli upptäckta 
där de placerats i kyrkorna eller i deras omedelbara närhet. 

Även om domböckerna ger rika exempel på folktro och dess ritual är det 
fråga om ett selektivt urval. Den gemensamma grunden var att det rörde 
sig om praktiker som var lätta att upptäcka. Där mötet mellan elit- och 
folkkultur inte inskränkte sig till en abstrakt relation utan gestaltades i 
konkreta situationer med en ibland nästan påtagligt fysisk närhet mellan 
representanter för de kulturella sfärerna, där hade många rannsakningar 
sitt ursprung. 

Annan kriminalitet 
En sådan miljö erbjöd också själva tingsställena. Kronobonden Nils Nils
son i Stranda härad, Kalmar län, var 1701 indragen i en tvist som rörde 
brukningsrätten till hans boställe, vilken en präst gjorde anspråk på. När 
mannen inlämnade sina gårdshandlingar till rätten medföljde av misstag 
den signesedel han speciellt införskaffat för att vinna i rätten. Nils förlo
rade målet.11 Slagskämpen Johan Enander i Kåkinds härad, Skaraborgs 
län, hade 1695 oturen att tappa sin signesedel under pågående ting. Den 
upphittades och bars fram till rätten.12 

Magiska bruk gjorde inte halt utanför tingsstugornas väggar. Blotta 
inblandningen i andra brott kunde ge anledning till vidskepliga handlingar. 
Men kopplingen till annan kriminalitet inskränkte sig inte bara till kuriösa 
upptäckter av signesedlar och magiskt verksamma föremål dolda i de 
tilltalades kläder. Annan brottslighet var på ett mer omedelbart sätt en 
förutsättning för många av trolldoms- och vidskepelseprocesserna. 

I rannsakningar som gällde andra brott framkom ofta uppgifter om 
trolldom och vidskepelse. Många av rättegångarna började på det sättet. 
Det kan vara värt att ha förhållandet i åtanke när man uppmärksammar 
betydelsen av de anklagades sociala bakgrund. De tilltalade var ofta 
traditionella brottslingar. Men det var också som sådana de ställdes inför 
rätta, innan det framkom att de dessutom var misstänkt trollfolk eller hade 
begått vidskepelser. Sambandet mellan trolldom, vidskepelse och annan 
kriminalitet var av en direkt och okomplicerad natur. 
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Föga överraskande var det vid våld och stöld som de flesta blev upptäck
ta. Utöver dessa traditionella brott förekom även förseelser, vanligare 
under 1700-talet än under 1600-talet, som speglade överhetens discipline-
ringssträvanden och kontroll av undersåtarna. Trolldom och vidskepelse 
kunde aktualiseras i mål som rörde smädelse, fylleri, okvädingsord mot 
överhet och föräldrar, olovligt brännvinsbrännande, fosterfördrivning och 
olika slag av sexualbrott.13 

Den magi som framkom vid de olika typerna av kriminalitet varierade. 
Magiska brott som inte hade något att göra med den handling som 
ursprungligen motiverat rättegången förekom. Anna, en kvinna från 
Värmland, rannsakades 1637 för sin medverkan vid ett mord. Hon hade 
hjälpt en äkta make att strypa sin hustru genom att hålla fast offrets händer. 
Rapporter om magisk skadegörelse sipprade fram. Anna hade gjort en 
kvinna sinnessjuk och givit en annan en onaturlig och ynklig sjukdom. 
Hovrätten beordrade fördjupad undersökning om hennes trolldomsbrott.14 

Långt senare, år 1702 i Marks härad, Älvsborgs län, hade en man instämt 
sitt syskonbarn Ingrid Larsdotter, som beryktat honom för tjuveri. Ingrids 
moder var närvarande vid tinget. "Någon" tog då tillfället i akt att viska i 
tingsförrättarens öra att modern, Kerstin Andersdotter, var en signerska 
som åstadkom förargelse i "församlingen". Målet upptogs och Kerstin 
fälldes för sina läsningars skull till åtta dagars fängelse vid vatten och 
bröd.15 

Ett klart samband mellan "det andra brottet" och den trolldom och 
vidskepelse som framkom under rättegången kunde emellertid finnas. 
Ryttaren Anders Johansson var instämd för stöld i kyrkan. Det visade sig 
att han stulit fönsterbly för att på vidskepligt sätt stöpa över sin sjuka 
dotter.16 Det vanliga var dock inte att brott på detta sätt begicks för att 
uppfylla en vidskeplig avsikt. Förhållandet var det motsatta. Upptäckten 
av trolldom och vidskepelse var en funktion av annan kriminalitet. Så 
också när skyddsmagi förekom i rättssalarna. Brottslingar tillgrep för 
övrigt sådant i preventivt syfte redan innan brott begicks och under sina 
försök att undkomma. Dråparen och rusthållaren Jöns Olsson blev emel
lertid infångad trots att han försökt göra sig "hård" under flykten.17 Och i 
Kinds härad, Älvsborgs län, bötfälldes 1750 en man, som med signeri 
försökt att stämma en hastig blodstörtning hos sin dotter i samband med 
hennes barnsbörd. Målet gällde i själva verket ett eventuellt barnamord.18 

Två andra män fälldes för samma lindriga vidskepelse i Skånings härad, 
Skaraborgs län, 1702. Efter ett vintrigt slagsmål, där ett isstycke använts 
som tillhygge, använde de förbjudna ordsätt för att stilla blodflödet ur en 
av kombattanternas ansikte.19 Maria Jonsdotter i Lysings härad, Östergöt
land, instämdes 1748 för olovligt brännvinsbrännande och vidskepelse. 
Den sextioåriga kvinnan hade lånat ett veckogammalt barn och sänkt ned 
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det i brännvinskaret för att tillförsäkra sig om lycka under hanteringen. 
Barnet dog senare och modern anklagades för ovarsamhet, för att ha legat 
ihjäl det. Moderns anförvanter kontrade genom att göra gällande att det 
var Maria som var ansvarig för barnets död.20 

Ett sista och udda exempel skall anföras. År 1726 hade en man i 
Skänninge, som var hårt ansatt av gäldenärer, låtit antyda att det fanns en 
skatt nedgrävd i hans hus. Till följd av sitt tal drevs han till att ge sken av 
att han verkligen försökte gräva fram dyrbarheterna. Ull sist också att säga 
att han hittat en skatt. Myndigheterna slog till. Fynd tillhörde kronan. Nu 
avslöjades avskedade soldaten Hesselbergs roll i dramat. Han hade blivit 
anlitad för att förhöja skattjaktens autenticitet och därvid försökt driva bort 
de drakar och "rån" som man trodde vaktade dolda skatter. Ovetande om 
sin egentliga roll förkunnade den gamle soldaten att han sett en drake krypa 
ut under husets syllar och därefter flyga sin kos över hustaken med en 
eldslåga efter sig. Hesselberg fälldes för denna och andra vidskepelser som 
framkom. Men stadsrätten lät honom fortsätta att gräva under rannsak-
ningen. Det var ett betänkligt förfarande som väl nästan gjorde domstolen 
delaktig i hans vidskepelse. Nyfikenheten på om skatten existerade eller 
ej dolde rätten nödtorftigt med motiveringen att man ville få bekräftat att 
mannen var en bedragare.21 

Prästerna 
Det går inte att skriva om trolldoms- och vidskepelseprocesser utan att 
diskutera kyrkan och prästernas roll. Det är ingen entydig bild som erbjuds. 
Man måste skilja på doktrin, kyrkan som institution och inte minst de 
enskilda prästernas agerande i olika sammanhang. Det är ett sant men 
också ett trivialt konstaterande att det europeiska häxväsendet vilade på 
det fundament den kristna läran utgjorde. Det var först sedan magi inrange
rats i ett teologiskt system som företeelsen fick diaboliska övertoner och 
blev utsatt för metodisk förföljelse .22 Men inte ens den lärda demonologins 
teoretiker på kontinenten var med nödvändighet kyrkans män. Betydande 
insatser inom området gjordes även av jurister. Ofta var de rena fackdo
mare som öste ur den egna erfarenhetens fatabur när det gällde de konkreta 
detaljerna.23 De flesta häxprocesserna ägde också rum i världsliga dom
stolar. Häxväsendets höjdpunkt inföll under en period när de världsliga 
furstama i hög grad utmanövrerat konkurrerande kyrkliga maktcentra.24 

Inkvisitionen, som nu var nationell och som inte skall förväxlas med den 
medeltida, var visserligen ännu verksam, men agerade vanligen med 
försiktighet i vanskliga häxerimål.25 

Det som fanns i Sverige av självständig kyrklig rättskipning sattes i 
princip ur spel efter reformationen. Även om praxis ibland ville annorlun-
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da skulle hädanefter den trolldom och vidskepelse som kom i kyrkans väg 
överlämnas till den världsliga makten för rannsakan och dom.26 Men 
kyrkans roll var inte överspelad inom rättskipningen. Kyrkoplikt utdöm
des ofta jämsides med de världsliga straffen. Kyrkoplikten var inte ett straff 
i egentlig bemärkelse utan den ritual varvid syndare åter upptogs i försam
lingens gemenskap. I regel skedde den publikt med den botfärdige mot
villigt placerad på pliktpallen i kyrkan inför allas åsyn. Det var en stor nesa 
för den som drabbades. Den allmänna utvecklingen under 1700-talet var 
också den att uppenbar kyrkoplikt i allt högre grad bortföll utom vid grövre 
vidskepelser och djävulsförbund. 

Kyrkoplikten var inte enbart förbehållen människor som gjorde sig 
skyldiga till religiöst färgade förseelserutan förekom också vid andra typer 
av brott. Det var ofrånkomligt eftersom brottslingar blev avstängda från 
kyrka och nattvardsgång tills rättvisa skipats. Däremot var den uppfostran 
och undervisning som hovrätten nästan obligatoriskt föranstaltade i sina 
resolutioner särskilt vanlig vid andliga brott som trolldom och vidskepelse. 
Prästerna fick direktiv att klargöra, vari det syndfulla och brottsliga låg. 
Under 1600-talet skulle det ofta åtföljas av en hotfull varning: "ty skall de 
hårdeligen vid tingsdörren hudstrykas och sedan stå en skarp uppenbara 
skrift, dels offentligt då det allvarligen skall förehållas att brukar de slikt 
igen skall straffet över dem, androm till varnagel, skärpas. Skall ock av 
prästerskapet förmanas om sin synd och huru högeligen de här med 
förtörnat Gud, mögeligit så lagandes, att där till sina synders känslo, och 
en sann bot och bättring bringas måtte."27 Ibland inskränkte sig inte 
undervisningen till den aktuelle brottslingen. Man tog tillfället i akt att låta 
den omfatta hela församlingen. 

Präster spelade också en roll under själva rannsakningarna. Deras per
sonkännedom utnyttjades vid insamlandet av information om de tilltalade. 
Men de bistod även de anklagade med skrivhjälp och attester. Fram till 
1600-talets senare del förekom att enskilda präster eller konsistorier blev 
tillfrågade om principiella synpunkter på trolldomens och vidskepelsens 
teologiska natur.28 Därefter blev det mycket ovanligt. Det var sällsynt att 
prästerna deltog i förhören av de tilltalade. Den våldsamma frenesi som 
finns omvittnad under de norrländska blåkullaprocesserna beträffande 
prästernas agerande i och utanför domstolarna var inte ett standard
beteende.29 Som så mycket annat under dessa rättegångar antog den 
själavårdande verksamheten groteska former. De präster som var subjek
tivt övertygade om de anklagades skuld försökte till varje pris att rädda 
trollpackorna och barnen som dessa förde till Blåkulla genom att förmå 
dem att bekänna. Bara så kunde de räddas undan Satans fortsatta inflytan
de. 
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Prästerna spelade en stor roll i de händelseförlopp som föregick rätte
gångarna, ofta som angivare.30 Vanligen lät de brevledes meddela länsmän 
och häradshövdingar om magiska brott som kommit till deras kännedom. 
Ibland tog ärendena omvägen via konsistorier och landshövdingar innan 
de återfördes till lokal nivå. Prästerna ville inte göra stort väsen av sin roll 
i sammanhanget. Det fanns en ofrånkomlig spänning mellan deras roll som 
andliga ledare och själasörjare och kyrkans funktion som spjutspets i det 
lokala kontrollmaskineriet. Men ibland gick det inte att undvika offentlig
het. I Tanums härad, Bohuslän, seglade en trolldomsaffär upp 1726. Petter 
Andersson hade kallat Marin Rasmusdotter för trollhäxa. Han hade sett 
henne i sällskap med andra, okända kvinnor dansa nattetid på en hed. 
Kyrkoherden fick kunskap om detta tal och uppmanade Marin att tilltala 
Petter för hans ryktesspridande, "vilket hon som ett gammalt och enfaldigt 
kvinnfolk icke hade förstånd till att göra". Efter att ha avstängt parterna 
från nattvarden nödgades därför kyrkoherden att själv ge saken tillkänna 
inför den sittande rätten.31 

Prästerna fick kunskap om magiska brott både i egenskap av själasörjare 
och under sin maktutövning i mer officiella sammanhang. Ibland behand
lades trolldom och vidskepelse på sockenstämmorna, där församlingspräs
ten var självskriven ordförande.32 Det första säkra belägget för att ett fall 
gått via en sockenstämma till laga rannsakning återfinns 1693. Det gällde 
några människor som samtalat med ett spöke.33 Men redan i ett fall från 
1630-talet nämns i förbigående att en präst höll förhör i församlingens 
närvaro med en ung piga, som sett en av bykvinnorna kärna smör med 
hjälp av Satan själv.34 

Det var först ett par årtionden in på 1700-talet som förhör hållna vid 
sockenstämmor eller sockenförhör mer regelbundet började förekomma 
som förspel till de egentliga rättegångarna. Sammantaget handlar det om 
ett dussintal fall.35 Magiska brott var så allvarliga att de borde underställas 
domstolarna. Men det är inte säkert att all vidskepelse som förekom blev 
överlämnad till världslig rätt för rannsakan och dom. "Framhärdar en 
sådan ändå i sin ondsko, angives saken i sitt foro", hette det om syndare i 
1723 års privilegier för prästerskapet.36 Prästerna kunde som första åtgärd 
nöja sig med att förmana och varna. Hovrätten tog ibland hänsyn till om 
de som fälldes för magiska brott tidigare blivit åtvarnade. Det förutsatte 
ett system där prästerna enskilt eller vid sockenstämmorna gav en möjlig
het till bättring. 

Det är en sanning med modifikation att hänföra målen med ursprung i 
sockensjälvstyrelsen till dem som angavs av präster. S jälva förhören 
motiverades av klagomål i församlingarna. Som exempel kan nämnas 
inledningen till trolldomsväsendet i Barkeryds socken i Småland 1715. Ett 
rykte hade uppstått sedan en inkvarterad korpral, som var missnöjd över 
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kosthållet, yttrat till sin värdinna: "du trolldjävul, vestu intet huru tu skall 
laga mat åt en ärlig karl". Snart var värdinnan och ett par andra kvinnor 
utpekade som trollkonor. Kyrkoherde Magnus Tegnelin blev hejdad på väg 
från en gudstjänst i Nässjö av de beryktades män, som begärde att han 
skulle "lysa och begära församlingen tillhopa i socknestugan på fjärdedag 
pingst. Vilken deras begäran blev fullgjord och efterlovad". Kyrkoherden 
höll förhör och anmälde ärendet till följd av den "publike förargelsen" till 
häradshövdingen.37 

Förmaningar och varningar skedde också i diskret enslighet. Efter en 
anmälan från kyrkoherde Petter Näsman hölls en vidskepelseprocess i 
Södra Möres härad vid hösttinget 1741. Kyrkoherdens skriftliga berättelse 
upplästes: "Sedan jag förl. d. 17 sept, som var fjärde stora söndags afton 
av innevarande år, hade förhört inhysesmannen Carl Mårtensson och dess 
hustru uti deras kristendoms kunskap, sade jag till honom, vad tin kunskap 
vidkommer...kan tig intet förvägras att få gå till Herrans Nattvard och 
således bruka den He. Salighetens medel, men huru hänger det tillsammans 
med hästeskon, om vilken jag hört berättas att tu skall hava smitt uppå tre 
torsdagskvällar, med nio hål uppå, vilken tu skall hava låtit mjölka, och 
att tu alltid har kärnat uti misstänkta rum...Så svarade han fuller sig detta 
hava gjort, men mente att det samma hade ingen ting på sig, eller att det 
gjorde honom något... samvete, där före kan jag intet trolla, sade han. Jag 
förehöll honom huru det var en vidskepelse och således en gruvlig synd, 
stridande mot det andra budordet så lagen, läste också för honom upp den 
plikt som det 2 Cap. uti M.B. en sådan vederstygglig last med belägger, 
och sade efterjag förnimmer av din egen bekännelse...att tu äst skyldig till 
denna misshandel, så förbjuder jag tig att gå till Herrans Hel. Nattvard, 
förrän över bemälte stygga last och vidskepelse bliver rannsakad och 
tillgjord vad som vederbör; detta oaktat gick likväl Carl Mårtensson, tvärt 
emot mitt förbud till Herrans Hel. Nattvard".38 

Den sextioåttaårige inhysesmannen — "bräcklig till kroppen" — för
skonades från de tjugo par spö som övervägts som straff för vidskepelsen 
och trotset mot kyrkoherdens förbud. Istället fick han plikta med sexton 
dagars fängelse vid vatten och bröd och en söndag på pliktpallen i kyrkan. 
Carl gjorde fel hela tiden. Visserligen var han kunnig i sina kristen
domsstycken men det var egentligen inte till fördel i sammanhanget. Han 
borde haft förstånd att avstå från vidskepelse. Det stora misstaget var att 
sturskt förklara att han inte kände sig berörd i sitt samvete över vad han 
gjort. Redan detta gjorde kyrkoherden benägen att ange honom. För att 
vara värdig att komma till Herrens bord var ett krav att man skriftats av 
prästen. Inhysesmannens försök vid d etta tillfälle, att visa att han i sitt 
samvete var redo för nattvardsgången, gjorde dock att han tvärtom fram
stod som en förstockad syndare. Trotset mot förbudet att begå nattvarden 
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var bara en ytterligare bekräftelse på detta. Nattvarden markerade social 
tillhörighet. Mannens alltför stora iver att få denna sin tillhörighet bekräf
tad ledde till det för honom helt motsatta resultatet, i det han ställdes 
utanför församlingsgemenskapen. 

De fall som likt detta överlämnades av präster till världslig rättvisa, 
kännetecknades ofta av att föremålen för deras andliga omsorg varit 
uppstudsiga istället för att ödmjukt bekänna sina fel. Det uppfostrande 
tillvägagångssättet avlöstes sålunda av ett repressivt. Vid Filipstads bergs
lags tingsrätt rannsakades en piga 1751, som vägrat erkänna att hennes 
signeböner representerade synd. Det är möjligt att det inte blivit rättssak, 
om hon redan under katekesförhöret underkastat sig det officiella synsät
tet. Pigan "har nu andra tankar, om sådant, än tillförne", rapporterade 
prästen vid tinget.39 Änkan Anna Trulsdotters sinnelag var inte heller det 
bästa. Hon låg i träta med sin måg, som inte kunde tåla hennes signeri. 
Själv hade hon blivit kallad "dubbelhora". Prästerskapet medlade ofta i 
konflikter. Här lät det sig inte göra. Änkan ville inte försonas och prästens 
förmanande ord om hennes signeri klingade ohörda. Hon avstängdes från 
nattvarden. Senare, vid ett prosteting, talade Anna förklenande om natt
vardsvinet, som hon kallade "vinsupen". Anna ställdes inför rätta vid 
Bobergs häradsrätt i Östergötland 1737 anklagad för smädelse och signe
ri.40 

Den medlande funktion prästerna intog vid konflikter medförde att 
sockenbor ibland rapporterade vidskepelser direkt till prästgårdarna. Så 
var det vid ett fall som rörde en vidskeplig edgång i Dals härad, Östergöt
land, 1707. Trots att en kvinna deltagit i ritualen och läst den förestavade 
eden vid salt och bröd, att onda andar måtte fara i henne och slita ut lever 
och lungor, om hon stulit pengarna, var hon ännu misstänkt. Hon uppsökte 
självmant prästen och berättade om vad som hänt.41 Även vid akut sam
vetsnöd styrdes kosan mot prästgården. År 1711 besannade en präst i 
Bollebygds härad, Älvsborgs län, att hustru Anna Andersdotter, en ung 
kvinna som nyligen gift sig, blivit "mycket ängslig" sedan hon anlitat en 
klok kvinna. Hon hade otur med boskapen, vilket bedrövade hennes 
make.42 

Även om det inte alltid går att avgöra hur prästerna fick kunskap om 
magiska brott framgår väl av framställningen att deras centrala position i 
lokalsamhället många gånger gjorde det ofrånkomligt att få veta. Kunska-
pare i form av klockare, sexmän eller kyrkvärdar fanns säkert också, vid 
behov. Däremot finns få tecken på att direkt aktiva åtgärder vidtogs för att 
röja magiska brott. Men i Simrishamn riktade predikoämbetet uppm aning
en till stadens styrande, att rannsaka vem som missprytt stadens dörrar 
under eldsvådan 1752 med "characterers" skrivande 431 ett annat fall från 
Skåne 1712 höll en präst förbön i kyrkan om ett antal upphittade trollpåsar, 
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"att Gud ville beveka den människan som lagt knutorna i hagen till 
bekännelse". Hustru Elina Persdotter föll till föga och angav sig själv.44 

Vid ett par tillfällen gillrade präster fällor för att få tillfälle att ange brott. 
År 1750 skickade en präst i Rönnebergs härad, Malmöhus län, ett par 
bönder till artillerikarlen Hans Kämpe, som var känd för att "igenvisa" 
stulet eller bortkommet gods, "och skulle de föregiva sig hava bortmist 
någon ting samt sålunda därigenom utspionera huru och på vad sätt 
Kämpen bar sig åt".45 Kyrkoherde Samuel Ekman i Bollebygds härad var 
nära att gå för långt. Han låtsades vilja lära sig en signebön för att avslöja 
en signerska. Kvinnan fälldes i bägge instanserna, men hovrätten remitte
rade Ekmans agerande till hans överordnade i Göteborgs konsistorium, där 
han hördes i augusti 1753. Snart var det avklarat att det rört sig om en list 
från kyrkoherdens sida och inte ett uppriktigt menat försök att lära sig 
signeböner. Men allvarlig kritik riktades mot sättet att sköta ärendet. 
Ekman hade varken besvärat sig med att tala med kvinnan sedan hon 
angivits eller besökt henne under hennes sjukdom. Han borde ha bringat 
kvinnan till ånger och omvändelse och förmanades allvarligt "att icke så 
lämna ett villfarande får utan uppsikt och skötsel".46 

Aktörer och situationer 
Sammanställningen över enskilda respektive offentliga åklagare gav ett 
klart budskap. Initiativet vid domstolarna vilade i allt större omfattning på 
överhetens lokala representanter. Men metoden att uppdela initiativtagar
na i två kategorier — enskilda respektive offentliga — på basis av 
språkbruket i rättegångsprotokollens inledande formuleringar, är ett alltför 
grovt analysinstrument när det gäller frågan om rannsakningarnas ur
sprung. Tabellen nedan utgör ett annorlunda försök att systematiskt nalkas 
problemet. 

Det enskilda initiativet uppträder i tre former i källmaterialet, nämligen 
angivelser/käromål, förtalsmål och självangivelser. Mer om dem nedan. 
Myndighetspersoner å sin sida kunde på egen hand initiera rättegångar på 
grundval av rykten eller genom att gripa brottslingar på bar gärning. 
Rättegångar med detta ursprung var mycket få.47 Det var även sällsynt att 
upplysningar från människor som blev rannsakade för trolldom och vid
skepelse blev använda för att inleda nya rättegångar, här kallade följdpro-
cesser. Somliga av dem hänger också ihop beroende på administrativa 
rutiner. Hovrätten formulerade ibland flera separata resolutioner på grund
val av en enda underställd brottmålsakt.48 Jämte häxjakten i Bohuslän 
1669-1672 är det orsaken till den relativt höga andelen följdprocesser i 
det första intervallet (1635-1674). 
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Tabell 4.2. Aktörer och situationer. Ursprunget till trolldoms- och vidskepelsemål under
ställda Göta hovrätt 1635-1754.1 intervall och sammanlagt. Andel i procent och absoluta 
tal i genomsnit t per tioårsperiod. 

1635--1674 1675--1734 1735-1754 1635-1754 

Enskilda 31 5,75 41 10,00 32 20,00 36 10,25 
Kronobetjänte 4 0,75 2 0,50 6 3,50 3 0,83 
Följdprocesser 12 2,25 3 0,83 0 0,50 4 1,25 
Präster 4 0,75 12 3,00 19 11,50 13 3,67 
Kriminalitet 25 4,75 16 4,00 10 6,00 16 4,58 
Okända 24 4,50 25 6,00 33 20,50 28 8,17 

Summa 100 18,75 100 24,33 100 62,00 100 28,75 

Anm. Åtta mål som hovrätten återremitterade för fortsatt rannsakan under p erioden 
1635-1674 är uteslutna. 

Prästerna har fått bilda en särskild kategori. Under de första årtiondena 
av hovrättens verksamhet angav konsistorier och enskilda präster endast 
ett fåtal mål. Oftast rörde det sig om speciella fall. En man som förmåtts 
att jämte lövjeri erkänna otaliga samlag med ett sjörå överlämnades 1642 
till stadsrätten i Söderköping för fortsatt rannsakan.49 Några år senare var 
Östergötlands prästerskap åter i farten. Linköpings konsistorium överläm
nade ett liknande mål om en man som haft umgänge med skogsrån.50 Tio 
år senare angav kyrkoherden i Västervik två samer för vidskepelse. Sa-
merna förklarade sin överraskande närvaro i staden med att de fört en 
renhjord till den danske kungen och nu var på hemväg till Nordnorge.51 

Rättegångarna som vilade på prästernas aktivitet ökade efter hand i både 
absoluta och relativa tal. Tabellen säger inte hela sanningen. Deras bety
delse var större än så. Människorna gick lika gärna till en präst som till 
länsman med sina klagomål. Prästerna ombesörjde sedan att fallen kom 
inför rätta. Även på andra sätt var de delaktiga i att rättegångar kom till 
stånd. Sammanlagt var prästerskapet och kyrkan som institution direkt 
eller indirekt delaktiga i de utlösande förloppen till en knapp fjärdedel av 
det totala antalet rannsakningar.52 

Magiska brott gick, som nämnts, hand i hand med annan kriminalitet. I 
tabellen återfinns fall som ursprungligen blivit inledda för andra brott. Den 
trolldom och vidskepelse som framkom under rannsakningarnas gång 
avdömdes antingen direkt eller motiverade följdprocesser. Ibland förekom 
dock rättegångar som redan i inledningsskedet gällde både magiska och 
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andra brott. Inbegrips också dessa mål innebär det att drygt vart femte fall 
upptogs i samband med eller efter annan kriminalitet.531 alla händelser 
framstår en stor del av rättegångarna i Göta hovrätts jurisdiktion som en 
sorts slaggprodukter tillkomna under domstolarnas normala handläggning 
av brott. Det medför samtidigt att den ovan påtalade frånvaron av följd-
processer är en sanning med modifikation. Domstolarnas hantering bidrog 
visst till förekomsten av trolldoms- och vidskepelseprocesser. Däremot 
hade dessa inte sitt ursprung i rannsakningar för magiska brott utan i annan 
kriminalitet. 

Kategoriindelningen vilar på en kompromiss där hänsyn tagits både till 
aktörer och situationer. När det gäller trolldom och vidskepelse skulle en 
uppdelning av målen på basis av enbart formella åtalskategorier ha med
fört att det folkliga inslaget blivit alltför framträdande och överhetens 
betydelse underskattad. Upplysningarna som låg till grund för följdpro-
cesserna, vare sig de framkommit i samband med rättegångar för magiska 
eller andra brott, var inte alltid ett resultat av frågor eller påtryckningar 
utan formellt att betrakta som angivelser. Men det är naturligtvis svårt att 
tala om de påföljande rannsakningarna som tillkomna efter enskilda 
initiativ. 

I en dryg fjärdedel av fallen har det inte varit möjligt att avgöra rätte
gångarnas ursprung. Men många av dessa bör betraktas som elitinspirera-
de. Ökningen mot slutet av undersökningsperioden — i absoluta tal var 
den mycket kraftig — beror delvis på att luckorna i källm aterialet blir fler. 
Men det är inte hela sanningen. I gruppen "okända" ingår även ett stort 
antal situationer— de är tyvärr svåra att kategorisera på ett försvarbart sätt 
— där magi förövats i offentliga sammanhang eller under uppseendeväck
ande former. De kan jämställas med ryktesmål även om det av allt att döma 
inte var en utbredd folklig aktivitet i form av prat och skvaller som fick 
myndigheterna att reagera utan snarast tiden och platsen för de förbjudna 
övningarna, som omedelbart gjorde magin känd för många människor. 

Försöken att via de beskrivna kategorierna spåra ursprunget till rätte
gångarna har inte givit något lättolkat resultat. Mål som gällde magiska 
brott blev allt vanligare i Göta hovrätt samtidigt som överheten stärkte sitt 
inflytande över både rättskipning och livet ute i byarna. Men det är svårt 
att finna en metod som mäter förekomsten av elitinspirerade rannsakning
ar. Prästernas aktivitet går visserligen att urskilja. Beroende på sättet att 
mäta deras initiativ kunde den ha blivit än större på bekostnad av det 
folkliga inslaget, som delvis var avhängigt prästernas vilja att ange fallen 
vidare. Men endast en liten del av målen går uppenbart att tillskriva 
världsliga myndighetspersoner. Det är nödvändigt att uppmärksamma 
sammanhang och situationer jämsides med formella åtalskategorier. 
Annan kriminalitet spelade en stor roll för kännedom om magiska brott 
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liksom tiden, platsen och karaktären på den magi som förövades. Tillsam
mans med det andliga ståndet bidrog förmodligen de världsliga myndig
hetspersonerna till många av rannsakningarna, kanske till en majoritet av 
dem. Men beträffande kronobetjänte rörde det sig inte om en medveten 
jakt på människor att anklaga. Kronans folk ansträngde sig inte för att få 
anledning att väcka åtal. Prästerna höll dem underrättade, om inte närvaron 
vid tingen eller andra platser innebar att de fick fallen serverade på fat. 
Ökningen av magiska brott var knappast resultatet av en riktad kampanj 
ovanifrån. Bortsett från prästernas agerande kan man snarast tala om en 
ökad intolerans, uttryckt i situationer av allmän maktutövning. 

Ökningen var inte heller uteslutande elitinspirerad. Rättsväsendet ut
vecklades visserligen i inkvisitorisk riktning. Det folkliga deltagandet som 
direkta åklagare i rättegångarna minskade. Men det betydde inte att de 
enskilda initiativen upphörde. De antog istället en ny form. Käranden 
förvandlades till angivare. Med hänsyn tagen till angiveriet — här ingår 
även fall som gått till domstol via angivelser till präster— minskade inte 
det folkliga engagemanget över tid utan befann sig snarare på i stort sett 
samma relativa nivå undersökningsperioden igenom. 

Rättegångarnas ursprung och anklagelsernas innehåll 
De allra flesta anklagelser som gällde magisk skadegörelse var folkliga till 
sitt ursprung. Trolldomens konkreta uttryck i form av sjukdom och död 
bland människor och djur bekymrade folk mest. Nämndemän, tingsme
nighet och medåtalade passade även på att vädra misstankar och rykten, 
när annan kriminalitet gjort att misstänkt trollfolk redan stod inför rätta. 
Men det fanns en uttalad folklig vilja att rikta klagomål också mot 
människor, som enbart förövat vidskepelse. Mellan vart fjärde och vart 
femte av det totala antalet vidskepelsemål under perioden 1635-1754 hade 
detta ursprung, mer än var tionde bland den sammanlagda mängden 
trolldoms- och vidskepelseprocesser. 

De flesta rättegångar som gällde icke-skadlig magi tillkom dock, trots 
allt, på initiativ av representanter för den formella kontrollapparaten. 
Prästerna var betydligt mer aktiva när det gällde vidskepelse än de var vid 
magisk skadegörelse. Många fall var emellertid relaterade till kontext 
snarare än till initiativtagare. Upptäckten av vidskepelse var i hög grad 
beroende av annan kriminalitet eller tiden och platsen den blev utförd på. 

Djävulen gjorde inte sin entré genom frågor och tvång i domstolarna. 
Människor förskrev sig faktiskt till Djävulen, och rannsakningar som 
gällde diabolism nådde i de flesta fall domstolarna i fullt utvecklat skick. 
Det gällde i synnerhet blåkullamålen, som utgjorde nära hälften av rätte
gångarna med inslag av diabolism.54 Det senare berodde inte på att 
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följdprocessema var många; utom vid ett tillfälle var de lokaliserade till 
de i gengäld mycket omfattande trolldomsprocesserna i Bohuslän. 

Berättelserna om blåkullafärder hade ofta sitt ursprung i barns drömmar 
och fantasier. Fallen nådde mydigheterna i form av angivelser.55 Också 
upphittade avsägelseskrifter blev överlämnade till myndighetspersoner, 
som ombesörjde att avfällingarna hamnade inför rätta. Vid blåkullamål 
och djävulsförskrivningar spelade prästerna en stor roll som förmedlare 
av angivelser. Som framgår angav prästerna fall av diabolism även på egen 
hand, som antingen kommit till deras kännedom ryktesvägen eller som de 
aktualiserat oförmedlat i egna förhör. 

Det förekom att grova brottslingar i samband med annan kriminalitet 
utökade sina bekännelser genom att ta på sig muntliga djävulsförbund och 
diabolism. 

Tabell 43. Aktörer, situationer och de inledande anklagelsernas innehåll. Trolldoms- och 
vidskepelsemål underställda Göta hovrätt 1635-1754. 

Malefi- Vidske Diabo Djävuls- Ospeci
cium pelse lism förbund ficerat 

Enskilda 54 47 7 13 2 
kronobetjänte 4 7 - 2 -

Följdprocesser 3 7 4 - 1 
Präster 3 35 6 — -

Kriminalitet 6 40 4 5 — 

Okända 13 69 4 6 3 

Summa 83 205 25 26 6 

Anm. Åtta mål som hovrätten återremitterade för fortsatt rannsakan under perioden 
1635-1674 är uteslutna. 

När rättegångarna blev fler gällde ökningen vidskepelse. Det är inte 
nödvändigt att i detalj redovisa denna utveckling för varje kategori (en
skilda, kronobetjänte etc.). Som tidigare framgått bibehöll emellertid 
målen med ursprung i enskilda initiativ sin andel under uppgången. 
Benägenheten att resa anklagelser för magisk skadegörelse var ganska 
stabil medan aktiviteten vid icke-skadlig magi ökade också här. Det större 
intresset för att ange vidskepelser ute i byarna bidrog i hög grad till att 
rannsakningarna blev fler. 
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Tabell 4.4. Enskilda initiativ vid maleficium och vidskepelse. Trolldoms- och vidskepelse
mål underställda Göta hovrätt 1635-1754. Genomsnitt per tioårsperiod. I intervall. 

Maleficium Vidskepelse 

1635-1674 3,75 1,00 
1675-1734 5,33 3,33 
1735-1754 3,50 11,50 

Noter 
1. Inger, Svensk rättshistoria, 118; Almquist, Svensk rättshistoria, 36. 
2. Om stämningsförfarandet, se Almquist, Svensk rättshistoria, 37 f. 
3. Process 333. 
4. Process 227. 
5. Gärds härads dombok 15-16/5 1727, Landsarkivet i Lund. 
6. Process 287. 
7. Process 282. 
8. Process 167. 
9. Process 234. 
10. Process 169. 
11. Process 137. 
12. Process 120. 
13. Utan anspråk på fullständighet kan följande processer nämnas: 90,109,235, 

237,238,241,260,268,277,296,297,308,317,321. 
14. Process 5. 
15 Process 141. 
16. Process 231. 
17. Process 97. 
18. Process 321. 
19. Process 140. 
20. Process 308. 
21. Process 203. 
22. Den faktiska idéutveckling som ledde fram till att detta förhållande uppstod 

var emellertid inte "trivial" utan tvärtom en mycket komplicerad process, se 
t.ex. Julio Caro Baroja, "De katolska demonologerna", i Häxornas Europa, 
29-50. 
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23. Levack, The Witch-hunt, 51. Det protestantiska författarskapet dominerades 
emellertid av präster som agiterade i ett tonfall som har karaktäriserats som 
evangeliskt och homiletiskt snarare än en intellektuellt, se Stuart Clark, "De 
protestantiska demonologerna", i Häxornas Europa, 60 et passim. 

24. Levack, The Witch-hunt, 78. 
25. Se följande arbeten: Gustav Henn ingsen, The Witches' Advocate (Reno, 

1980); John Tedeschi, "Inkvisitionen och häxorna", och Francisco Bethen
court, ,TPortugal: En försiktig Inkvisition", i Häxornas Europa', Ruth Martin, 
Witchcraft and the Inquisition in Venice 1550-1650 (Oxford, 1989). 

26. Ankarloo, Trolldomsprocesserna, 76 ff. 
27. Process 46. 
28. För utlåtanden, t.ex. process 8,22,25. 
29. Ankarloo, Trolldomsprocesserna, 314 ff. 
30. Endast vid ett tillfälle uppträdde en präst som kärande. En öländsk kommi

nister instämde på 1740-talet en bonde som kastat ett eldkol för hans fötter. 
Bonden bedyrade att det inte var trolldom utan berodde på att han råkat tappa 
kolet i det ögonblick prästmannen trädde in i hans stuga; process 301. 

31. Process 209. 
32. Se även Ragnar Gullstrand, Bidrag till den svenska sockensjälvstyrelsens 

historia under 1600-talet (Stockholm, 192 3), 79, 90; K. H. Johansson, 
Svensk sockensjälvstyrelse 1686-1862 (Lund, 1937), 91,93,96 

33. Process 105. 
34. Process 6. 
35. Process 105,170,183,184,233,251,279,289,308, 323, 328,342. 
36. Utdrag utur alle ifrån den 7. decemb. 1718 utkomne publique handlingar; 

placater, förordningar, resolutioner och publicationer (Stockholm, 1742), 
497. 

37. Process 170. 
38. Process 270. 
39. Detta är det enda fall vars ursprung kan härledas till ett husförhör; process 

334. 
40. Process 241. 
41. Process 150. 
42. Process 161. 
43. Process 345. 
44. Process 162. 
45. Process 320. 
46. Process 344. 
47. Rykten som en väg till kännedom om magiska brott kan dock ha spelat en 

större roll än den mycket blygsamma omfattning tabellen anger. Gjorde man 
förundersökningar kan d et ha med fört att det vid sjä lva rannsakningarna 
fanns mer att motivera dem med än enbart ett utspritt tal. 



48. Å andra sidan skall inte domstolarnas och myndigheternas vilja att följa upp 
spår underskattas. I till exempel rannsakningar som sträckte sig över flera 
ting kunde antalet anklagade växa så att den påföljande domen och hovrätts
resolutionen omfattade ett större antal indi vider än den elle r de som ur
sprungligen blivit tilltalade. 

49. Process 9. 
50. Process 15. 
51. Process 76. 
52. 1635-1674: process 6,9,15,40,44,48,56,76,81. 

1675-1734: process 89,91,93,96,104,105,113,115,117,132,135,141, 
144,150,152,155,156,158,161,162,163,166,167,168,170,171,183, 
184,192,200,205,209,215,218,221,223,226,227. 
1735-1754: process 233,234,235,241,242,249,251,263,265,270,279, 
282,284,286,287,289,297,299,301,302, 303,305,307, 308, 314,320, 
323,328,332,334,339,342,343,344,345,351. 

53. 1635-1674: process 5,9,18,19,21,22,23,24,30,33,35,37,40,41,44, 
49,50,51,69,70, 73,76. 
1675-1734: process 90,92,94,96,97,98,109,111,118,120,124,125,127, 
128,129,133,136,137,140,141,146,154,157,158,159,174,182,194, 
203,204. 
1735-1754: process 230,231,235,236,237,238,241,247,252,255,260, 
264,268,269,277,295,296,297,302, 304, 308,317,318,321,329,335. 
Andelen rannsakningar till följd av annan kriminalitet kan emellertid för
väntas ha varit något hög re även efter 1675 . Lucko rna i underrätternas 
rannsakningar blir fler med början från 1600-talets sista år. Uppgifterna om 
bakgrunden i annan kriminalitet förekommer ofta omnämnda i förbigående 
i underrätternas rannsakningar. 

54. Blåkullamål: process 78,84, 89,91,93,143,153,180,183,194,202,221, 
232,233,302. 

55. Undantaget ett tillfälle, då en ung kvinnas klagomål över att ha blivit förd 
till Blåkulla hade en form som åtminstone till det yttre bar karaktären av ett 
käromål, process 78. 
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Kapitel 5 

Det folkliga deltagandet 

Med undantag för blåkullamål var prästerna inte särskilt pådrivande i 
de händelseförlopp som föregick rannsakningar om grövre troll-

domsbrott. Det huvudsakliga intresset knöts till vidskepelse. Företeelsen 
i alla dess former var utbredd och betraktades som en farlig inkörsport till 
än värre trolldomssynder. En präst i Bobergs härad klagade över att en 
signerska av mänga hölls som en "avgud".1 All magi var, om än aldrig så 
harmlös till skenet, i sista hand av diaboliskt ursprung. En annan präst 
frågade rättframt så sent som 1753, om en kvinna lärt sig signa av Satan 
själv ("Gud bevare mig", löd svaret).2 Även om en vidskeplig handling 
utförts av okunnighet var den en farlig inbjudan till den Onde, som ville 
styrka människornas vantro genom att arrangera så att magin tycktes ha 
avsedd verkan. 

Det officiella synsättet— trolldom på undantag? 
De energiska försöken att få bukt med de magiska bruken var inte bara en 
attack mot ett "felaktigt" handlande. Det rörde sig om ett försök till en 
fundamental omdaning av ett helt sätt att tänka rörande orsak och verkan. 
Där prästerna såg syndastraff och verkan av Guds försyn bakom olyckor 
och otur, där såg menigheten händelser förorsakade av andra yttre krafter. 
Där prästerna förordade självrannsakan, tro och tålmodigt lidande i för
tröstan på att Gud till sist ändå hade människornas bästa för ögonen, där 
tillgrep människorna allsköns magi för att råda bot och påverka sin 
situation. Men därmed fanns också en tvetydighet inbyggd i prästernas 
förhållningssätt till den fysiskt skadliga trolldomen. Rätt betänkt var inte 
maleficium av annorlunda karaktär än andra prövningar. Också här borde 
offret först och främst besinna Guds försyn och syndens verkningar. 

Stuart Gark har menat att protestantisk demonologi ofta var direkt 
anpassad till den vardagliga förkunnelsen i församlingarna, där frågor om 
det onda som inträffade ständigt pockade på svar. Trolldom och magi var 
särskilt lämpade för att åskådliggöra centrala element i kristen doktrin. 
Därvid betonades inte bara det fåfänga i att söka sin tröst i magi utan lika 
väl de reaktioner som var önskvärda, om man blev utsatt för trolldom. Den 

93 



protestantiska demonologin försköt intresset från Djävulen/häxan till 
Gud/trolldomsoffret.3 "Men mänga människor äro så till sinnes, när dem 
missgår, strax skylla de Djävulen och onda människor, och förgäta Herren 
Gud, som sina pilar uppå dem förskjutit haver", konstaterar den östgötske 
kyrkoherden E. J. Prytz missnöjd i sin skrift Magia Incantatrix från 
1630-talet. Det ger ett egendomligt intryck när rasande utfall mot Djävulen 
och trollpack samsas med råd till de förgjorda, att "där hos betänka att Gud 
haver sådant tillstått, och trösta sig för den skull, att det är skett efter hans 
tillstädjelse".4 Men Prytz skenbara inkonsekvens var alltså ett högst nor
malt inslag i en bred protestantisk tradition. Man skulle också kunna säga, 
att den förändring till innehållet som konstaterats i de underställda målen, 
nämligen att vidskepelse blev helt dominerande, återspeglar den protestan
tiska demonologins intentioner och dess slutgiltiga triumf. 

Maleficiummålen befann sig på en stabil och låg nivå. Men det folkliga 
engagemanget tog sig nya uttryck. Anklagelser/angivelser för vidskepelse 
började förekomma. Det aktualiserar tanken på någon form av elitpåver
kan, så att viljan att dra magisk skadegörelse inför rätta hölls tillbaka, 
medan vidskepelse favoriserades på denna punkt. Den offentliga hållning
en som tillhandahölls av prästerna var också av just den innebörden. Långt 
innan det är möjligt att tala om verkan av en ny, mekanistisk världsbild 
eller av pietismen hade prästerna böljat underminera fenomenet magisk 
skadegörelse. 

Vidskepelse för "ro skull" 
Den protestantiska demonologin hade emellertid inte triumferat över de 
människors sinnen, som tillgrep magi i olika situationer. De tilltalade 
visade ofta upp en min av förvåning inför de anklagelser om vantro som 
riktades mot dem. Brist på kunskap försvårade ett medvetet agerande vid 
domstolarna, om inte okunskapen var spelad. Vid vidskepliga edgångar 
rörde det sig helt säkert om bruk som ingen kunnat tänka sig vara otillåtna. 
"De är enfaldigt folk, som ej förstått vad en sådan otjänlig ed har att 
innebära", hette det i hovrättens kommentar till en rannsakning från 
Bollebygds härad 1695.5 Det var naturligtvis inte heller lätt att veta att en 
gammal sed, som den att om valborgsmässotid bege sig till skogs och blåsa 
i horn för att hålla vilddjuren borta under det kommande året, plötsligt 
kunde anses vidskeplig, vilket några män från Vadsbo härad fick erfara 
1727.6 

Okunnighet och bristande insikter i de kristna lärostyckena ifrågasatte 
det brottsliga uppsåtet. Ibland lindrades straffen på denna grundval. Kers
tin Sunesdotter rannsakades i Handbörds härad i slutet av 1660-talet. Ull 
hennes fördel anfördes, "att hon var född i Lappland, och så upptuktad, att 
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det ej var kommen i hennes tro, signeri skulle vara synd". Kvinnans 
uppfostran gjorde att signeriet snarare var jämförbart med "papisternas" 
knäböjande vid sina "helgonbeläten."7 Men under 1600-talet var vanligen 
behovet av att hämnas Gud starkare än sådana hänsyn. Senare kunde man 
också på andra grunder vägra att godta okunnighet som förmildrande skäl. 
Under 1700-talet framhölls det ibland som osannolikt att någon kunnat 
undgå att ta lärdom av präs ternas utläggningar om brott mot första och 
andra budorden. 

Det gick knappast att förneka själva de vidskepliga handlingarna. Det 
korrekta sinnelaget efter att ha visat förakt mot Gud var givetvis en 
inställning präglad av ånger, inte ett istadigt försvar av den gamla vantron. 
Det förra lönade sig ibland. Vid lindrigare vidskepelser under 1700-talet 
kunde den som hade ett fläckfritt förflutet och var ångerfull undslippa med 
en varning. Hur lite människorna än hade till övers för elitens utvecklade 
tankesystem, som förbjöd magiska bruk av dogmatiska skäl, var det alltså 
ändå klokast att avstå från att ge uttryck för det slag av nyttotänkande, som 
präglade det folkliga förhållningssättet till vidskepelse—hur kunde något 
som var till gagn vara förbjudet och mot Guds vilja? 

Men alla var inte benägna att överge sina invanda föreställningar ens 
inför rätta. Kerstin Torbjörnsdotter från Skövde förkunnade i början av 
1680-talet om sina "förargelige ordeformer", att de var "en gammal konst 
av världens begynnelse".8 Anders Brinck från Marks härad i Älvsborgs 
län försvarade 1718 sitt signeri med "att han härmed ingen särdeles synd 
skall bedrivit, eftersom han uti sitt ordasätt skall allenast brukat Guds 
ord".9 År 1709 framhärdade änkan Anna Thoresdotter i Kåkinds härad i 
sin uppfattning att signeri inte var brottsligt. Det medförde "mångens tjänst 
och nytta". Kristus hade själv brukat samma ord som Anna, medan han 
ännu var "kött". Häradsrätten sparade inte på krutet inför denna uppenbara 
utmaning mot det officiella synsättet. Man framhöll att hennes signeri "var 
en djävulens drift, som är vantrons upphovsman och lögnens fader, men 
aldrig kristi ord, vilken beslutit alle signerskor under samma rätt med 
trollkarlar och trollkonor, och att den som här om andre tankar hade, han 
vore redan av djävulen till själen fängslad och i största fara om själens 
evige välfärd kommen." Målet lämnades som en majestätsförbrytelse till 
hovrättens avgörande.10 

Somliga agerade smidigare. Anna Nilsdotter i Vartofta härad, anklagad 
1716 för att ha placerat kyrkogårdsmull i sin högra sko, hävdade att detta 
inte var ett syndfullt handlande, utan "som ett naturligt medel skolat vara 
henne tillåteligt".11 Kvinnan gjorde klart för rätten att hon visste at t det 
fanns en gräns där vidskepelsen tog vid. Hon ger intryck av att noga ha 
övervägt om åtgärden var tillåten — och tagit fel. År 1722 blev en kvinna 
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i Torna härad erbjuden hjälp på vidskepligt sätt. Hon vägrade helt och lade 
sitt barns tillfrisknande i Guds händer.12 

Under 1700-talet började de tilltalade att ge prov på attityder, som är 
svåra att tänka sig i 1600-talets domstolar. År 1726 förklarade Märta 
Andersdotter att hon begått vidskepelse för "ro skull".13 Spydiga kommen
tarer återges. Ett mål från Blekinge 1745 gällde Pär Pärsson Huskis 
"apespel" — protokollförarens ord — som bland annat gick ut på att han 
sänkte ned heta stenar i vatten för att fastställa vilka sjukdomar klienterna 
hade. Pinsamt nog hade detta skett hemma hos en nämndeman. Men 
nämndemannen påstod att han "med åtlöje besett hans fåfänga, sade då till 
honom att antingen stenen väste eller intet, så skulle han packa sig bort".14 

Samma attityd framkom vid en omfattande vidskepelseprocess i Gudhems 
härad, Skaraborgs län, 1712. En kvinnlig klient framhöll att hon i förväg 
kontrollerat en lövjerskas förmåga genom att fråga henne, om hon visste 
hur många gånger kvinnan varit gift. Lövjerskan svarade att hon varit gift 
en gång men att kvinnan kunde räkna med ytterligare ett giftermål, "då 
denna gjort där åt ett åtlöje, efter hon då redan efter andra mannen var änka, 
varav hon kunde sluta att hennes vetenskap inte var fullkomlig".15 

Var denna typ av skepsis något nytt? Den visar en vardaglig misstänk
samhet som knappast behövde inspriration från eliten för att förekomma. 
Snarast rörde det sig om förhållningssätt som alltid funnits men som blivit 
relevanta att framföra inför rätta under 1700-talet. De som anlitade signer-
skor och andra kloka började efter hand att i allt större utsträckning fällas 
för sin vidskepliga förtröstan. Därför gällde det för dem att ursäkta sin 
vantro. År 1742 i värmländska Gillbeigs härad berättade hustru Maria 
Nilsdotter, som anlitat en synsk kvinna för att få veta vem som stulit litet 
mjöl, att hon i själva verket aldrig trott på den kloka kvinnans inbillnings
försök och därför var oskyldig.16 I Gärds härad, Kristianstad län, 1727 
skyndade sig en man att berätta, att han hade avslöjat ett fusk när den 
tilltalade kvinnan, Märta Bengtsdotter, grävde upp en trollknuta. Trollknu-
tan kunde inte ha legat nedgrävd i jorden eftersom mannen fann att den 
var sammanbunden med ny, hel och ren tråd. Men trots detta, ursäktade 
sig vittnet, "så slapp han ändå intet sina kvinnfolk förr än han måtte låta 
Märta få en skäppa bovete".17 Det var nödvändigt att göra klart att 
betalningen egentligen inte gällde den tjänst kvinnan utfört, som varit ett 
bedrägeri, utan först skett på hushållets kvinnors enträgna begäran. Atti
tyder av löje och skepsis blev gångbara. Det gällde att förringa ett vidskep
ligt uppsåt. 
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Trolldom som ett straff från Gud 
De som utövade vidskepelse försvarade sig å sin sida just med klienternas 
brist på ett kritiskt sinnelag. "Tartarskan" Anna Maria Adamsdotter be
skrev utförligt sina konster när hon rannsakades i Blekinge i början av 
1700-talet. Hon tillverkade människoliknande huvuden av ben som hon 
grävde ned i fähusen. Dessa "huvuden" grävde sedan Anna Maria upp för 
att styrka sina klienter i tron att de var utsatta för onda anslag från 
grannarna. Kvinnan tyckte inte att hon syndade, "utan står dem fritt att låta 
narra sig som sätter tro därtill".18 Värmlänningen Jonas Wargh hade utgivit 
en sedel med vidskepligt innehåll till en man, "att låta en sådan tok löpa 
med, som han inte kunde slippa".19 Var avsikten att skada försvarade man 
sig på samma sätt. De som behövde hjälp lämnade en inte någon ro. Karna 
Persdotter i Luggudde härad i Malmöhus län påstod 1728 att hon fyllt en 
trollpåse med diverse skräp från förstugolvet för att hon inte fick vara i 
fred utan prompt skulle tvingas till magiska metoder för att driva en man 
från hans gård.20 

Det var här oundvikligt att den som låtit sig bli anlitad framstod som en 
lurendrejare. Den som tillgrep magi för att verkligen förgöra andra hade 
heller inget annat val än att framställa sina metoder som helt verkningslösa. 
Hellre bedragare än trollkona, resonerade de tilltalade. Elin Jönsdotter i 
Västra härad i Jönköpings län berättade 1695 att hon tagit emot pengar av 
sin klient "allena för att narra honom, som hon såg var en sådan tok..., att 
lita henne som en trollpacka till en ond åtgörning att skaffa Trotte utur 
gården".21 Kerstin Andersdotter, som rannsakades i Norra Vedbos härad 
1690, svarade på frågan vad för slags signeri och djävulskonster hon 
kunde: "Jag kan ingenting utom grovt ljuga".22 

Det gick även att ifrågasätta motiven bakom anklagelserna. Trolldoms-
offer framförde ofta konflikter med de trollkunniga som orsak till sina 
olyckor. Ibland använde de anklagade sig av samma stategi. De försökte 
underminera kärandens anspråk genom att hänvisa till att de hyste hat och 
avund. En skillnad fanns dock. Offren hänvisade till akuta konflitsituatio-
ner kort innan de blivit drabbade av trolldom, medan de tilltalade föredrog 
långvarig osämja. 

Det var sällsynt att man ifrågasatte skadans natur: om den verkligen var 
resultatet av trolldom och inte hade andra orsaker. År 1670 anklagade Jon 
Jonsson i Vadsbo Nils Hansson, som tidigare innehaft Jons boställe, för att 
ha skadat hans kreatur. När Jon flyttade in hade han funnit en orm inhuggen 
i en fähuströskel och spånor var uthuggna ur båsen. En tegelsten saknades 
också i spisen — en husesyn inbegrep alltid ett grannlaga teckentydande, 
om den förre bebyggaren till sitt övriga bohag även medförde "nyttan" 
från bostället. Nils dömdes fri i hovrätten. Han hade sig själv att tacka. Nils 
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hade själv formulerat de kritiska argument hovrättsdomen innehöll. Det 
rörde sig om en mycket handfast argumentation: de kreatur Jon mist hade 
stått i ett annat fähus än i det med den inhuggna ormen; en annan man hade 
bebott platsen sedan Nils flyttat och innan Jon kom dit, och denne man 
hade bara mist en ko och det av "vanrykt"; när Nils flyttade och han drev 
ut sina djur genom en annan dörr i fähuset än den där ormen fanns berodde 
det på att snö och orenlighet gjorde den vägen oframkomlig; spånorna hade 
huggits ur båsen av Nils son elva år tidigare i den vidskepliga tanken, dock 
förlåtet som en akt av ungdomligt oförstånd, att korna därigenom skulle 
hitta hem utan att han behövde hämta dem.23 

I några liknande fall föreslog de tilltalade samtidigt alternativa förkla
ringar. Utmärkande för trollfolk var att just de, bättre än andra, lyckades i 
vad de företog sig. De tillskansade sig på magiskt sätt andras nytta. Också 
när grannarna misslyckades hade hustru Olu Andersdotter smör och mjölk. 
Men Olu hävdade att detta berodde på att hon noggrannare än andra skötte 
och rengjorde sina kärl.24 I detta sammanhang underlät man naturligtvis 
inte heller att nämna egna tillkortakommanden. Kirstin Jondsdotter i Tveta 
härad framhöll år 1715 att hon hade "misslycka nog både till mjölk och 
smör".25 År 1726 berättade Marin Rasmusdotter i Tanums härad att hon 
haft tre söner, "som uti vattnet på sjön borta blivit, men kan intet tillägga 
någon varit därtill vållande, hade hon kunnat något hade hon väl frälst 
dem".26 Marin lade sina ord väl. Hon ifrågasatte inte bara sin egen magiska 
förmåga utan angav också ett alternativt förhållningssätt till händelser av 
negativ art. Implicit låg nämligen att kvinnan gav Gud äran för sönernas 
död. Ingenting skedde utan Guds tillåtelse. 

Tanken på den straffande gudens allmakt utnyttjades i det muntliga 
försvaret. Det var ett moment i den religiösa skolningen, som passade väl 
in i sammanhanget. Trolldomsanklagelser hade ibland sitt ursprung i 
konflikter, där de påstått trollkunniga ansåg sig illa behandlade. Ur deras 
synvinkel var därför inte skadan ett resultat av trolldom utan ett rättm ätigt 
straff från Gud. Dessutom hade de hotfulla ord, den undsägan, som 
utslungades vid gräl och bråk ofta karaktären av uppmaningar till Gud att 
löna oförrätter med ont. Elin Månsdotter i Aska härad, Östergötland, 
berättade 1695—hon hade hotat en man—att hon "bad allenast Gud löna 
honom, efter han gjort henne ont".27 Svenborg Larsdotter i Västra Göinge 
härad berättade 1727, att hon visserligen bett ont för dem som beryktat 
henne, men ansåg sig inte rå för att Gud verkligen straffat dem med 
sjukdom.28 Men några gånger uteslöt inte trolldomsmisstänkta, att de i 
högre grad än andra hade förmåga att få Gud att lystra till deras önskemål. 
Bengta Bengtsdotter medgav 1679 att hon kunde vara "född på den 
timme", att hennes tunga var ond med sina böner.29 Föreställningar som 
dessa knöts till söndagsbarn. Gud lystrade till dem. Dessutom var de själva 
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immuna mot trolldom. Nåssebo Britta i Åse härad, som var född på en 
söndag, förklarade på 1630-talet, att när någon gjorde henne emot bad hon 
om ont, "vilket hon ock gemenlig haver förnummit plägar drabba".30 Det 
var så nära det gick att komma en frivillig bekännelse om maleficium. Men 
skadan var inte ett verk av Djävulen. 

De enskilda åtalskategorierna 
För dem som blev tilltalade gällde inte frågan om de anammat det officiella 
synsättet utan om de förmådde utnyttja detta strategiskt i sitt försvar. Det 
är snarast bland initiativtagarna till rättegångarna det bör vara befogat att 
tala om en assimilation. Vid anklagelser/angivelser agerade sådana som 
lidit skada eller bevittnat brottsliga handlingar. Förtal gällde de beryktades 
eller beskylldas försök att rentvå sig själva. Vid självangivelser angav 
människor brott som de själva begått. Mål av de två senare slagen var få 
och skall kommenteras kortfattat. De som tillkom genom anklagelser/an
givelser analyseras senare och uppdelade på vidskepelse och magisk 
skadegörelse. 

Tabell 5.1. Enskilda åtalskategorier. Trolldoms- och vidskepelsemål underställda Göta 
hovrätt 1635-1754.1 intervall. 

Åtalskategorier 1635-1674 1675-1734 1735-1754 1635-1754 

Förtal 4 7 1 12 
Självang. - 4 4 8 
Ankl./ang. 19 49 35 103 

Summa 23 60 40 123 

Förtalsmål 
Misstänkt trollfolk stod inte utan möjligheter att försvara sig. Den mest 
offensiva motåtgärden var att instämma ryktesspridare för förtal. Rätte
gångar av detta slag tycks ha varit utbredda i Norden. I Norge hade mer 
än tolv procent ett sådant ursprung och i Finland över en tredjedel. William 
Monter har uppskattat andelen i Sverige till den högsta i hela Europa.31 

Uppskattningen gäller perioden före Svea hovrätts tillkomst 1614.32 Troll -
domsmisstänkta var inte prisgivna åt redan på förhand fientligt sinnade 
domstolar. Den stora möjligheten att bli helt frikänd liksom att få sin 
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motpart fälld för ryktesspridande underlättade säkert beslut bland troll-
domsberyktade, om att aktivt vidta åtgärder för att rentvå sig själva. 

Förtalsmålen i Göta hovrätt är däremot få.33 Iakttagelsen gäller även med 
hänsyn tagen till rättegångarnas skiftande innehåll. Maleficiummålen 
dominerade före 1614.1 Göta hovrätt spelade denna typ av rättegångar en 
mindre betydande roll. Men också bland dessa var det få som tillkommit 
genom de beryktades egna initiativ.34 

Det är inte säkert att förtalsmål underställdes hovrätten i samma omfatt
ning som övriga trolldoms- och vidskepelseprocesser. I de flesta fall som 
nådde hovrätten hade de som klagade råkat i trångmål. Ett par av målen 
utvecklades till formliga trolldomsprocesser.35 Det finns skäl att misstänka 
att vunna mål är underrepresenterade. Men samtidigt bör förtalsmålen ha 
minskat i betydelse. Risken för att de som klagade skulle förlora initiativet 
var uppenbar, när domstolarna, som agerade allt mer inkvisitoriskt, prö
vade ryktets sanningshalt 

Gällde förtalet vidskepelse var läget närmast hopplöst, om inte rykten 
och utomrättsliga beskyllningar för magiska handlingar var helt gripna ur 
luften, vilket knappast var fallet. Det skulle nästan med en automatisk 
verkan ha medfört, att den som instämt målet också förlorade det. Någon 
förändring i enlighet med den övergripande utvecklingen, så att förtalsm å-
len skulle böija gälla vidskepelse istället för magisk skadegörelse, är därför 
svår att tänka sig. Om det var vanligt eller ovanligt med ryktesspridning 
och utomrättsliga beskyllningar utifrån ett synsätt på vidskepelse som låg 
nära det officiellt fördömande, går således inte att säga, eftersom de som 
i så fall blev utsatta för sådant var oförmögna att reagera. 

Vid magisk skadegörelse var emellertid chansen att bli frikänd stor. Det 
sätter ett litet frågetecken i kanten för påståendet ovan, att beryktade av 
fruktan för att förlora initiativet inte skulle ha vågat dra förtalet inför rätta. 
Det skulle inte heller förvåna, om det visade sig att åtskilliga rykten och 
lösa beskyllningar för trolldom i själva verket hade sitt ursprung i ordinära 
vidskepelser, vars intentioner blivit missförstådda. När det så blev känt, 
att världslig rätt i ökad omfattning befattade sig också med lindrigare magi, 
blev det svårare att rentvå sig från trolldomsrykten redan av detta skäl. De 
beryktade kanske föredrog utomrättsliga förlikningar eller att i ökad 
utsträckning tiga helt och hållet under de nya förutsättningarna, men i så 
fall bör man i anslutning till det reducerade antalet förtalsmål i lika stor 
utsträckning betona resultatet av en vidgad kriminalisering som av ett 
inkvisitoriskt tillvägagångssätt i domstolarna. 
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Självangivelser 
Samvetsnöd vid vidskepelse uppträdde knappast. Den skånska kvinna, 
som angav sig själv sedan förbön hållits för henne i kyrkan, var ett 
undantag.36 Självangivelser förekom även av andra orsaker. I de vidskep
liga edgångarna låg naturligtvis ett moment av tvång, eftersom det var 
misstänkt att undandra sig eden. Uppenbarligen kunde det upplevas med 
starkt obehag. Under 1740-talet i Norra Åsbo härad angav en kvinna som 
känt sig tvingad att delta i en vidskeplig edgång detta för prästerskapet37 

År 1707 anmälde en kvinna i Dals härad en liknande händelse. Trots att 
hon deltagit i edgången var hon ännu misstänkt.38 De två kvinnorna gick 
till prästen sedan de känt sig illa behandlade. Det är inte ens säkert att de 
två hade klart för sig att de deltagit i en vidskeplig handling. 

Exemplen på samvetsnöd vid magiska brott av allvarligare slag är inte 
många fler. En ovanlig rättegång ägde rum i Gudhems härad, Skaraborgs 
län, 1739. Två pigor som var missnöjda med sin lön erkände, att de 
"nedergravit en levande katt, i tanke att där med göra deras matmoder 
förtret ock på det kalvarna skulle dö". Det framgår inte om pigorna blev 
ångerköpta av omsorg om matmodem, kalvarna eller katten, som överlev
de äventyret.39 Vanligen var också det betryckta tillståndet inte som här en 
följd av den magiska gärningen utan en orsak till brottet. I Vadstena 1701 
rannsakades den tjugosexårige Anders Skierning, som förskrivit sig till 
Satan i ett tillstånd av förtvivlan.40 

I ett par fall rörde det sig om försök till judiciella självmord eller 
åtminstone om sätt att drastiskt uttrycka materiell och andlig nöd. Brotten 
var fiktiva. Bengta Andersdotter från Skåne, något över tjugo år gammal, 
hade utstått svåra umbäranden innan hon ställdes inför rätta på 1740-talet. 
Hon påstod att hon slutit förbund med Satan, flugit till Blåkulla och 
dessutom begått barnamord.41 Några år tidigare hade den artonårige värm
länningen Olof Jönsson självmant bekänt, att han ingått en pakt med Satan 
och skadat andra med trolldom. Olof hade som Bengta det svårt. Han var 
föräldralös och bodde hos sin svåger. Kosthållet var knappt tilltaget och 
till följd av en fysisk defekt var han en notorisk sängvätare. Det var inte 
lönt att klä honom i ordentliga kläder och han fick sova i fähuset för att 
inte orena husets sängar. På tillfrågan, sedan man kommit på honom med 
att ljuga, förklarade Olof frankt att han ville dö. Fryksdals urtima häradsrätt 
gjorde honom inte till viljes. Olof fick betala rättegångskostnaderna och 
dömdes till fem par spö för att ha försökt ljuga livet av sig. Svågern hotades 
med laga ansvar om han inte drog bättre försorg om Olof.42 

Trolldom var inget lämpligt brott för en hugad självmordskandidat så 
sent som på 1740-talet. Om Olof verkligen velat dö, skulle han ha bekänt 
tidelag. Vad hade väl varit naturligare för en yngling som bodde i ett fähus? 
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I så fall hade han inte varit ensam. Jonas Lilieqvist har visat att självbe-
kända tidelagsbrott, både uppdiktade och verkliga, var ett problem i 
domstolarna under 1700-talet.43 Men en otidsenlig händelse ett tiotal år 
tidigare blev avgörande. År 1733 avkunnades och verkställdes en sen 
dödsdom för trolldom — kanske den sista i landet — i just Fryksdals 
härad. Den avrättade vid detta tillfälle hette också Olof Jönsson. Olof var 
direkt inspirerad av sin namne, som gått i döden för trolldom.44 

Magisk skadegörelse — en framgångsrik prästerlig pedagogik? 
Det är svårt att finna några inslag i källmaterialet, som belyser den 
protestantiska demonologins förskjutning av intresset från trolldomsförö
varna till deras offers reaktioner på den skadebringande verksamheten. 
Men ett protokoll från en trolldomsprocess i Uppvidinge härad under 
1670-talets början, som omtalar att en präst beredde en dödssjuk man inför 
nattvarden, är belysande. Kaplanen påminde om psalmistens ord, att 
Herren lägger bördor på människorna. Mannen, Per Yggesson, var av en 
annan åsikt: "denna bördan är mig visst inte av Gudi, utan av Kirstin i 
Hulterstad pålagd". Men han fogade sig "när han ihågkom att ingen olycka 
utan Guds vilja kan någon människa på komma, och sådant var blotta 
misstankar, lät han dem alldeles falla, och gav sin sak Gud i våld".45 

Med tanke på demonologins inriktning finns det goda skäl för antagandet 
att prästerna neutraliserade misstankar, så att det blev otänkbart att dra dem 
inför rätta. Säkert blev det istället aktuellt att förlika offren och de förment 
trollkunniga med varandra. Endräkt var inte bara ett önskvärt tillstånd i 
sig. Förlikningar vid misstankar om trolldom förde också det goda med 
sig att de fäste uppmärksamheten på Guds agerande istället för på grann
hustrun, soldatänkan eller vem det nu kunde vara som hölls för skyldig. 
Under 1720-talet ägde en trolldomsprocess rum i Kinnevalds härad, Kro
nobergs län, som tycks innehålla uppgifter om ett misslyckat fredsmäkleri: 
"Måns Abrahamsson i Förnan vittnar att för 2 eller 3 år sedan, då prästen 
varit hos Anders och hans hustru Sissa, att besöka dem med Herrans 
Högvördige Nattvard, begärte de att hustru Annika skulle komma in, det 
hon gjorde, då hustru Sissa frågade om icke Annika lovat henne skam". 
Om en förlikning blev resultatet räckte den inte länge. Prästen klagade 
senare, "att han fast ofta besökt dessa sjuka, förmant dem upptaga deras 
kors, såsom av Guds hand, och icke tillskriva sådant den onde anden, eller 
dess verktyg, men de, då och nu, givit hustru Annika skulden".46 

Det är viktigt att skilj a på prästemas agerande i olika situationer. De förde 
en energisk kamp mot vidskepelse. Blev de anlitade vid rättegångar, som 
under de norrländska blåkullamålen, gällde det att rädda de tilltalades 
själar. Det kunde bara ske genom att frammana ett botfärdigt sinnelag 
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genom en bekännelse. Men vid maleficium, när prästerna fick vetskap om 
sockenbornas korsvisa misstankar mot varandra, kan deras agerande ha 
haft en modererande effekt. Prästerna bidrog säkert till att underminera 
trolldom som offentlig företeelse. 

Jens Christian Johansen har tilldelat prästerna en avgörande roll i av
vecklingsskedet av de danska trolldomsprocesserna. En äldre, konservativ 
försynstradition levde envist kvar hos det lägre prästerskapet och påver
kade så småningom menigheten till en minskad benägenhet att dra ankla
gelser inför rätta.47 Liknade Sverige Danmark i detta avseende?48 Det 
genomgående låga antalet maleficiumprocesser i Göta hovrätt skulle iså
fall kunna tolkas som resultatet av en framgångsrik prästerlig pedagogik. 
Men det finns skäl att ifrågasätta om det rörde sig om en egentlig menta
litetsförändring hos allmogen. I åtminstone en första fas, som i exemplet 
nedan, är det mer troligt att det istället för predikans effekter på männi
skornas sinnelag snarare var risken för prästernas direkt personliga in
blandning i de enskilda fallen som gav effekt. Det skulle ställa prästernas 
agerande mer i linje med det gängse intervenerande förhållningssättet, som 
gällde vid vidskepelse. 

Någon gång under 1670-talet låg Börtas make Måns på sin dödsbädd i 
Kållands härad, slagen av trolldom. De visste mycket väl vem som var 
skyldig till skadan. Men när prästen kom för att meddela nattvarden, bad 
Börta sin man tiga. Motiveringen var att om maken yppade sina misstankar 
och sedan blev frisk igen, kunde han råka i "vidlyftighet", alltså i trångmål, 
"ty bad hon honom Gud giva domen".49 Här behövde inte ens prästen 
påminna om att Gud ytterst skulle ha ansvaret för lidanden och död. Det 
äkta paret föredrog att själva lägga saken i Guds händer framför att blanda 
in prästen. 

Prästernas omsorger kunde nämligen knappast avvisas. Ingen fick kom
ma till Guds bord bärande på agg och hat i sitt hjärta. Risken att avstängas 
från nattvarden var säkert ett effektivt hot. Men prästerna kunde också 
tillgripa detta alternativ direkt utan tal om förlikning. Bägge parterna 
avstängdes från nattvarden för att driva fram en juridisk lösning. Därige
nom kunde präster även indirekt medverka till att trolldomsprocesser kom 
till stånd. Börta i exemplet här ovan, som inte alls ville blanda in prästen, 
var säkert inte ensam om att frukta den "vidlyftighet", som kunde bli 
följden om misstänkt trollfolk röjdes. Resonemanget är hypotetiskt, men 
här öppnar sig ännu en väg som utöver predikans effekter på människorna 
kunde förvisa trolldom från den offentliga arenan. Möjligheten att vinna 
ett trolldomsmål var liten och det fanns därför goda skäl att helt tiga still 
med sina misstankar inför risken att prästerna skulle blanda sig i leken. 
Prästernas manipulerande med nattvardsgången kan ha varit det verkliga 
trollspöet under detta skeende. 
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Exemplen i domstolarna 
Trolldomsprocesser upplevs numera som anstötliga därför att anklagelser 
ofta var omöjliga att motbevisa. Man kunde bara neka till trolldomsdåden 
och försöka styrka sin trovärdighet med det stöd, som kunde erhållas av 
omgivningen. Det räckte vanligen, även under 1600-talet, eftersom gäl
lande praxis innehöll ett skydd för de tilltalade. Den vikt som lades vid det 
egna erkännandet tillsammans med den undanskymda position tortyren 
intog betydde mycket. Men ett fundamentalt osäkerhetsmoment fanns 
ändå. De anklagade var i hög grad utlämnade åt förändringar i domstolar
nas förfaringssätt och bevisvärdering. De omfattande processerna i Bohus
län och Nordsverige visade, vad temporära avsteg från en försiktig attityd 
kunde innebära. Dödsdomarna i Göta hovrätt var få, och att de inte var fler 
var inte så mycket resultatet av framgångsrika försvar som av domstolar
nas försiktighet. 

Domstolarnas försiktighet representerade också en form av elitinflytan-
de på potentiella anklagare. Om praxis varit blodig, kunde det ha åstad
kommitjust det folkliga engagemang, som saknades i Göta hovrätt.50 Det 
var i så fall inte nödvändigt med en utpräglad inkvisitionsjustis för att 
skapa en ökad folklig vilja till anklagelser i samband med magisk skade
görelse. En internationell utblick visar att det räckte med låga beviskrav i 
domstolarna. I England dömdes häxor mot deras nekande. De fällande 
domarna var baserade "on rather flimsy evidence".51 Inte heller i Danmark 
var det nödvändigt med erkännanden.52 De spärrar som fanns mot att döma 
nekande till döden kan inte ha varit starka, eftersom tortyr kunde bekräfta 
dödsdomarna med bekännelser i efterhand. 

Men i Göta hovrätt var alltså möjligheten att en öppen anklagelse inför 
rätta skulle misslyckas uppenbar. Utsikten för den klagande, när kosan 
styrdes mot hembyn efter avslutat ting, att även i fortsättningen behöva 
dras med den granne man beskyllt för trolldom måste ha stämt till efter
tanke. Varför trappa upp en konflikt i onödan? Även om en kulturell 
erövring iscensattes, åtföljdes den inte av en praktik i domstolarna som 
stimulerade folkliga anklagelser för maleficium. Marko Nenonen har för 
Finlands del talat om myndigheternas dubbla roll. Eliten stimulerade ett 
ökande antal vidskepelsemål men motverkade traditionell trolldom: "Jus
tice was extremely doubtful of malevolent witchcraft chaînes. With mo
deration and with the thorough investigation which was normal procedure 
at the time, authority restrained the bringing of witchcraft charges."53 

Nenonens ord kan få gälla också för Göta hovrätt. 
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Vidskepelse — en ideologisk kapitulation? 
Människor som anlitat signerskor och andra kloka kände sig ibland lurade 
och krävde eller tog tillbaka vad de en gäng betalt.54 Några gånger blev 
det rättssak. Bengta Michelssdotter tillhandahöll kärleksmagi. En av hen
nes klienter bedömdes också straffvärd av hovrätten, "som hon av kättja, 
att skaffa sig en man, iterato sådant signeri brukat". Förmodligen blev det 
en obehaglig överraskning för den man hon slutligen fått, som ursprung
ligen rest talan mot Bengta för bedrägeri.55 Vid samma tid, omkring 1670, 
klagade nygifte soldaten Sven Hemmingsson i Uppvidinge härad till 
Gunnela i Åseda socken. Sven hade ont i sitt bröst och kvinnan hade mot 
ersättning lovat bot. Metoden att med svavel röka bort det onda misslycka
des, "utan blev därigenom hans /:bona cum reverentia:/ hemliga ting helt 
fördärvat, och alltså måst med bekostnad däremot söka remedium hos en 
barbererska Chatarina Spitzmans benämnd". Denna typ av skador till
skrevs inte någon magisk verkan utan hänfördes helt till de tilltalades 
okunnighet, oförmåga och bedräglighet. Gunnela dömdes för bedrägeri. 
Hovrätten skärpte straffet till risslitande, sedan det visat sig att kvinnan 
missbrukat Guds namn genom att läsa en signebön över soldaten.56 

Det var mycket ovanligt att klienter som kände sig lurade gick till 
domstol. Kriminaliseringen av lindrigare magi, som med tiden vidgades 
till att också gälla dem som anlitade vidskepliga konster, medförde att 
klagomål aldrig kunde bli annat än sporadiskt förekommande. Det fanns 
oftast heller ingen anledning. Vanligen fanns et t ärligt uppsåt att hjälpa. 
Vissa tog inte ens betalt. Och ingen begärde det omöjliga av dem. Vägen 
till hälsa och framgång låg ändå i sista hand hos Gud, en tanke som skänkte 
tröst. Signerskor och lövjekarlar försummade inte heller att framhålla 
detta, för att ta udden av orealistiska förväntningar. Hjälp till Guds hjälp, 
hette det ödmjukt om de egna kurerna, när läkedom erbjöds. Det var också 
en gärd av försiktighet, om deras verksamhet skulle sanktioneras av 
prästerskapet. Även naturliga medel var tvetydiga trots att de givetvis var 
att föredra framför signeri och annan magi. Äran för såväl hälsa som 
sjukdom skulle tillfalla Gud. Långtgående löften från läkekunniga fick lika 
lite som vidskepelse skymma detta förhållande. Men när folk reagerade 
var det över uppenbar falskhet. Elicka Andersdotter i Ölme härad i 
Värmland rannsakades 1748. Hon botade "skämda", alltså förgjorda fähus 
genom att offra eller gräva ned pengar. Kläder som burits i kyikan dög 
också. Praktiken fick ett slut när en klient ertappade henne med att smussla 
undan en halsduk för egen vinning.57 

Läget var annorlunda vid magiska bruk, där regelrätta konflikter uppstod 
med en förfördelad part, som obefläckad av egen vidskepelse lättare kunde 
göra rättssak. De som blev utpekade som tjuvar efter magisk konsultation 

105 



var inte förtjusta över att få heder och ära ifrågasatt. I synnerhet inte om 
de antastades med svordomar, hot och våld, vilket förekom. Toleransnivån 
inför att få en tjuvmisstanke kastad i ansiktet var så låg, att anklagelsen 
inte behövde ackompanjeras av direkta övergrepp för atttingföras. Bonden 
Oluf Larsson och hans hustru Annika Ambiörnsdotter klagade inför Kå-
kinds häradsrätt 1709 över två grannkvinnor, som ställt dem i rop och rykte 
för tjuvnad och stöld. Annika hade vid ett ärende till en av kvinnorna funnit 
dörren stängd och försatt, "och jämväl hört att ett sällsamt tal, blandat med 
eder och svordom, i stugun för händer hades". Annika spejade in genom 
fönstret och såg sina grannar sitta och rådfråga sållet. Hon hörde misstänk
tas namn nämnas ett efter ett, däribland sitt eget och makens. Visserligen 
visste hon inte om just de utpekats, bland alla andra i byn som nämnts, 
"men ehuru och därom var, så skola de dock i vanrykte råkat." 58 Vid ett 
tillfälle använde man både metoden med "sållande" och edgång komple
mentärt. Det var nog det som upprörde ryttaren Lars Billing, som klagade 
över att hans hustru "bedragits på eden". Hustrun hade, ovetande om att 
sållet stannat för henne som tjuven, blivit inkallad och ombedd att svära 
sig fri från stölden.59 

Tabell 5.2. Konflikter uppkomna i samband med vidskepelse. Enskilda anklagelser!angi
velser i vidskepelsemål underställda Göta hovrätt 1635-1754. 

Konflikter Antal 

Bedrägeri 6 
Falskt beryktande 17 
Övriga 9 
Saknas 4 

Summa 36 

Det var inte en principiell motvilja mot de magiska metoderna som 
utlöste vidskepelsemålen, utan de kontroverser som uppstod i hantering
ens spår.60 De flesta klagomålen gällde vidskepligt tillfogade angrepp på 
människors heder. Formellt sett rörde det sig alltså om förtalsmål. Den 
tidigare diskussionen om förtalsmålen måste modifieras något. Samtidigt 
som detinkvisitoriska tillvägagångssättet försvårade situationen för såda
na som blev beskyllda eller beryktade för trolldom och vidskepelse, 
öppnade sig nya möjligheter för andra, som befann sig i en liknande 
situation, att aktivt vidta åtgärder för att rentvå sig själva. Den vidgade 
kriminaliseringen i anslutning till det inkvisitoriska genombrottet fick 
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alltså olika följder. Insikten om att vidskepelse var förbjudet stimulerade 
i vissa situationer till förtalsmål, medan den vid andra tillfällen verkade 
avskräckande och avhöll människor från att ta sådana initiativ. 

En elitpåverkan? 
Bilden av de tilltalades agerande vid domstolarna är splittrad. De magiska 
bruken övergav man inte i brådrasket. Förövarna var ibland okunniga om 
att deras handlingar varit brottsliga. Vissa ville inte ens överge sitt gamla 
synsätt på vidskepelse inför rätta. Men det går inte att utesluta att hållning
en ibland var en medveten protest och således uttryckte en kunskap om 
elitens ideologi. En sådan hade i varje fall de som var angelägna om att 
uppvisa en skeptisk hållning eller hänvisade till Guds allmakt i sitt försvar. 

Försöken att inpränta budskapet att magiska bruk var synd, mötte inte 
något större gensvar i form av självangivelser. De förtalades brist på 
agerande är förståelig med tanke på den vidgade kriminaliseringen och 
tillvägagångssättet i domstolarna. Det var anklagelser och angiveri som 
låg bakom de flesta av rättegångarna med sitt ursprung i enskilda initiativ. 

Det går inte att utesluta att människorna böljat betänka Guds försyn och 
allmakt i relation till sin egen synd istället för att misstänka sina fiender 
för magisk skadegörelse. Men de fåtaliga belägg som finns i domböckerna 
talar snarast om en rädsla för prästerlig inblandning, som kan ha haft 
samma dämpande effekt. Det fanns heller inget incitament som vid vid
skepelse i form av tillmötesgåe nde domstolar. Tanken på en mentalitets
förändring förefaller också konstruerad med hänsyn till beteendet vid 
vidskepelse, som var tydligt konfliktorienterat. Förekomsten av folkliga 
vidskepelsemål representerar inte en kapitulation inför det officiellt för
dömande synsättet på magiska bruk. Det handlade inte om ett passivt 
övertagande av värderingar utan närmast om ett selektivt utnyttjande av 
de möjligheter överheten erbjöd genom sin ökade aktivitet mot vantron. 
Man utnyttjade andras vidskepelse som ett vapen i konflikter. Jag menar 
att allt detta sammantaget ger vid handen att det folkliga engagemanget 
ytterst var avhängigt elitattityderna. Men människorna hade inte för den 
skull tillägnat sig ett nytt sätt att tänka. Istället agerade man visserligen 
lyhört men med bibehållen självständighet inom systemets ramar. 

Beträffande den låga aktiviteten vid magisk skadegörelse finns emeller
tid ytterligare en möjlighet. Det går inte att utesluta, att det bristande 
folkliga initiativet vid maleficium inte berodde på elitattityderna utan 
främst på de sociala och ekonomiska spänningarna i lokalsamhället. 
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De tilltalade 
Åtta av tio anklagade i Europas häxprocesser var kvinnor.61 Brottet var 
klart könsrelaterat. Förhållandet var inte lika accentuerat i Göta hovrätt. 
Mer än en tredjedel av de anklagade var män. Men det fanns inbördes 
skillnader bland de magiska brotten. Diabolism var nästan uteslutande ett 
kvinnligt brott, djävulsförbund ett än mer extremt manligt. Könsfördel
ningen inom kategorin maleficium påminde om det europeiska genom
snittet. Bland förövarna av vidskepelse var könsfördelningen jämnast. 
Fyra av tio var män. 

Betydande förskjutningar ägde rum över tid i Göta hovrätt. Andelen män 
ökade hela tiden. Från 1735 tilltalades lika många män som kvinnor. 
Utvecklingen berodde på den vidgade kriminaliseringen av magiska brott. 
Ökningen av antalet mål över tid gällde vidskepelse och inom den kate
gorin var förhållandet mellan män och kvinnor mest likartat. Men också 
internt inom vidskepelsebrotten ägde ett motsvarande förlopp rum. Det är 
troligt att den ökade benägenheten att straffa dem som sökte hjälp på 
vidskepligt sätt medförde att andelen män ökade. Likaså började en mer 
varierad uppsättning av vidskepelser att handläggas i domstolarna. I 
somliga av dem spelade män en framträdande roll. I princip vore det 
möjligt att göra en intern uppdelning av olika slags vidskepelser för att 
närmare studera manligt och kvinnligt inom icke-skadlig magi. 

Tabell 5.3. Anklagade och förtalade män och kvinnor. I intervall. Absoluta tal och i procent 
med avseende på huvudanklagelsernas innehåll. Trolldoms- och vidskepelsemål under
ställda Göta hovrätt 1635-1754. 

1635--1674 1675--1734 1735-1754 1635-•1754 

M K M K M K M K 
Vidskepelse 17 37 83 121 118 126 218 284 

(31) (69) (41) (59) (48) (52) (43) (57) 
Maleficium 12 34 10 52 6 11 28 97 

(26) (74) (16) (84) (35) (65) (22) (78) 
Diabolism 11 99 2 37 1 3 14 139 

(10) (90) (5) (95) (25) (75) (9) (91) 
Djävulsförbund 4 - 15 - 14 1 33 1 

(100) (-) (100) (-) (93) (7) (97) (3) 
Ospecificerat 4 8 19 23 5 7 28 38 

(33) (67) (45) (55) (42) (58) (42) (58) 

Summa 48 178 129 233 144 148 321 559 
(21) (79) (36) (64) (49) (51) (36) (64) 
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Den växande andelen män skvallrar om att en sorts normalisering 
pågick, som gör föriiållandena i Göta hovrätt atypiska i relation till den 
generella bilden av könsfördelningen bland de tilltalade i europeiskt 
häxväsende. När det gäller andra sociala karaktäristika bland de tilltalade, 
som ålder, civilstånd och social status, är det troligt att en liknande 
utveckling pågick, så att de tilltalade i ökande utsträckning representerade 
ett tvärsnitt av befolkningen i lokalsamhället. Allmänt sett är den bild som 
framträder av de anklagade avhängig ett flertal olika faktorer: förändringar 
av lagstiftning och praxis vid domstolarna, sätten som de magiska brotten 
blev uppdagade på, faktiska skillnader i magibruk bland skilda kategorier 
människor och, i förekommande fall, relationerna mellan de tilltalade vid 
och initiativtagarna till rättegångarna. 

I fortsättningen skall intresset inriktas mot dem som blev tilltalade för 
maleficium och vidskepelse efter enskilda initiativ. Här blir de anklagades 
sociala bakgrund av ett mer omedelbart intresse. En rimlig utgångspunkt 
är att anklagelser inför rätta inte formulerades på måfå. Sårbarast var 
människor som uppfyllde de sammanfallande kraven att befinna sig i en 
sådan livssituation att de både drog misstankar till sig (gäller främst vid 
maleficium) och sedan var lätta att anklaga. Den stereotypa bilden av 
häxan är också den av en äldre och ensam kvinna i blygsamma omstän
digheter.62 

Tilltalade och initiativtagare 
I Göta hovrätt var kvinnor och bland dem i sin tur hustrur i majoritet bland 
de tilltalade. (För utförligare sammanställningar och urvalsprinciper än i 
tabellerna nedan, se Appendix.) Bland de gifta kvinnorna kan emellertid 
en och annan änkehustru ha smugit sig in. Inom gruppen okända — i den 
meningen att de varken tituleras som hustru, änka eller piga — går det 
även att utläsa av rannsakningarna att flera var ogifta. Hustruna var flest 
men knappast markant dominerande. Det gäller i synnerhet vid fall av 
magisk skadegörelse. 

I några fall finns det för hustrurna och änkorna upplysningar om makens 
yrke eller sociala position, som gör det möjligt att säkert fastställa kvin
nornas sociala status annat än med deras äktenskapliga ställning. Men 
bland den majoritet som saknar sådana uppgifter är det troligt att många 
var eller hade varit hustrur till bönder. Således bör en stor del av de 
tilltalade kvinnorna ha tillhört det egendomsägande skiktet i bondesam
hället. För hälften av männen saknas upplysningar om yrke eller social 
ställning. Inom samma kategori okända kvinnor står ett koncentrat av mer 
marginaliserade personer att finna. Motsvarande uppgifter i källmaterialet 
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Tabell 5.4. Kön, civilstånd och social status. Individer tilltalade för maleficium och 
vidskepelse efter enskilda anklagelser!angivelser. Trolldoms- och vidskepelsemål under
ställda Göta hovrätt 1635-1754. 

Maleficium Vidskepelse Sammanlagt 

Kön 
Kvinnor 42 35 77 
Män 11 14 25 

Civilstånd kvinnor 
Hustrur 21 23 44 
Änkor 6 6 12 
Pigor 6 1 7 
Okända 9 5 14 

Social status män 
Besuttna 5 3 8 
Obesuttna 3 2 5 
Okända 3 9 12 

saknas i stor utsträckning inom samma grupp män. Troligen förekom 
också här ett antal besuttna. 

Åldersuppgifter anges för omkring en fjärdedel av de tilltalade. Bland 
dessa finns endast två män representerade. Det innebär att det går att 
åldersbestämma en större grupp kvinnor eller en knapp tredjedel. Sprid
ningen var stor, yngst och äldst var två hustrur, 16 respektive 83 år gamla. 
Uppgifterna om äktenskaplig och social ställning tyder på att åldersupp
gifter för medelålders och äldre är underrepresenterade i källmaterialet. 
Änkornas fåtal däremot är ett möjligt tecken på att de gamla kvinnorna 
inte var särskilt många. 

Bland initiativtagarna till rättegångarna framträder en på flera punkter 
annorlunda bild. Här dominerade männen. Bland kvinnorna var hustrurna 
inte fler än pigor och änkor. De gifta kvinnornas talan fördes av deras män. 

Bland männen var de besuttna i majoritet. I flera fall rörde det sig om 
individer som dessutom var engagerade i det lokala kontrollmaskineriet. 
Fruktan för trolldom var relaterad till ägande. Den som satt i eget hus med 
åkrar, kreatur och tjänstefolk hade större anledning att ängslas. Men bland 
initiativtagarna till vidskepelsemål finns många som tillhör kategorin 
okända. Också här kan de besuttna vara i majoritet. När män klagade över 
att deras kreatur dog av trolldom behöver man inte tveka om att det var 
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Tabell 5.5. Kön, civilstånd och social status. Enskilda anklagare/angivare vid maleficium 
och vidskepelse. Trolldoms- och vidskepelsemål underställda Göta hovrätt 1635-1754. 

Maleficium Vidskepelse Sammanlagt 

Kön 
Kvinnor 8 5 13 
Män 29 26 55 

Civilstånd kvinnor 
Hustrur 3 2 5 
Änkor 2 1 3 
Pigor 2 2 4 
Okända 1 — 1 

Social status män 
Besuttna 21 6 27 
Obesuttna 7 9 16 
Okända 1 11 12 

bönder. Det framkommer inte lika tydligt när klagomålen till exempel 
gällde att deras hustrur blivit beryktade pä ett vidskepligt sätt för att vara 
tjuvar. 

Återstår att granska i vilken riktning anklagelser och angivelser gick 
mellan de båda grupperna. Först skall sägas att de variabler som är aktuella 
är som tidigare kön och äktenskaplig och social ställning. Någon uttrycklig 
undersökning av parternas innbördes geografiska förhållande har inte 
skett. Men det är ändå uppenbart att de allra flesta av kontrahenterna 
förefaller ha känt varandra. Däremot förekom anklagelser inom hushåll 
eller släkt endast sporadiskt. Bland initiativtagarna saknas åldersuppgifter 
i praktiskt taget alla fall. Men liksom bland de tilltalade är det möjligt att 
utifrån äktenskaplig och social ställning dra slutsatsen att en majoritet var 
medelålders personer. Den kategorin är emellertid så vid att det inte går 
att utesluta att förhållandet mellan skilda generationer spelade en roll. 

När kvinnor tog initiativ till rättegångar anklagade de nästan uteslutande 
andra kvinnor. Två undantag förekom. I det ena fallet hade en borgare från 
Borås på ett vidskepligt sätt beryktat en änka för stöld. I det andra 
anklagade en piga en manlig släkting, som inte bara försökt att lägra henne 
utan först tillgripigt en magisk ritual för att hon inte skulle bli havande.64 

Men initiativen var inte bara beroende av kön utan också av social ställning 
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Tabell 5.6. Social relation mellan kvinnliga anklagarelangivare och tilltalade individer vid 
maleficium och vidskepelse. Trolldoms- och vidskepelsemål underställda Göta hovrätt 
1635-1754. 

Anklagar/anger Tilltalas 

Hustrur 2: änka, hustru, inhyses änka 
Båtsmanshustru 1: glasmästaränka 
Rådmanshustru 1: kvinna straffad för hor och 

tjuveri (okänd) 
Bösseskytts hustru 1: inhyses hustru 
Änkor 2: hustru, piga, borgare 
Adlig änka 1: prostänka 
Pigor 4: knekthustru, smedhustru, 

trumslagarhustru, man (okänd) 
Okända 1: tiggerska (okänd) 

Tabell 5.7. Social relation mellan manliga anklagarel angivare och tilltalade individer vid 
maleficium och vidskepelse. Trolldoms- och vidskepelsemål underställda Göta hovrätt 
1635-1754. 

Tilltalade Initiativtagare: Besuttna Obesuttna Okända 

Kvinnor 
Hustrur 14 3 11 
Änkor 3 3 1 
Pigor 3 1 1 
Okända 4 4 3 

Män 
Besuttna 4 1 
Obesuttna 1 1 2 
Okända _ 2 4 

Anm. I ett drygt tiotal mål agerade enskilda ko llektivt. De som anklagades/angavs vid 
dessa tillfållen är uteslutna. 

112 



hos parterna. Båtsmanshustrun som dristade sig till att ange en glasmäs-
taränka gjorde det först pä sin dödsbädd inför en präst.65 Och de tre hustrur 
som anklagades av pigor var alla obesuttna.66 

Anklagelser mot gifta kvinnor var i stor utsträckning ett verk av besuttna 
och den stora gruppen män vars sociala status är okänd — det förstärker 
misstanken att sistnämnda kategori rymmer ett flertal egendomsägande. 
Beträffande de övriga kategorierna av anklagade kvinnor var de obesuttna 
männen i princip lika aktiva. Etessa liknade på sätt och vis de kvinnliga 
initiativtagarna. En större andel av deras anklagelser riktades mot med
lemmar av det egna könet. Dessutom var bland de sammanlagt sex änkor 
och hustrur som tilltalades av obesuttna män tre av dem tillhöriga samma 
sociala kategori.67 Besuttna män, slutligen, anklagades av män i en liknan
de position. 

Sammanfattningsvis: i den mån det är möjligt att urskilja en typisk 
anklagad var det en gift, medelålders eller möjligen något äldre kvinna. 
Chansen var förmodligen stor att hon tillhörde det egendomsägande 
skiktet i lokalsamhället. Hennes motpart var en besutten man. Detta 
mönster är tydligt men knappast helt dominerande. Det säger heller inget 
om varför somliga blev misstänkta och anklagade för trolldom och vid
skepelse, bara att faktorer som kön och social tillhörighet hade betydelse 
för den som tog initiativ till rannsakningarna. Men det går inte att enkelt 
säga att uteslutande gamla och ensamma kvinnor befann sig i riskzonen. 
Däremot finns andra sociala eller rent av personliga karaktäristika som 
måste vägas in i bilden. 

Det finns en rad faktorer som kan ha bidragit. Fattigdom, kriminalitet, 
sexuella förseelser, färdigheter i magi och tidigare trolldomsrykte bidrog 
till att göra det troligt att en given individ var trollkunnig. I någon mån är 
dessa förhållanden relaterade till äktenskaplig och social ställning, men 
skillnader i personlighet kan också ha spelat en roll. Tabellen nedan visar 
summan av negativa drag hos de tilltalade. De är fler bland dem som 
tilltalades för magisk skadegörelse än för de vidskepelseanklagade. Det är 

Tabell 5.8. "Socialt belastade". Individer tilltalade för maleficium och vidskepelse efter 
enskilda anklagelser!angivelser. Trolldoms- och vidskepelsemål underställda Göta hovrätt 
1635-1754. 

Maleficium Vidskepelse 

"Socialt belastade" 27 16 
Övriga 26 33 

113 



inte konstigt med tanke på att magisk skadegörelse var ett fiktivt brott, där 
det inte kunde röra sig om så mycket annat än en social urvalsprocess. Det 
är snarast ägnat att förvåna, att hälften av de anklagade saknar negativa 
omdömen. Faktum är att det inte var ovanligt att de tilltalade fick ett 
allmänt gott vitsord. Många framstår som föga "häxlika". 

Magisk skadegörelse och konflikter 
Utgångspunkten för det folkliga engagemanget var konflikter och den 
skada som de magiska metoderna åsamkade människorna. När det gällde 
vidskepelse sammanföll skada och konflikt; drabbades heder och ära 
resulterade det även i en konflikt. Magisk skadegörelse var annorlunda på 
denna punkt. Konflikterna erbjöd en möjlighet att rationalisera onda 
händelser. Vardagliga gräl och misshälligheter blev i efterhand infogade i 
en magisk kontext. Det gällde bara att finna någon som hade motiv att vilja 
en ont. 

Trolldomsskador kunde vara mycket allvarliga, men de händelser som 
ansågs ha utlöst de trollkunnigas vrede var tvärtom bagatellartade. Så 
ledde ett gräl om litet garn till att en kvinna drabbades av galenskap och 
fick gå som ett oskäligt kreatur.68 Vanligen rörde det sig om hastigt 
uppblossande gräl av som det förefaller tillfällig natur. Parterna hade till 
en början knappast kunnat betraktas som fiender. Trolldomsmisstanken 
fördjupade däremot motsättningarna så att verklig fiendskap uppstod. Men 
disproportionen mellan skada och konflikt var inte helt lätt att betrakta 
som orättvis. Ett ogint beteende i småsaker var ur moralisk synpunkt den 
svåraste försyndelsen och renderade följaktligen allvarliga skador. Sam
manfattningsvis går det att säga om de flesta av konflikterna, att de uppstod 
i situationer som just genom att vara obetydliga blev problematiska. Det 
fanns inget forum eller någon ritual för att lösa bagatellartade motsättning
ar. 

Konfliktsituationerna i tabellen ovan har alla blivit anförda av dem som 
klagande vid rättegångarna, som motiv till varför de utsattes för trolldoms
attacker. Det är långt ifrån alla rannsakningar som innehåller upplysningar 
av just detta slag, medan somliga mål är mycket detaljrika. Det är överhu
vudtaget svårt att kategorisera konflikterna. Källorna till gräl var många 
och griper in i varandra. De som ryms under benämningen "trolldomsi
diom" kommer att diskuteras senare i framställningen. Ekonomiska kon
flikter var sådana där aktörerna möttes på en marknad. Det kunde gälla 
konkurrensförhållanden—dock bara vid något enstaka tillfälle—liksom 
oenighet rörande priser och arbetslön. I rannsakningen mot Elin Månsdot
ter i Aska härad, Östergötland, 1694—95 riktades kl agomål mot hennes 
make. Det är svårt att avgöra vilken av makarna som egentligen gjordes 
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Tabell 5.9. Konfliktsituationer anförda som motiv för magisk skadegörelse. Trolldomsmål 
underställda Göta hovrätt 1635-1754. 

Konfliktsituationer Antal 

Ekonomi 10 
Äganderätt 15 
Trollfolk "förtretats" 14 
Våld mot trollfolk 9 
Myndighetsutövning 6 
Avvisad begäran 19 
'Trolldomsidiom" 10 

Summa 83 

Anm. Tabellen inbegriper samtliga mål som innehöll exempel på magisk skadegörelse 
(inklusive nio diabolismmål) utom Bohuslän 1669-1672, sammanlagt 97 stycken. Jfr. de 
något skiljaktiga beräkningsgrunderna i tabell 2.6. (huvudanklagelser) och 2.7. (inledande 
anklagelser), s. 35 

ansvarig för skadan. Elins make hade åtagit sig att gräva en brunn men 
oenighet om lönen uppstod med uppdragsgivaren. Mannens hotfulla pro
fetia, att brunnen aldrig skulle fyllas med vatten, visade sig sig slå in.69 

Också om äganderätt uppstod trätor. Vid ett av de mer allvarliga tillfäl
lena (eljest kretsade frågan om äganderätt kring ting som en mjölksil, en 
vattenbalj a eller en skål med brännvin) uppstod problem med de lösgående 
djuren. Det gällde märkningen av en kalv. En Olof Siggesson, som 
uppenbarligen till sist fått rätt, klagade i Barne härad 1679-80 över att 
kalven allt sedan detta tillfälle var rädd och skygg och inte ville gå in i 
fähuset.70 

Ibland berättade offren att de kort och gott "förtretat" trollfolk. Oförut
sedda händelser fick oanade konsekvenser. I Tanums härad 1726-27 
berättade en man om en händelse som inträffat sex år tidigare. Sonen slog 
sönder en fönsterruta, mannen knorrade över ersättningen till den rättmä
tigt vredgade ägarinnan till fönstret, varefter gossen blev "rasande".71 

Trolldomsattacker förekom även efter det att våld brukats antingen mot 
de misstänkta själva eller mot dem närstående personer. Det är tveksamt i 
vilken grad kategorin hör till de egentliga konflikterna. Vad som utlöste 
våldsyttringama framgår nämligen inte i dessa fall. Uppenbarligen räckte 
det att inför rätta ange en orsak till varför den tilltalade skulle vilja ont, 
vilket inte nödvändigtvis inkluderade den reella konfliktorsaken. Sven 
Pedersson i Visnums härad avslöjade år 1651 endast att han slagit Anders 
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Andersson för dennes "munbruk" skull, och för det tilltaget fått betala med 
kreatursdöd.72 

Några få gånger skapade myndighetsutövning lägen som ledde till 
trolldom. Vid ett tillfälle, i Vartofta 1719-20, föll en länsman ur sadeln och 
bröt benet, sedan han meddelat en vräkningsorder till en kvinna.73 Och en 
befallningsman i samma härad berättade 1642-43 om en händelse, som 
inträffat vid indrivningen av skatten. En uppbördsman hade tagit två 
fårskinn av en kvinna, som tyckte att han fordrade för mycket. Uppbörds
mannen blev därefter vansinnig; det hade bland annat tagit sig uttryck i, 
berättade befallningsman, att han "haver förtalt överheten".74 

"Avvisad begäran" är en i sammanhanget klassisk situation. Hjälpbehö-
vande och tiggande människor blev avspisade av sina grannar och sock
enbor. Elin Ambiörnsdotter, som alltid varit "uti ett elakt rykte", rannsa
kades i Fjäre härad, Halland, 1686. Bland andra vittnen framträdde Peder 
Jönsson och berättade: "att för 20 år sedan då hans hustru hade legat i 
barnsäng och hade barnet hos sig då Elin inkom, hade Elin sedan hon annat 
hade fått, ännu begärt kål, då hustrun svarar att hon intet kan gå efter kål 
åt henne, efter hon har barnet, då Elin skulle blivit ond och sagt ja du skall 
väl snart gå ärende åt det barnet, och blev barnet dött 3die natten därefter, 
utan de visste det haft någon sjukdom. Vidare berättar Peder att samma tid 
en gång då han nekade henne tobak, sade hon du skall inte båta där på, och 
gick så bort, något där efter då Peder skulle vattna sin häst, som eljest var 
frisk och icke yr utav sig, blev han strax han hade druckit rasande, och 
störte en stund död, Peder själv blev och strax utan någon veterlig orsak 
så sjuk att han måtte ligga till sängs på år och dag och spottade blod som 
alla är bekant".75 

Situationer liknande denna intar en framskjuten plats i Alan Macfarlanes 
arbete om häxprocesserna i det engelska grevskapet Essex 1560-1680. De 
som avvisade sina grannar upplevde ett moraliskt dilemma. De borde 
hjälpa men gjorde det inte. Inträffade en olycka kunde det tolkas som ett 
rättmätigt straff från Gud, för bristande medmänsklighets skull. Detta 
personliga nederlag kunde dock undvikas. Om skulden för det inträffade 
sköts på den som avvisades bar den ogine grannen inte längre själv skulden 
för sina olyckor utan blev ett offer för en annan människas ondska.76 

Men det inträffade att människor blev förgjorda trots att de upprätthöll 
reglerna om grannsolidaritet. Elin Lars Dragares i Ronneby hade som 
seden bjöd givit Bengta Bengtsdotter av söndagsmjölken. Men måndagen 
därpå fördärvades ändå Elins mjölklycka.77 Det var alltså inte brottet mot 
regeln att hjälpa som alltid var avgörande. Snarast låg en allmän tvetydig
het i situationen. Tvånget att hjälpa skapade ett ambivalent läge som var 
hotfullt även om den hjälpsökande inte avvisades. Även de sistnämnda 
blev hemsökta av liknande känslor. William Monter uppmärksammade i 
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sin undersökning av häxprocesserna i Juraregionen på gränsen mellan 
Frankrike och Schweiz att anklagelserna gick i bägge riktningarna, så att 
de ogina grannarna, som avspisade behövande, också löpte risk att stämp
las som trollfolk till följd av sitt anti-sociala beteende 78 

Finns det utmärkande drag som förenar konfliktsituationerna? I teorin 
uppträder trolldom i miljöer präglade av täta personliga relationer, där 
människor förväntas hålla samman. Trolldomstron artikulerar spänningar 
som egentligen är otillåtna. Det var problematiskt att hävda ett egenin-
tresse i förhållande till människor man levde med i nära kontakt (ägande
rätt). I sådana situationer framstod den felande parten lätt som en moralisk 
förlorare (avvisad begäran). Kanske är det signifikativt att mer marknads-
mässiga relationer och situationer förekom sparsamt i samband med 
trolldom (ekonomi). Likaså att trolldom mindre ofta uppträdde i samband 
med formella relationer (myndighetsutövning). 

Till trolldomstrons psykologi hör att "offrets" egna aggressiva känslor 
projiceras på den förment trollkunnige. Men det var inte alltid nödvändigt. 
Ibland fanns förutsättningar för en genuin ilska hos den förfördelade 
parten, alltså hos den som senare beskylldes för magisk skadegörelse (våld 
mot trollfolk). De som drabbades av trolldom blundade inte heller helt för 
sitt eget ansvar. Det fanns trots allt en beredvillighet att erkänna en egen 
skuld i det som inträffade (trollfolk förtretats). Trolldom betraktades inte 
alltid som ett oförskyllt lidande. Därför framstår trollfolket knappast som 
onda till sin natur. Snarast är det här fråga om magisk vedergällning, om 
hämnd i ordets rätta bemärkelse. 

Konfliktberoendet ifrågasatt 
Konfliktperspektivet uppmärksammar de sociala relationerna mellan dem 
som anklagas och dem som anklagar. Trolldom får därmed en förankring 
i "verkligheten", som medför att dess konkreta yttringar i skepnad av 
misstankar, rykten och anklagelser blir uttryck för en nästan övertydlig 
rationalitet. Trolldom framstår som ett system ägnat att hantera sociala 
spänningar. I de enskilda fallen förefaller förekomsten av personliga 
motsättningar ha varit en nödvändighet för att inträffade skador skulle 
kunna betraktas som resultatet av magiska attacker. 

Rannsakningarna som innehöll magisk skadegörelse förhöll sig på en 
låg men tämligen stabil nivå hela tiden. Funktionalistiskt inriktad forsk
ning har redan "intecknat" de mellanmänskliga spänningarna som bevis 
för tesen att häxprocessernas ökande antal var resultatet av en underifrån 
kommande rörelse. Alan Macfarlane uppmärksammade en form av kon
flikt som i hög grad tycks vara relaterad till samhällsförändring. Traditio
nella normer om grann- och bysolidaritet hade vid denna tid börjat ge vika 

117 



för individualistiska attityder, som ytterst förebådade eller var en del av 
en kapitalistisk utveckling. Trolldomstron blev ett sätt att till skenet 
upprätthålla av hävd högt värderade normer om ömsesidiga förpliktelser 
samtidigt som de i praktiken åsidosattes.79 Alan Macfarlanes perspektiv 
innebär att dynamiken i det historiska skeendet flyttas från överhetens 
agerande till en lokal och folklig nivå. 

Hans Eyvind Naess tonar ned den aspekt som rör den kapitalistiskt 
orienterade mentalitetsförändringen och lägger istället huvudvikten vid 
den generella inverkan av social och ekonomisk förändring på konfliktni
vån i lokalsamhället. Befolkningsökning, prisrevolution och de kriser som 
skakade Europa under 1500- och 1600-talen ledde till pauperisering och 
ökat resurstryck i samhällets bas.80 Konflikten mellan individualism och 
grannsolidaritet behöver då inte ha berott på ett helt nytt sätt att tänka för 
att ändå ha ställts på sin spets under detta tidsavsnitt. 

Liknande exempel på sociala konflikter förekom i Göta hovrätt. Men här 
är det inte ett ökande antal fall som behöver förklaras utan den brist på 
förändring som kännetecknade maleficiumrättegångama. Varför denna 
stabilitet? Det är visserligen möjligt, om än svårt att leda i bevis, att livet 
ute i byarna i södra Sverige löpte mer friktionsfritt i konflikthänseende i 
jämförelse med andra regioner i Europa. Men det förefaller långsökt att 
förklara ett oförändrat läge genom att stirra på de exempel på vardagsgräl 
som rannsakningarna faktiskt återberättar. Snarast borde tecken i källma
terialet förekomma, som tyder på att konfliktnivån var låg i Göta hovrätts 
jurisdiktion. Och sådana finns verkligen. I två fall av tre tog människorna 
nämligen initiativ till rättegångar utan att alls hänvisa till konflikter. Hur 
var det möjligt? 

Tabell 5.10. Konflikter och inledande klagomål vid magisk skadegörelse. Enskilda ankla
gelser! angivelser. Trolldomsmål underställda Göta hovrätt 1635-1754. 

Konflikt anges 15 
Konflikt saknas 31 
Summa 46 

Initiativen var alltså relaterade till en form av "konfliktlös trolldom". 
Men denna iakttagelse löser inte problemet. För i det ögonblick bristen på 
explicita konflikter i en hög andel av fallen blir tolkade som tecken på att 
den sociala temperaturen var låg, slås samtidigt benen undan för det 
berättigade med ett konfliktperspektiv som tolkningsmodell. Det är inte 
nödvändigt att förutsätta sociala spänningar i trolldomssammanhang. Det 
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gick lika bra att rikta anklagelser mot människor man inte hade det minsta 
otalt med. 

Intresset för konflikterna är kanske missriktat? Det har betydelse i vilken 
ände man börjar nysta upp en trolldomssekvens, vid dess ursprung i gräl 
och motsättningar eller vid de konkreta skadeverkningarna. Var det verk
ligen hågkomsten av en tidigare konflikt som gjorde att skadan behandla
des som en akt av trolldom? Går det inte lika gärna att säga, att det var de 
speciella omständigheterna kring sjukdom och död som gav innebörd åt 
en pågående konflikt eller gjorde det nödvändigt att finna en orsak i form 
av en kontrovers av något slag? 

Noter 
1. Process 241. 
2. Process 344. 
3. Clark, "De protestantiska demonologerna", 51-82. 
4. E. J. Prytz, Magia incantatrix (1632), 50 ff., Linköpings stifts- och lands

bibliotek. 
5. Process 116. 
6. Process 208. 
7. Process 52. 
8. Process 101. 
9. Process 177. 
10. Process 159. 
11. Process 172. 
12. Process 191. 
13. Process 211. 
14. Process 297. 
15. Process 163. 
16. Process 273. 
17. Process 207. 
18. Process 157. 
19. Process 319. 
20. Process 217. 
21. Process 108. 
22. Process 96. 
23. Process 62. 
24. Process 179. 
25. Process 170. 
26. Process 209. 

119 



27. Process 110. 
28. Process 213. 
29. Process 85. 
30. Process 2. 
31. Monter, "Skandinaviens häxväsen", 366. För Finland numera även Marko 

Nenonen, Noituus, taikuus ja noitavaniotAla-Satakunnan, Pohjois-Pohjan-
maan ja Viipurin maaseudulla 1620-1700, Finska Historiska Samfundet, 
Historiallisia Tutkimuksia 165 (Helsingfors, 1992), tab. 6-13,113-122. 

32. Bengt Ankarloo, "Det stora oväsende t", 250. Bland de tilltalade frikändes 
60 procent helt och den ursprunglige käranden fälldes för falska tillvitelser 
i hela 15 procent av fallen. Någon uppgift om hur många av rannsakningarna 
som inleddes av de trolldomsberyktade själva finns inte. I ett annat samman
hang uppger Ankarloo att i 20 av 170 fall tog trolldomsberyktade initiativ 
mot en namngiven motståndare. Därutöver förekom initiativ mot rykten utan 
särskild upphovsman; Bengt Ankarloo, "Kommentar till Hans Eyvind 
Naess", Historisk tidskrift (Norge) (1991), 217 f. 

33. Process 1,33,50,74,92,110,139,160,195,216,219,353. 
34. Maleficium i process 1,50,74,110,216. 
35. Process 74,110. 
36. Sällan var annat angiveri en följd av samvetsnöd. Men ett par fall förekom. 

En ung dräng vid namn Håkan Jonsson rannsakades för svartkonst i Vartofta 
härad 1695. Han skroderade om sina metoder för den som ville lyssna: "Och 
såsom denne Anders Persson hade ett svårt samvete, att han hörde Håkan så 
grovt tala, säger han sig givit detta länsmannen tillkänna "; proc ess 114. 
Anders Skierning ångrade att han hade slutit förbund m ed Djävulen och 
överlämnade förskrivningen till sin vän skräddaren. Men skräddarhustrun 
var havande och ville inte ha något på sitt samvete. Hon fruktade att barnet 
kunde lida skada. Hon överlämnade avsägelseskriften till prästerskapet; 
process 135. 

37. Process 305. 
38. Process 150. 
39. Process 281. 
40 Process 135. 
41. Process 302. 
42. Process 267. 
43. Liliequist, Brott, synd och straff\ 89-117. 
44. Process 225. Dödsdomen verkställdes i själva verket för hädelse. 
45. Process 75. 
46. Process 199. 
47. Johansen, Da Djaevelen var ude, 145-156. 
48. Noterbart är att det oförsonligare synsättet mot trolldom under 1600-talets 

andra hälft i Sverige, samtida med de stora norrländ ska blåkullamålen, 

120 



härrör från en i sammanhanget mode rnare och mer aggr essiv traditi on; 
Ankarloo, Trolldomsprocesserna, 321 f. 

49. Process 74. 
50. Inte minst den tidens talrika avrättningar för tidelag, som skapade en ökad 

uppmärksamhet och benägenhet att ange bland människorna, tyder indirekt 
på denna möjlighet; Liliequist, Brott, synd och straff, 169 f. 

51. Levack, The Witch-hunt, 69. 
52. Se t.ex. Kim T0ms0, Djaevletro og folkemagi: Trolddomsforf0lgelse i 1500-

og 1600-tallets Vestjylland (Åihus, 1986), 48. 
53. Nenonen, Noituus, taikuus ja noitavaniot, 148 ff., 443 f. 
54. Process 71. 
55. Process 59,60. 
56. Process 71. 
57. Process 315, även 328. 
58. Process 155. 
59. Process 151. 
60. Det är tveksamt om anklagelserna ens i formell mening gällde själva 

vidskepelsen. Ibland heter det uttryckligen i protokollen, att det var kronans 
representant vid tinget som k rävde laga ansvar för detta moment; se t.ex. 
process 335. 

61. Quaife, Godly Zed and Furious Rage, 79. 
62. Levack, The Witch-hunt, 123-136. 
63. Process 352. 
64. Process 332. 
65. Process 40. 
66. Process 6,154,328. 
67. Process 80,197,322. 
68. Process 98. 
69. Process 110. 
70. Process 87. 
71. Process 209. 
72. Process 29. 
73. Process 184. 
74. Process 11. 
75. Process 91. 
76. Macfarlane, Witchcraft in Tudor and Stuart England, 196 f. 
77. Process 85. 
78. Monter, Witchcraft in France and Switzerland, 134 f. 
79. Macfarlane, Witchcraft in Tudor and Stuart England, 204. 
80. Naess, Trolldomsprosessene, 358. 

121 





Kapitel 6 

Magisk skadegörelse 

Människor och ekonomiskt betydelsefulla djur var de vanligaste mål
tavlorna för trolldomsattacker. Det var i första hand aktuellt att 

tillgripa extraordinära förklaringsgrunder vid allvarliga händelser som 
drabbade liv och lem eller utgjorde ett hot mot människornas existensbe
tingelser. Åtminstone var det den typen av klagomål som dominerade inför 
rätta. Vid allvarligare skador var motiven för hämnd starkare och behovet 
av att avbryta fortsatta trolldomsattacker via ett rättsligt förfarande mer 
akut. Därmed har de också bevarats åt eftervärlden. Att de i sammanhanget 
mest harmlösa klagomålen var sparsamt förekommande förefaller logiskt, 
även om denna tendens kan ha förstärkts något vid domstolarna. Också 
bland de trolldomsskador som drabbade djur finns en intern gradering där 
samma iakttagelse är möjlig. Magiska attacker mot småfä som svin, får 
och getter var sällsynta. Klagomålen gällde nästan alltid boskapen, som 
utgjorde fundamentet i hushållningen. 

Tabell 6.1. Den magiska skadegörelsens objekt. Trolldomsmål underställda Göta hovrätt 
1635-1754. 

Djur 78 
kreatur ospec. 26 
boskap 37 
häst 8 
småfä 7 
summa: 78 

Näringar/Produktion 19 
mjölk/smör 11 
öl/brännvin 5 
gröda 3 
summa: 19 

Fast egendom 2 
Människor 147 

män 76 
kvinnor 53 
barn 18 

Summa: 246 summa: 147 

Anm. Se tabell 5.9., s.115 
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Människornas ställning som det främsta objektet för magisk skadegö
relse är, om än inte en chimär, så åtminstone överdriven. När människor 
drabbades protokollfördes det med större noggrannhet än när hela krea
tursbesättningar strök med. Ofta hette det endast att djuren lidit skada utan 
att det angavs hur och i vilken omfattning. 

Barnen var få bland de skadedrabbade. Någon motsvarighet till de på 
kontinenten uppträdande häxorna, som attackerade spädbarn och dödade 
dem, förekom inte. De svenska barnen hade passerat detta allra yngsta 
stadium i livet, innan de utsattes för trolldom. Trollfolk och deras offer 
stod varandra nära i socialt hänseende. Därför var barnen uteslutna som 
primära trolldomsoffer. De var inte delaktiga i den typ av konflikter som 
förekom mellan vuxna. Även om barnen ibland själva utlöste händelseför
loppen genom att begå diverse ofog var det snarast följdsituationema 
mellan föräldrarna och den förment trollkunnige som gjorde situationen 
kritisk. Gossen i Ronneby, som efter en ordväxling med en notoriskt 
ryktbar trollkvinna "torkade bort som ett stycke trä", representerar därför 
ett undantag.1 

Fler skador drabbade män än kvinnor. Männen var i majoritet bland de 
klagande vid domstolarna. De redogjorde i egenskap av familjeöverhuvu
den inte bara för egna olyckor utan också för sådana som drabbat övriga 
medlemmar i hushållet. Dominansen var förmodligen ofrånkomlig med 
tanke på att männen i högre grad gavs tillfälle att redogöra för egna olyckor. 
Det är mycket osäkert om de i högre grad än kvinnor ansåg sig behöva 
frukta trolldomsattacker. Dock anfördes nära tre gånger så många dödsfall 
till följd av trolldom för männens vidkommande. Källmaterialet är alltför 
bräckligt för långtgående resonemang om detta och andra förhållanden. 
Åldersuppgifter för trolldomsoffren saknas. Hade sådana ftmnits hade det 
gått att hänföra skadorna till särskilda kategorier. John Demos observerade 
för New England att yngre män utgjorde en särskild grupp bland de 
primära trolldomsoffren. Demos anför i sin förklaring att män som nyligen 
bildat egna hushåll upplevde sin ställning som särskilt osäker.2 

Vilka var skadorna? 
Trolldomsattacker med dödlig utgång må ha varit den allvarligast tänkbara 
formen av magisk skadegörelse, men det var sällan mål restes inför rätta 
av denna orsak. Knappt en Ijärdedel av trolldomsattackerna fick denna 
fatala utgång. Dödsfall anfördes i regel i en andra våg av anklagelser sedan 
det ursprungliga käromålet redan framlagts. De döda kan inte agera inför 
rätta. Med tanke på hur svårt det var att vinna trolldomsmål drog sig folk 
nog för att föra talan om det inte var i egen sak. Begäret efter hämnd fick 
vika för praktiska hänsyn bland de efterlevande. Det är inte ens säkert att 
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dessa var särskilt angelägna om att ge sina misstankar offentlighet. Det är 
bara en gissning, men möjligt är att en våldsam död till följd av trolldom 
upplevdes som vanärande. Prästerna konkurrerade även om tolkningsfö
reträdet vid folks döds- och sjukbäddar. De favoriserade ett introspektivt 
förhållningssätt inför hädanfarden, inte misstankar och hat mot omgiv
ningen. Detta bidrog säkert till att rapporter om trolldom med dödlig 
utgång intog en sekundär position i rannsakningarna, att dödsfallen rent 
av anfördes i form av lösa rykten. 

Tabell 6.2. Trolldomsskador fördelade på män och kvinnor. Trolldomsmål underställda 
Göta hovrätt 1635-1754. 

Kategori Män kvinnor 

Död 19 7 
"Ohälsa" 17 21 
S inne/kropp/lemmar 17 15 
Sinnessjukdom 7 4 
Olyckor 9 5 
Övrigt 7 1 

Summa: 76 53 

Anm. Se tabell 5.9., s. 115. Bland barnen, vilka uteslutits ur tabellen, anfördes dödsfall vid 
hälften av de 18 skadetillfällena. 

Det är svårt att kategorisera vissa av trolldomsskadorna. Många gånger 
klagade människorna att de blivit betagna hälsa och kraft, utan att närmare 
beskriva symptomen. Dessa återfinns under rubriken "Ohälsa" i samman
ställningen ovan. Eventuellt var sjukdomstillstånden i dessa fall av invär
tes slag. Vid yttre åkommor gav man nämligen utförliga beskrivningar. 

Vanliga olyckor tillskrevs också trolldom. Ett av vittnena mot Johanna 
Hansdotter, som rannsakades i Ystad i början på 1700-talet, hade ramlat 
av sin häst och brutit benet. Det var inget mystiskt med denna händelse. 
Men vittnet, en korpral, hade kort dessförinnan varit oförskämd mot 
Johanna, pustat tobaksrök mot henne och yttrat "här, du var värd att lägga 
till förladdning för ett stycke", varpå kvinnan olycksbådande svarat: "Ja, 
ja, I skolen få en förladdning".3 

Trolldomsförklaringar aktualiserade en social kausalitet av annat slag än 
mekaniska orsakssammanhang. Vittnet klargjorde varför snarare än hur 
olyckan hade drabbat just honom. Att trolldom tillgreps som förklaring till 
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sjukdomar och olyckor behöver därför inte tolkas som okunnighet om de 
reella orsakerna till dessa händelser eller att alternativa förklaringsgrunder 
saknades. Men det ovanliga och exceptionella framhölls ofta som tecken 
på trolldom. Dunkla omständigheter bakom sjukdomsförlopp underlättade 
att misstanken om trolldom uppstod. 

Fallen av sinnessjukdom bland trolldomsskadoma är lätta att urskilja. 
Samma beteende uppvisade för övrigt även boskapen. Både djur och 
människor blev "rasande" eller "yra". Olof Skinnare i Vartofta härad 
1642-43 blev fruktansvärt rädd och därefter galen, sedan han förtretat en 
ryktbar trollkvinna. Han skyggade för ofarliga ting som buskar, han sprang 
och gömde sig, uppträdde iförd sin ena stövel med den andra foten bar, 
och sprang vid ett tillfälle in i Falköpings stad endast klädd i sin skjorta.4 

Flera studier gör gällande att trolldom kan ha psykisk effekt i ett samhälle 
som tror på magisk skadegörelse.5 En människa, som lever under en 
förbannelse, kan betraktas som socialt död av omgivningen och utveckla 
symptom på sjukdom. Viktigt borde i så fall vara att offret inte i efterhand, 
efter det att skadan redan inträffat, börjar hänge sig åt funderingar om att 
en negativ händelse är en akt av trolldom. En fruktan för magiska repres
salier måste föregå symptomen hos offret. I regel är det omöjligt att avgöra 
om så var fallet. 

Men Olof var ändå inte ensam om sin rädsla. I samma rannsakning 
klagade även en man som hette Anders. Vid flera tillfällen hade den 
misstänkta trollkvinnans får kommit till Anders gård. Till sist tappade han 
tålamodet och kastade ett föremål efter djuren på ett så olyckligt sätt att 
han skadade ett av dem. Anders "blev mycket förskräckt och rädder", 
berättar protokollet. Samma afton när han kom ridande, "tyckte honom 
icke likare än han blev tagen av hästen, och förd upp mot himlen, och strax 
ned till jorden igen". Detta upprepades två gånger i tät följd. Anders far 
vittnade sedan att de fått binda sonen till följd av hans "ursinne". Nu vidtog 
förlikningsförsök med den misstänkta kvinnan, i vilka även en präst 
deltog. Anders betraktade inte sitt lidande som oförskyllt. Han bad om 
ursäkt för händelsen med fåren. Därefter blev han något bättre till mods. 
Anders och Olof uttryckte tydlig rädsla, innan de drabbades av skadorna. 
Det är naturligtvis inte helt obefogat att betrakta åtminstone vissa av de 
mentala störningarna som en kulturellt betingad respons på trolldomstron. 

Somliga trolldomsskador, slutligen, går inte att klart kategorisera. Det 
fanns egentligen inte någon gräns för vad som kunde tillskivas ondskefull 
magi. En man i Ronneby 1679 ansåg sig ha råkat ut för olyckan att bli 
utskriven till knekt till följd av trolldom.6 Ytterligare en man, i Ale härad 
i Älvsborgs län, ansåg sig förtrollad 1725, sedan han haft otuktiga dröm
mar, i vilka två hustrur och en piga figurerade.7 En kvinna i Eksjö, som 
uppenbarligen var alkoholist, angav i början på 1690-talet att ett av 
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Symptomen på förgörning bestod i att hon inte kunde avhålla sig frän öl 
och brännvin.8 Trollfolk kunde till och med ställa till skada av icke-magisk 
karaktär. En man klagade bittert över att han inte fick någon åbo till sin 
skattejord, därför att ingen ville bli granne till ett trolldomsberyktat äkta 

9 par. 

Skillnader stad-land, och kvinnor-män 
Trolldoms- och vidskepelsemål förekom relativt sett rikligare i städer än 
på landsbygden. Samma förhållande gällde även, om än inte lika accen
tuerat, maleficiumrättegångarna ensamma. Det genomsnittliga antalet an
klagelsepunkter per tilltalad var också högre i städerna. Därmed inte sagt 
att de konflikter som var betydelsefulla i trolldomssammanhang blev 
fördjupade innanför tullarna till de obetydliga städerna. Det är oklart i 
vilken mån just städer skulle ha favoriserat uppkomsten av processer. 
Åsikterna går isär om huruvida en större befolkningskoncentration ledde 
till ökade spänningar, som artikulerades i trolldomsanklagelser, eller om 
stadsmiljön tvärtom främjade opersonliga relationer, som knappast lät sig 
förenas med misstankar om magiska attacker från ondsinta medmänni
skor.10 Men koncentrationen av människor gjorde, att det potentiella 
antalet skadedrabbade och vittnen var högre än på landsbygden. Vissa 
typer av konflikter förefaller också ha varit mer framträdande.11 

Personskador var mer framträdande i städerna. Skador av ekonomiskt 
slag, gällande näringar och produktion, var däremot obetydligt överrepre
senterade. Vid endast ett tillfälle rörde det sig om en uttalat kommersiell 
aktivitet, nämligen om utebliven framgång vid ölförsäljning.12 Därför kan 
man inte säga att skadegörelsen återspeglade någon speciell näringsstruk
tur i städerna. Skador mot djur anfördes dock sällan vid klagomålen. Det 
visar indirekt att stadsmiljön tonade ned vissa aspekter av trolldomsska
dorna. Bilden av människan som den främsta måltavlan för trolldomsat
tacker förtydligades. 

Männen var i minoritet bland de anklagade. Tydligast var detta förhål
lande vid grova trolldomsfall gällande diabolism och maleficium. Ankla
gade män tillades också färre skador i genomsnitt än vad som gällde för 
kvinnorna. Skillnaden mellan land och stad var emellertid större i detta 
avseende. Å andra sidan fanns bara en man representerad bland de totalt 
sexton individer som tilltalades för maleficium i städerna. Det var Lorentz 
Sporremakare i Kristianstad som år 1703 hade författat en sedel i syfte att 
förgöra gästgivaren Conrad Camps hustru.131 städerna förstärktes alltså 
den kvinnliga dominansen bland de tilltalade, liksom tendensen att dessa 
tillades fler skador än män. 
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Tabell 63. Antal maleficiummål, anklagade individer och anförda skador i s tads- och 
landsrätter. Trolldomsmål underställda Göta hovrätt 1635-1754. Absoluta tal och i 
procent. 

Stadsrätter Landsrätter Totalt 

Underställda mål 12 (12) 85 (88) 97 (100) 
Anklagade 16 (12) 118 (88) 134 (100) 
Skador 54 (22) 192 (78) 246 (100) 
Skador per anklagad 3,4 1,6 1,8 

Anm. Se tabell 5.9., s. 115. 

Tabell 6.4. Den magiska skadegörelsens objekt i stads- och landsrätter. Trolldomsmål 
underställda Göta hovrätt 1635-1754. Absoluta tal och i procent. 

Stadsrätter Landsrätter Totalt 

Djur 5 (9) 73 (38) 78 (32) 
Näringar/Produktion 6 (11) 13 (7) 19 (8) 
Fast egendom - 2 (1) 2 (1) 
Människor 43 (80) 104 (54) 147 (60) 
Summa: 54 (100) 192 (100) 246 (100) 

Anm. Se tabell 5.9., s. 115. 

Bara vid ett tillfälle blev en man anklagad för sabotage mot produktion 
och näringar. Det gällde ett fall av missväxt, hanteringen av mj ölk och 
smör tillhörde nämligen en kvinnlig verksamhetssfär.14 Så var också fallet 
med boskapen. Men det återspeglas inte i anklagelserna. I relativa termer 
tilltalades män i något högre utsträckning än kvinnor för att fördärva 
kreaturen. Men den manliga trolldomen hade en snävare inriktning. Det 
urskiljs tydligast vid skador som drabbade människor. Aldrig sades en man 
ha skadat ett barn. Trolldomsattackerna riktade sig också i högre utsträck
ning mot medlemmar av det egna könet. Kvinnorna däremot blev ankla
gade för att angripa såväl män som andra kvinnor. Här uppträder en manlig 
favör. Inte bara så att det formellt sett var svårare för en kvinna att rättsligt 
angripa en man. Män råkade överhuvudtaget sällan i underläge i konflikt
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situationer med kvinnor som motsatt part. De undgick därmed att på 
förlorarens vis få nöja sig med diverse hot och förbannelser. Trolldom var 
den socialt och ekonomiskt svagares vapen. 

Tabell 6.5. Maleficiumanklagelser mot män respektive kvinnor. Trolldomsmål underställda 
Göta hovrätt 1635-1754. Absoluta tal och i procent. 

Män Kvinnor Totalt 

Anklagade 31 (23) 103 (77) 134 (100) 
Skador 43 (17) 203 (83) 246 (100) 
Skador per anklagad 1,4 2,0 1,8 

Anm. Se tabell 5.9., s. 115. 

Tabell 6.6. Den magiska skadegörelsens objekt i anklagelser mot män och kvinnor. 
Trolldomsmål underställda Göta hovrätt 1635-1754. Absoluta tal och i procent. 

Män Kvinnor Totalt 

Djur 18 (42) 60 (30) 78 (32) 
Näringar/Produktion 1 (2) 18 (9) 19 (8) 
Fast egendom 2 (1) 2 (1) 
Människor 24 (56) 123 (61) 147 (60) 
Summa: 43 (100) 203 (100) 246 (100) 

Anm. Se tabell 5.9., s. 115. 

Tabell 6.7. Personskador hänförda till maleficiumanklagade män respektive kvinnor. 
Trolldomsmål underställda Göta hovrätt 1635-1754. Absoluta tal och i procent. 

Skadade Anklagade män Anklagade kvinnor Totalt 
Män 18 (75) 58 (47) 76 (52) 
Kvinnor 6 (25) 47 (38) 53 (36) 
Bam - 18 (15) 18 (12) 
Summa: 24 (100) 123 (100) 147 (100) 

Anm. Se tabell 5.9., s. 115. 

129 



Omständigheterna kring den magiska skadegörelsen 
Intresset kan inte enbart fokuseras på föremålen för den magiska skade
görelsen. Benägenheten att tillgripa trolldomsförklaringar var inte ensidigt 
avhängig olyckornas allvar. Skadorna var individuellt inriktade. Olycka 
och otur slog inte lika mot alla. Den som i högre grad än andra drabbades 
ställde sig frågan: varför händer detta mig och ingen annan? Trolldom 
erbjöd en lösning på problemet. Kausaliteten blev inte blind, eftersom det 
onda emanerade från en individ som hyste ovilja just mot offret. Kollektivt 
upplevda händelser av negativ art framkallade snarare tanken på gudom
liga ingripanden och straff, alltså orsakssammanhang giltiga på makroni
vå. Undantagsvis förekom dock exempel där trolldom ändå aktualiserades, 
även om olyckorna delades av många. Under 1680-talet fann tingsförrät-
taren i Fjäre härad, Halland, det anmärkningsvärt att en man talade om 
trolldom när hela trakten led under en farsot.15 Vid ett annat tillfälle, sedan 
en dräng vid ett urtima ting i Fryksdals härad 1741 erkänt att han förgjort 
några hästar, accepterade djurens ägare detta som den troligaste orsaken 
trots en grasserande kreaturssjuka.16 

Omständigheterna kring skadorna, deras art, natur eller kännetecken var 
betydelsefulla. Trolldom var aldrig något vardagligt. I slutet på mars 1692 
framträdde handelsman Daniel Axelsson i Eksjö vid rådhusrätten och 
anklagade en kvinna vid namn Elin för trolldom. Axelssons dotter hade 
av en händelse ertappat Elin och några män, när de bedrev vidskepelse. 
En av männen drev bort dottern med slag. Dagen efter blev flickan "såsom 
en demens eller yrsinnig". Var sy mptomen ett resultat av att flickan 
"bastionerats" eller var den trollkunniga Elin orsaken? Axelsson valde det 
senare alternativet och tvingades därför att argumentera bort betydelsen 
av det yttre våld som förekommit:17 

1. Om en människa kan tappa målföret efter att ha blivit slagen? 
2. Flickans fasliga infestationer och anfäktningar. 
3. Lades dottern inte strax till säng av slagen innan andra dagen. 
4. Dottern ännu inte bra. 

Paradoxalt nog kan man säga att förekomsten av en yttre orsak här 
stimulerade handelsman Axelsson att tillgripa en ovanlig förklarings
grund. Diskrepansen mellan den naturliga orsakens förväntade symptom 
och de symptom som verkligen blev följden gjorde det dubbelt tydligt att 
händelsen var onaturlig. 

Men annars var det frånvaron av naturliga förklaringar som ofta fram
hölls. Man menade att en "veterlig orsak" inte var för handen.18 Detta 
underströks av sjukdomstillstånden, som beskrevs med ord som onaturlig, 
ynklig, tidigare ohörd, gruvlig, förskräcklig, långvarig, olidlig, faslig, 
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sällsam, hård eller underlig.19 Det råder ingen tvekan om att människorna 
avsåg att karaktärisera trolldomsskador som något extraordinärt. Oför
måga att bota kännetecknade också magisk skadegörelse. Nämndemannen 
Oluf i Stranda härad berättade att han till sin sjuka hustrus fromma anlitat 
barberaren i Kalmar, vilken i nio veckors tid "därtill brukat allehanda 
medikamenter, men ingenting hulpit, efter sjukdomen intet skall vara 
naturlig".20 

De närmare beskrivningarna vittnar om ohyggliga sjukdomsförlopp. Så 
berättas i en trolldomsprocess från 1630-talet om en man, som ruttnade 
bort i blod och var.211 en rannsakning 1719 omtalade en hårt prövad fader 
att barnens lemmar var förvissnade, benen bar dem inte och "köttet var 
alldeles borta och förtvinat".22 En hustru hade blivit "spräcklig som en 
orm", förkunnade hennes make tullnären i Eksjö 1692.23 Och en dräng i 
Se vede härad, som kärade i ett mål 1699, visade sig faslig inför rätten "med 
utruttnade bulor".241 Gärds härad 1727 hävdade ett vittne att en förgjord 
kvinna hade haft hål i kroppen, "runda som de vore borrade".251 Frosta 
härad år 1734 hade ett par barn dött, sedan de en tid legat och liksom bitit 
i luften omkring sig.26 

Samma strävan att markera det ovanliga med skadorna gällde även när 
boskapen drabbades. År 1670 redogjorde en man i Vadsbo härad för det 
onda, som drabbat ett av hans djur, ögonen hade "gått ihop", och något 
okänt syntes röra sig fram och åter mellan kreaturets hull och skinn, 
"förutan /att det/ på annat sätt sig vederstyggligen affekterat".27 

Även sinnessjukdom hörde till det ovanligas sfär. Trolldomsförklaring
arna låg därmed nära till hands, om nu inte redan sjukdomstillståndet i sig 
var utlöst av fruktan för trolldom. I själva verket uppträdde sinnessjukdom 
oftare än vad som framgått av statistiken. Flera dödsfall föregicks av 
vansinne. Så i Ystad 1706-07 efter uppkastningar och en period av raseri 
hos offret.28 Ett sjukdomsförlopp som detta, som innefattade stadier med 
olika beteenden och symptom, betraktades säkert som synnerligen miss
tänkt. 

Det är troligt att upprepade olyckor i högre grad än isolerade händelser 
gav anledning till misstankar om trolldom. I en rannsakning i Skaraborg 
från 1630-talet klagade en bonde över att en ko störtat för honom, en annan 
ko hade fallit och fläkt upp sig mot en berghäll, en hund bet ihjäl mannens 
gäss och hans barn insjuknade. De oroande händelserna motiverade ett 
experiment. Hunden kunde mycket väl ha en naturlig fallenhet att döda, 
resonerade bonden efter händelsen med gässen. Det var inte säkert att det 
var trollkvinnans fel. Därför släpptes hunden ånyo lös "på prov". Och visst 
hade den lust att döda. Byns får gick samfällt och betade. Men ointressad 
av de övrigas får högg besten ihjäl fyra stycken tillhöriga den redan tidigare 
hårt prövade bonden. Kunde det vara en tillfällighet?29 
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En serie av sådana händelser fyllde samma funktion för den enskilde 
som den ofta långdragna process, varunder ett trolldomsrykte byggdes upp 
kring en människa, mot vilken ett helt uppbåd av vittnen sedan kunde 
uppträda. Vid dessa tillfällen framdrogs exempel på magisk skadegörelse 
som kunde ligga åratal tillbaka i tiden. Det tog tid att bygga upp ett 
trolldomsrykte. Den nedgång i processintensitet, som följde i Danmark 
efter en period av intensiv förföljelse 1618-1625, berodde bland annat på 
att det uppstått en brist på individer som var tillräckligt beryktade i 
folkmun. Trollfolk blev en bristvara.30 

Men i Göta hovrätt finns det ändå fog för att både ifrågasätta betydelsen 
av olyckornas antal och den motsvarande funktion ett långvarigt troll
domsrykte kunde ha för den enskilde, för att en slutgiltig anklagelse skulle 
komma till stånd. Rannsakningar förekom där ingen som helst skada 
angavs. Det rörde sig om preventiva anklagelser. Människor tyckte sig 
göra iakttagelser, som tydde på att någon var i färd med att förgöra dem. 
En anmärkningsvärt stor del av målen innehöll också enstaka eller högst 
ett par rapporterade skador. 

Tabell 6.8. Antal omvittnade skador i m aleficiwnmål. Trolldomsmål underställda Göta 
hovrätt 1635-1754. 

Antal skador Antal mål 

18 
i 35 
2 13 
3 5 
4 7 
5 6 
6 5 
7 2 
8 3 

11 1 
14 1 
19 1 

Anm. Se tabell 5.9., s. 115. 
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Trolldom och tid 
Trolldom var en gärning utsträckt i tid och rum. Mellan hot och skada 
förflöt en tid. Utkastade trollpåsar verkade först när offren passerade 
platsen. De tidsangivelser, som förekom, var svävande, så oklara som man 
kan förvänta sig i ett samhälle där tillvaron ännu inte styckats upp i timmar 
och minuter med klockans hjälp. En kort tidsrymd styrkte sambandet 
mellan ett hot och en påföljande skada. Olyckorna följde "strax". Detta 
framhölls som en omständighet värd att omnämna, men representerar inte 
"det ovanliga" i den tidigare bemärkelsen. Relationen till den påstått 
trollkunnige träder i förgrunden istället för skadorna. Nu gällde det tvärtom 
att etablera en sorts likhet med de orsakssamband, som konstituerade 
icke-mystiska förhållanden. Försök till exaktare tidsangivelser kan nästan 
uteslutande härledas till situationer, där människorna blivit hotade. Det var 
inte lika aktuellt, när man funnit trollpåsar eller andra vittnesbörd om 
direkt magisk aktivitet. De fysiska förgörningarna var inte flyktiga, som 
hotfulla ord, utan låg dit de blivit burna likt magiska blindgångare färdiga 
att detonera. Strävan att upprätta en relation skönjs även i ett rumsligt 
sammanhang. I Kållands härad 1670-71 be rättade en hustru, som om detta 
gjorde händelsen mer sannolik, att när hennes make befann sig mitt för 
den tilltalades hus "fick han ett skott igenom högre sidan som vette åt 
torpet".31 

Trolldomsbeskyllningar representerade samtidigt den obundna tankens 
frihet. Det förekom att skador sattes i samband med händelser, som 
inträffat månader eller år tidigare. År 1698 rannsakades Marit Månsdotter 
i Kåkinds härad. En av de klagande, en soldat, hade förlorat två kor som 
rivits av vargar. Olyckan med korna inträffade flera år efter konflikten med 
Marit. Det var dessutom först tio år efter kornas död, som misstankarna 
om trolldom hade vaknat. Då fick nämligen mannen sent omsider höra 
talas om att Marit utan hans vetskap uttryckligen hade hotat honom.32 

Ett annat exempel på en mycket utdragen trolldomssekvens avslöjades 
i Vadsbo härad år 1673. Fallet är unikt i så måtto att den misstänktas onda 
avsikter uppdagades, man kan säga konserverades, i skriven form. Prästän
kan Elizabeth Jacobsdotter hade författat och avsänt två brev till en norsk 
trollpacka med begäran om bistånd att förgöra hennes ovänner: "Jöran 
Nilsson må väl få så ont, att han dör. Carl Magnus må väl bryta benet, Erich 
Tolfsson må väl torkas bort, Mårten Hansson han må väl hava fallande 
sjukan, Joen Andersson han må bliva galen". Breven nådde aldrig sin 
adressat. Budbärerskan, prästänkans piga, behöll dem. Men breven blev 
inte besvärande förrän sju år senare, när den förstnämnde av prästänkans 
fiender, en löjtnant Jöran Nilsson Treffensköld, plötsligt ramlade ihop 
stendöd, träffad, som det påstods, av ett trollskott.33 
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Rekordet i fråga om den tid som förflöt mellan trolldom och skada 
rapporteras frän Vilske härad 1660. Anders Larsson tillgrep magi för att 
bota sin otur med säd och kreatur. Grannen Sven Andersson, som ob
serverade hans förehavanden, var en minnesgod man; tretton år senare, när 
oturen slog till mot Svens gård, gick han till tinget och yppade sina 
misstankar mot Anders.34 

Trolldomens "modus operandi" 
Vad som gjorde inträffade skador till just trolldomsskador var de "tecken", 
som föregått olyckorna. De var nödvändiga för att kunna göra en individ 
ansvarig för det onda som inträffat. Ibland fanns tecken som avslöjade 
tillvägagångssättet. Misstänkta beteenden kunde observeras och magiskt 
verksamma objekt upphittas, som vittnade om trollfolkets metoder. Troll
domsoffren hänvisade även till konflikter. Tecknen här var sociala situa
tioner. En mycket stor del av skadorna hade i dessa fall föregåtts av 
undsägan, alltså hot. 

Konfliktorienterade tecken. Vanligen omtalar inte tingsprotokollen hur 
orden föll vid undsägan. Men när så angavs rörde det sig i regel om vaga 
hot. De tilltalade sades ha "mumlat ont", yttrat "skam skall du få" eller 
lovat offren "en fånens färd". Formliga litanior redovisades sällan, som 
när en piga hotade sin matmoder med orden "att om hon ville, skulle hon 
så mycket göra, att hustru Ingrid skulle spy blod i kalken, samt henne en 
sådan eftersläng giva som hon intet skulle löpa ifrån sig".35 Ritualiserade 
och specificerade hot förekom endast enstaka gånger. En kvinna berättades 
ha "taget upp sine kläder och fallet på blotta knä, sägandes till Jöran Storck: 
I skolen intet bliva fet om julen av fisket I skolen göra i år".36 

Det var inte ett krav att trolldomsoffren själva hörde hoten. Ibland fanns 
det människor som inte var direkt berörda, men som uppgav att någon gett 
uttryck för onda tankar.37 Man slås också av de så kallade hotens mångty
dighet. Orden fick stundom sin betydelse först i relation till de olyckor 
som följde. Ett oklart yttrande som "du skall väl snart gå ärende åt det 
barnet", blev, om barnet dog kort därefter, oerhört laddat.38 

Det var oklokt att visa sig trätsjuk i ett samhälle med en levande 
trolldomstro. Människor utrustade med en vass tunga tillhörde, som Chris
tina Larner har anmärkt, en riskgrupp genom detta attribut.39 Domstolarna 
uppmanade de tilltalade att ta sig i akt och inte bruka onyttig mun, utan 
"skall hon där före av prästerskapet undervisas och åtvarnas hädan efter 
för slike utlåtelser taga sig till vara".40 

De människor som hotade var ibland förlorare i konfliktsituationer. De 
agerade utifrån en position av relativ svaghet. Avsaknad av reella makt
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medel låg bakom beteendet. Emellertid gav tron på magisk vedergällning 
dem ett trumfkort på hand. En svag individ kunde manipulera omgiv
ningen med den fruktan hoten spred. Under 1680-talet berättade folket i 
Fjäre härad, Halland, om den rädsla de hyste för en fattig kvinna, "emedan 
hon aldrig låtit sig nöja med det som de henne velat giva utan där hon icke 
haver fått så mycket hon har velat, haver hon lovat ont, som fuller sägas, 
ock så hava skett".41 

Ett steg ytterligare kan tas längs denna väg. Män utövade direkt fysiskt 
våld, medan kvinnorna fick nöja sig med att uttala hot. Män uttryckte löften 
om rena handgripligheter. Kvinnorna gick inte våldsamt till väga. Hoten 
blev också av ospecificerad och tvetydig karaktär, lätta att sätta i samband 
med olyckor av de mest skilda slag. I varje fall fanns en förväntan på 
männens beteende, vilket kunde vara ett skydd. En man från Småland 
förklarade på 1660-talet, att hans undsägan inte avsett trolldom utan endast 
ett löfte om att överfalla sin antagonist "med hugg och slag".42 Hade en 
kvinna sagt något motsvarande? Det kunde rent av betraktas som omanligt 
att uttala hot. Ölänningen Nils Mjölnare hotade att slå en man med käppen, 
vilken "bad honom görat om han var karl till, men slog honom intet, utan 
sade skam skall du få".43 

Misstankar kunde även uppstå utan undsägan. Vetskapen att d en ska-
dedrabbade varit i gräl med någon var tillräckligt för att leda misstankarna 
mot denne. Människor som enbart bevittnade en olycka, utan att de på 
något sätt visat onda avsikter, kunde bli misstänkta. Den fysiska närvaron 
kunde hållas för ett tecken på skuld. Men här visste offret i förväg, att den 
som så mystiskt lät sig ses kort innan en olycka inträffade, också hyste 
ovilja. Då kunde det räcka med, så som anges i en process från Skaraborg 
under 1630-talet, att en kvinna ena dagen stod utanför fähusväggen och 
att kon därinne störtade dagen därpå, för att ett samband skulle vara 
uppenbart.44 En personlig motvilja var dock inte alltid för handen. Män
niskor, som var i uppenbart rop och rykte för trolldom, kunde också genom 
sin fysiska gestalt dra till sig misstankar. I dessa fall hade ryktet blivit 
självgenererande. Hustru Segrid Johansdotter berättade inför rådhusrätten 
i Eksjö 1692 om sitt möte med trollkvinnan Elin: "när hennes dotter var 
sjuk, så skulle hon resa och söka någon bot för henne, mötte hustru Elin 
henne ut om Prästängen, dit lopp hästen som han skulle, men där strax blev 
hästen förgjord så att hon måste leda honom, och själv gå till fots" 45 

Det är tänkbart att människorna någon gång aktualiserade föreställningar 
om ofrivillig magisk skadegörelse. Den östgötske kyrkoherden EJ. Prytz 
diskuterade ämnet i mitten av 1630-talet i sitt ovan nämnda arbete Magia 
Incantatrix. Som svar på sin egen fråga, om ogudaktiga människor kunde 
skada sin omgivning med ond syn och handpåläggning, konkluderade 
prästmannen, efter att i första hand ha styrkt sitt svar på frågan med 
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hänvisningar till lämpliga bibelställen och med ett kort omnämnande av 
den fruktansvärda basilisken: "förfarenheten vittnar, att där uppenbara 
ogudaktiga människor, tjuvar, rövare, horkarlar, horkonor, mördare, troll
karlar eller trollkonor, komma in uppå små nakote barn, och de se uppå 
dem huru snart förgiftet löper av deras onda ögon och finger...uppå de 
menlösa barnen att de bliva där av sjuka."46 Prytz ger sitt stöd åt en utbredd 
uppfattning att vissa kategorier människor nästan ofrivilligt utövade ett 
ont inflytande på sin omgivning. Föreställningar som dessa har i antropo-
logisk litteratur förknippats med tabu och orenhet, med det hot vissa 
människor och djur utgör, som med sitt utseende eller beteende trotsar 
gängse kategoriindelningar eller överskrider dem.47 

Men dessa föreställningar var knappast lämpade att yppa inför rätta. Det 
var utsiktslöst att klaga, så länge det inte fanns tecken på magisk aktivitet, 
eller på ett motiv för den trollkunniges vilja till ont. Ett fall av "ond 
beröring" är belysande. År 1698 vittnade en torparhustru i Kåkinds härad 
om en händelse som inträffat en annandag jul i kyrkan. Den tilltalade 
kvinnan, Marit Månsdotter, hade lagt handen på kvinnans axel och frågat 
hur det stod till. Torparhustrun fick genast smärtor på det ställe som 
vidrörts och började att kallsvettas. Det förelåg ingen konflikt mellan 
parterna, de hade känt varandra länge och förhållandet dem emellan 
beskrevs i neutrala termer som "varken ont eller gott".48 Hade den skadliga 
effekten av handpåläggningen, som brukligt var vid trolldom, uppträtt 
först en tid efter denna händelse hade det varit långsökt att misstänka Marit. 

Skador som föregicks av direkt undsägan, vilken hade åhörts av andra 
och därmed kunde bevittnas, var naturligtvis att föredra i domstolarna. 
Man kan säga att en huvudkategori utgjordes av fall, där "tecknen" 
utgjordes av ord. Tron på att människans hug, hennes tankar och vilja, 
kunde skada, kan anföras som den rationaliserande tankegången i detta 
sammanhang. 

Tecken på magi. I vissa lägen tänkte människorna på trolldom som ett 
resultat av yttre magiska handlingar. Ingen, som anlitade en trollkunnig 
person, lät sig nöja med mindre än att förgörningen symboliskt men ändå 
handfast utfördes med rituella gester eller med ett konstfullt hanterande av 
magiskt verksamma föremål. Det förekom även att rapporter om undsägan 
åtföljdes av den skadedrabbades fortsatta funderingar om att olyckan 
troddes ha åstadkommits med "elak konst".49 Vissa av trolldomsskadornas 
symptom var också sådana, att de förutsatte att speciella handlingar från 
trollfolkets sida utfördes. Trollskotten lämnade synliga, runda och mjuka 
hål i människornas kroppar. En kvinna från Värmland avlossade dessa 
projektiler med hjälp av älgsenor.50 
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Det förekom ett fåtal erkännanden som rörde maleficium. Uppenbarli
gen krävde omgivningen en viss konkretion, när trollfolk äntligen avslö
jade sin fördolda verksamhet. Vid ett tillfälle, omnämnt i en rannsakning 
i Ronneby 1679, hade en trollkvinna dränkt en piga med hjälp av en demon, 
som knuffade tjänsteflickan i vattnet.51 Hela historien var främst ägnad att 
tillfredsställa domstolens krav på orsak och verkan. 

I början på 1700-talet bekände Dordi Nilsdotter i Fryksdals härad, att 
hon hade tagit Satan till hjälp. Dock bara så att hon anropat den onde. 
Förgörningen utförde hon själv. Bönderna som klagade hänvisade alla till 
hennes hot. Dordi gav dem de närmare detaljerna om hur hon gjorde. 
Ibland hade hon tagit inälvor från kreatur och kastat utanför sina ovänners 
fähus. Ibland hade hon skadat sina ovänner med trollskott "på det sättet, 
att hon skulle taga väveknutar och hår av skinn eller efter barkade hudar, 
ock trilla det tillsamman, som en trind kula, ock när hon ville göra någon 
skada, skulle hon kasta den åstad, ock befalla den fara dit hon ville i djävuls 
namn, ock genom djävuls konster, så skulle det så sant göra skada, som 
solen går upp på herrans höga himmel".52 

En annan huvudkategori av tecken gav spår av trolldomsattacker. Upp
hittade fysiska objekt av misstänkt karaktär eller iakttagelser av rituella 
och andra mystiska beteenden sattes i samband med skador. Här går det 
att tala om magi i ordets rätta bemärkelse, om trolldom via elaborerade 
yttre handlingar, som år 1690 när en kvinna från Småland dansade runt en 
sten i akt och mening att förgöra en mjölnare.53 

I offrens fähus, på deras ägor, i deras mat eller längs de vägar där de 
färdades påträffades olycksbådande fynd som föltarmar, "kalvfötter", en 
nedgrävd orm, levande begravda kattungar, utkastat salt, i kors lagda strån, 
en potta innehållande urin och ägg, en oblat, mjölk i en gödselstack, 
menstruationsblod, lera, hår, naglar, ben. Vissa tecken blev meningsbä
rande först i relation till inträffade olyckor. Utburna sopor på grannens 
åker, ett utlagt rep vid dörren, en omkullvält tunna i fähuset elle r litet tobak, 
som överlämnades, kunde betyda något ont. Vanligen gjorde man dock 
fynden i form av klutar, knyten och pungar. Ibland uppvisade människorna 
trollpåsarna vid domstolarna för närmare påseende. Jämte visst innehåll 
av det slag som redan nämnts, märktes då även diverse örter, vitlök, 
nålsuddar, svavel och dylikt. Men ofta förstörde människorna genast 
trollpåsarna vid upphittandet. De var farliga. Några drängar i Luggudde 
härad 1712 lyfte upp ett dylikt fynd med hjälp av träpinnar och placerade 
det på en stubbe. Därefter högg de försiktigtvis sönder tyghöljet med en 
yxa för att avslöja dess innehåll.54 

Trollfolk skar även av kreaturen öron och svansar, tog hår och avföring, 
mjölkade korna, stal jord, tillskansade sig textilier och klädespersedlar 
tillhöriga offren. Vid ett tillfälle misstänkte en bonde en kvinna, som burit 
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med sig en "stock" från hans vedkast.55 Man kanske även kan säga, att 
namn "stals". Sedlar med de tilltänkta offrens namn uppskrivna grävdes 
ned. Man kunde bli "nedsatt", som det hette, på en viss tid. När sedeln eller 
stickan med namnet på grävdes upp, bröts förtrollningen. 

Fysiska objekt antingen anbringades eller bars ifrån offren. Den första 
formen ansluter direkt till landslagens allmänna förgörningsparagraf "Om 
noghor bär Forgerninga a annan". Det är svårt att avgöra, om människorna 
här tänkte sig att det var människans hug som verkade, eller om själva 
förgörningen kunde skada, om den hanterades av en trollkunnig person. 
När objekt bars ifrån offren var det tanken på att makt över delen gav makt 
över helheten, som gjorde sig gällande. Objekten kunde manipuleras av 
den kunnige för att bringa offret förtret eller för att tillskansa sig dennes 
"lycka". 

En magisk gärning förutsatte medvetna handlingar med ord, gester eller 
fysiska föremål. Endast en liten del av trolldomsfallen hade denna karaktär 
av förgörningsförsök. Resten vilade på andra människors subjektiva tolk
ningar av företeelser, vars egentliga intention inte alls varit av skadlig art. 
Men det är knappast möjligt att tala om missförstånd. Man kan urskilja vit 
och svart magi beroende på utövarens avsikter, men de magiska metoderna 
var aldrig neutrala. De var yttre handlingar och som sådana beroende av 
den innebörd de tillskrevs av omgivningen. 

Försök att försäkra sig om lycka för egen del innebar ett hot mot andras 
välgång. Hon "skall vara befunnen vid en kårre eller vattenpuss stående, 
med en kärnstörel i händerna, och kärnat så hårt att vattnet skvalpat högt", 
förmäler Bräkne häradsrätts protokoll för år 1721. Därefter, heter det 
vidare, fyllde kvinnan ett ämbar med vatten från grannens brunn, nappade 
så "med stor hastighet" näver från grannens tak, varefter hon till sist "på 
väggen några gånger sig gnidit". Detta var högeligen misstänkt. Hon hade 
blivit iakttagen och hennes förehavanden sattes i samband med några 
kreatur som dött för en granne.56 

Ofta gällde det försök till botande. Sjukdomar kurerades inte i vår 
mening utan, kan man säga, vidarebefordrades i en ny riktning. År 1734 
klagade en man i Frosta härad, Malmöhus län, över att hans söner råkat 
springa under ett träd i vilket ett par "dockor" innehållande hår och naglar 
fanns upphängda. Barnen insjuknade och dog. Dockorna hade hängts upp 
i trädet av modern till ett par andra barn, som först varit sjuka.57 

En potta innehållande ett ägg och urin hade vid ett annat tillfälle 
utplacerats i samma syfte. Tanken var, berättade den tilltalade vid rätte
gången i Ystad 1706-07, att första bästa fågel som flög över stället skulle 
föra det onda med sig långt bort. Olyckligtvis hann en människa före till 
platsen.58 Det onda var inbegripet i ett evigt kretslopp där den enes 
tillfrisknande kunde innebära en annans insjuknande. Därav signerskornas 
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omsorger att läsa bort det onda dit där det inte gjorde skada: i träd, stenar, 
kärr, bergstoppar eller ner i havets djup. 

Faktiska förgörningsförsök förekom dock. Försmådd kärlek eller en 
åstundan att komma över ett gårdsbruk utgjorde några av de vanligaste 
motiven. Avsikten var aldrig att allvarligt skada någon. Man ville utdela 
minnesbetor eller orsaka en serie olyckor som skulle skapa otrivsel. En 
kvinna blev anlitad för att förtrolla en bonde, så att han skulle "få leda" till 
sin gård. Samtidigt hade major Jan Stålhammar tagit nattkvarter hos 
bonden. När majoren vaknade blev han varse att föigörerskan i sällskap 
med ett par män på ett mystiskt sätt skred runt huset. Stålhammar anade 
genast oråd: "förmenandes herr majoren allt sådant varit ansett, att i någon 
måtta förgöra, förtrolla, eller eljest skada honom, efter de hans härbärge 
så omgått". Han lät omedelbart gripa kvinnan.59 

Några gånger var avsikten i själva verieet att bekämpa trolldom. Dordi 
Biörnsdotter rannsakades i Vartofta härad 1642-43. En sommar hade hon 
haft sin boskap i bete tillsammans med Anders djur. Anders hustru och 
Dordis piga gick en dag och samlade dynga efter kreaturen. Plötsligt anslöt 
sig Dordi. Kvinnorna fortsatte med arbetet. Men Dordi blev allt mer 
irriterad. Orsaken till sin irritation avslöjade hon, när Anders hustru 
avlägsnade sig från platsen. Hustrun hade roffat åt sig av dynga också från 
djur, som inte tillhörde henne. Vad kunde avsikten med det vara? För 
säkerhets skull beordrade Dordi sin piga att ta tre gånger av grannkvinnans 
kvarlämnade dynghög och kasta det in på sin åker. Men Anders hustru 
hade både hört Dordi och sett pigan lyda sin matmors befallning. När 
hennes make klagade över bristande åkerlycka och hon själv drabbades av 
värk, visste kvinnan vems felet var.60 Dordis fruktan för trolldom slog 
tillbaka mot henne själv. 

Anders Andersson anklagades för trolldom i Visnums härad 1651. Vid 
ett tillfälle hade misstankarna mot honom väckts till följd av hans åtgärder, 
när ett av hans kreatur plötsligt dog. Anders hade skurit ut djurets tunga 
och delat den i tre delar, vilka han kilat fast i tre olika sorters träd. Ull att 
börja med hävdade mannen, att det varit för att hindra fortsatt kreatursdöd. 
Senare, pressad av rätten, förtydligade han sig ytterligare. Avsikten med 
tungkilandet hade varit att möta ont med ont. Följande ord skulle Anders 
ha yttrat under ritualen med kreaturstungan: "Gud allsmäktig, låte den 
tunga, som haver sänt mig det uppå, så torkas, som denna tungan torkas".61 

Misstankar om att vara utsatt för trolldom kan mycket väl ha stimulerat 
dem, som tillgrep magi för att öka sin lycka i olika sammanhang. Vem 
visste om inte de framgångsrikare grannarna lyckades på den otursförfölj-
des bekostnad? Anna Nilsdotter från Bohuslän rannsakades år 1696. Hon 
hade mjölkat en av grannens kor i sin vänstra sko och givit sin egen ko att 
dricka. Visserligen ursäktade hon sig med att hon drabbats av en "ond 
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frestelse", men det är inte uteslutet att det här liksom vid andra liknande 
tillfällen kunde förekomma, att parterna vid domstolarna ömsesidigt be
traktade varandra som trollkunniga.62 Bengta Bengtsdotter från Ronneby 
anklagades för trolldom 1679. Hon hade efter ett gräl om betalningen för 
litet öl återkommit och kastat salt framför motpartens hus.63 Det var en 
handling, som bottnade i fruktan för magisk vedergällning. 

Vid några tillfällen framträdde barn som uppgiftslämnare vid magisk 
skadegörelse. Deras vittnesmål byggde till skillnad från den vuxna majo
ritetens delvis på fantasier. I Skåne 1670 berättade en trettonårig flicka, att 
hon bokstavligen sett hur en trollpacka tappat öl ur en ekstolpe.64 En annan 
flicka på tio år redogjorde i Maries härad 1723 för hur hennes mor mjölkat 
en livrem och därmed tagit ifrån dess ägare livskraften.65 Till denna skara 
av yngre vittnen anslöt sig även en något äldre person, en gesäll från 
Halmstad. Han påstod att två trollkvinnor, mor och dotter, hade "mjölkat" 
honom genom ett halmstrå. Modern plockade därefter fram två ägg ur 
dotterns stjärt. Äggen och "mjölken" tillreddes sedan i köket under stort 
gny och väsen från trollpackorna. Men nu var det 1740-tal och gesällen, 
som var känd som en stordrinkare, avfärdades som en "vanartig och 
förhärdad dåre".66 

Tecken på diabolisk medverkan. De folkliga klagomålen innehöll prak
tiskt taget aldrig något, som tydde på att människorna ansåg, att trollfolk 
stod i förbindelse med Satan. Det är återigen i några yngre personers 
vittnesmål som exempel finns på konkret diabolisk medverkan, som när 
en ung piga i Skaraborgs län 1637-38 berättade, att hon ertappat en kvinna 
som stal mjölk på magiskt sätt med hjälp av en "svart karl".67 I en 
rannsakning från Kullings härad 1670 berättade två minderåriga, att de sett 
en skrämmande varelse med "gnistrande ögon" komma krypande över 
fähuströskeln hos en kvinna, som därmed beryktades för koppleri med den 
onde.68 

Människornas vittnesbörd var annars av ett mycket handfast slag. Redo
görelserna uttryckte faktiska sinnesintryck, alltså iakttagelser av vad folk 
sett och hört. Visserligen representerade dessa redogörelser tecken, som 
fick sin innebörd mot en fond av trolldomsföreställningar. Men de var 
också uppgifter baserade på vanlig varseblivning. Det är svårt att tänka sig 
att moment av diabolism skulle förekomma i de folkliga klagomålen, som 
avhandlade ondska på ett konkret plan. Lite hårddraget kan man säga, att 
de folkliga redogörelserna av maleficium inte var av den naturen, att de 
kan användas för att bedöma vilken plats Satan intog i allmogens synsätt 
på trolldom. 
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Trolldomsidiom 
I vissa fall gav trolldomstron genom en inre ambivalens upphov till egna 
konflikter. Så borde man till exempel se till att inte väcka potentiella häxors 
vrede genom att avslå deras önskemål, när grannar och sockenbor kom 
och bad om hjälp. Men trollfolk kunde skada eller stjäla lyckan genom att 
komma i besittning av något föremål tillhörigt offret. Också en gåva kunde 
missbrukas, så som det tidigare exemplet med söndagsmjölken i Ronneby 
visade. Anders Olofsson i Vartofta härad rådde någon gång i slutet av 
1630-talet sin mor att inte ge Dordi Biörnsdotter ett stop av det nybryggda 
ölet, "ty hon tar kraften ifrån det."69 Oviljan att hjälpa hade ett fundament 
i själva trolldomstron. Redan av detta skäl fanns det anledning att visa sig 
osolidarisk och särbehandla beryktat folk. 

Alla konflikter källmaterialet relaterar hade inte heller sitt omedelbara 
ursprung i de spänningar, som de rådande levnadsvillkoren alstrade, utan 
utspelade sig just inom det jag valt att kalla ett "trolldomsidiom". En man 
från Småland förlorade på 1710-taletenko, sedan han mest på skämt yttrat 
till en kvinna, att skatten för hennes del inte torde utgöra något problem, 

70 eftersom hon hade så mycket trollsmör att det räckte och blev över. En 
kvinna från Öland, berättade ett vittne 1670, blev halt och sjuklig sedan 
hon försökt förhindra, att en ryktbar trollkarl flyttade till grannskapet.71 

Här kan också anföras exemplet från Ronneby 1679, om hur en kvinna, 
som i fruktan för ett oturligt möte under sin tiggarstråt, undsade en gosse 
med orden: "möt mig intet barfötter, möter du mig skall du få skam". 
Pojken avled senare.72 

Också människor som utspritt rykten eller lämnat ofördelaktiga upplys
ningar om trollfolk blev förgjorda. Magiska attacker förekom även under 
de pågående rättegångarna. Två män i Aska härad 1694-95 beslöt "att 
skjuta saken ifrån sig", sedan de blivit träffade av trollskott och insjuknat 
till följd av sina vittnesmål.73 Läns- och befallningsmän klagade ibland 
över att människorna av fruktan inte vågade träda fram och berätta vad de 
visste.74 Och några vittnen, i en rannsakning på Öland 1670, bad att få 
protokollfört "om dem eller deras något efter denna dag hända eller 
vederfaras, så hålla de Nils Mjölnare fullkomligen misstänkt där för".75 

Konstruerade konflikter 
Ibland var motsättningarna knappast mer verkliga än själva förvissningen 
om att vara utsatt för trolldom. Försommaren 1673 stod ett ting i Kinne 
härad, Skaraborgs län. Inhyseskvinnan Ingeborg Larsdotter misstänktes 
äga kunskap om hur det kunde komma sig att ryttaren Asmund Clason 
"anfäktades lika som en brottfallinge". Hon hade nämligen påstått att 

141 



Asmund var förgjord och lovat, förutsatt att man visste att tiga, att kasta 
trolldomen tillbaka på "de elaka människor som unna honom ont". Några 
namn ville Ingeborg inte röja men antydde dock om den skyldiga, som var 
en kvinna, "att hon är närmare än I kunna tro". Ingeborg samtalade inte 
direkt med Asmund, som i sin rädsla höll sig hemifrån, utan med en svåger 
och ryttarens moder. Hade Asmund och hans släktingar accepterat inhyses-
kvinnans erbjudande, hade en symbolisk batalj vidtagit. Ingeborg skulle 
ha mätt sina magiska krafter med den okända trollkvinnans. Ett nytt 
sjukdoms- eller dödsfall i grannskapet hade visat att kampen var över. I 
bästa fall var offret för Ingeborgs "mottrolldom" en människa som hade 
något otalt med Asmund. Om inte fick man avvakta ytterligare sjukdoms-
eller dödsfall eller konstruera en konflikt. 

Händelserna tog dock en annan vändning. Asmund anklagade visserli
gen inte Ingeborg direkt för trolldom, men valde ändå att gå till tings med 
begäran, att inhyseskvinnan "måtte göra därföre besked". Möjligheten att 
Ingeborg var den ursprungliga trollkvinnan kan naturligtvis ha föresvävat 
honom. Det blev åtminstone rättens misstanke.("Om hon bekänner sig 
själv ha förgjort Asmund, emedan hon ingen annan har att framsäga", hette 
det.) Man skulle här kunna säga, ironiskt nog, att rätten övertog den roll 
Ingeborg tänkt spela själv. Frågan om någon ovänskap rådde mellan 
parterna ställdes. Och Asmund berättade, att en kniv som stulits från 
honom, återfunnits hos inhyseskvinnans son. Ingeborg hade kommenterat 
händelsen, hade ryttaren sedan fått höra på omvägar, med orden att han 
"skall önska sig intet hava talat om samma kniv". Historien om kniven 
förefaller att vara av sekundär betydelse. Möjligen var det först på tillfrå
gan som Asmund erinrade sig denna händelse. Och om inte, är det ändå 
tydligt, att konflikten i detta fall inte som vanligt var en förutsättning för 
att leda misstankarna mot en viss individ utan uppmärksammades i efter
hand, sedan Ingeborg redan stigit fram som en kandidat möjlig att beskylla 
för trolldom.76 

Fler varianter finns med otydliga samband mellan trollfolk och deras 
offer. Vissa kl agade sig förgjorda av trollfolk som de inte själva utan 
anhöriga varit i gräl med.77 Man räknade också med att kunna bli förtrollad 
av misstag. Elin Månsdotter i Aska härad rannsakades 1694-95. Enligt 
uppgift hade hon sex år tidigare förgjort en kvinna vid namn Anna, som 
tillfrågades hur det förhöll med detta, om hon var förgjord eller ej. Anna 
svarade: "intet vad jag vet: men ett skott kom genom livet på mig mycket 
hastigt, dock har jag inte varit ovän med hustru Elin". Det var var 
emellertid fallet med Annas piga, som grälat med den tilltalade. En tid 
därefter hade också Elin kommit hem till den sjuka kvinnan och yttrat 
orden: "jag haver intet ärnat eder utan fäntan detta onda".78 
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Det förekom även, att offer höll sig med fler än en misstänkt till en och 
samma skada, vilket i princip innebar att ett långvarigt sjukdomstillstånd 
gick att hänföra till flera olika konflikter. M har redan mött mjölnaren Nils 
frän Öland, som rannsakades 1670. Nils misstänktes för att ha åsamkat en 
båtsman hans yrhet och raseri. Kyrkoherden i församlingen, som utsänts 
för att hålla förhör med den sjuke och gamle båtsmannen, bad honom tala 
sanning och betänka sin själs salighet. Båtsmannen tog till orda: "Gud må 
veta vem jag skall beskylla, illa har jag farit, och illa har mig gått sedan 
jag trätte med Nils mjölnare, anten det är skett av honom, eller dem jag 
trätte med på Smålands sidan, kan jag icke veta, men på Smålands sidan 
blev jag sjuk och där lades många snaror förmig, av vem de var utsända 
kan jag ej eller veta". Kyrkoherden tog sats på nytt och upprepade frågan 
om den gamle misstänkte Nils eller ej. "I veta fuller att han är en djävul 
och alla som han haver trätt med de äro blevne sjuka", svarade båtsm annen 
retoriskt, fortfarande ovillig att rent ut beskylla mjölnaren. Man kom inte 
längre än så. Åter på tinget bad tingsförrättaren kyrkoherden och de 
medföljande vittnena om deras utlåtande, varvid de skulle betänka att 
båtsmannen var "ännu icke rätt snäll och förståndig". Man berättade då att 
båtsmannen först råkat i träta om en skattegård på smålandssidan i Ljung
by. Redan långt innan trätan med Nils var alltså mannen förgjord och sjuk 
"och ibland talte något sällsamt, som folk skulle le över, dock hämtade 
tokheten allt mer uppå honom efter trätan med mjölnaren, och sade han 
där för sådant vara honom gjort på Småland och åter en annan gång det 
sig tillfogat av mjölnaren".79 

Konfliktlös trolldom 
Alla trolldomsmisstankar förutsatte inte ens förekomsten av konflikter, hur 
lätt det än var för människorna att konstruera sådana i efterhand. I tabellen 
nedan återfinns de olika kategorier tecken, som trolldomsoffer begagnade 
sig av for att länka samman skador och misstänkta.80 Uppdelningen är 
inspirerad av några kända rader i E.E. Evans-Pritchards Witchcraft, 
Oracles and Magic among the Azande : "Azande believe that some people 
are witches and can injure them in virtue of an inherent quality. A witch 
performs no rite, utters no spell, and possesses no medicines. An act of 
witchcraft is a psychic act. TTiey believe also that sorcerers may do them 
ill by performing magic rites with bad medicines. Azande distinguish 
clearly between witches and sorcerers."81 Överensstämmelsen är inte total 
och inte heller eftersträvansvärd, men i stort sett motsvarar de konflikto-
rienterade tecknen de Evans-Pritchard skulle ha kallat "witchcraft" och de 
magiska "sorcery". 
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Tabell 6.9. Tecken vid maleficium. Trolldomsmål underställda Göta hovrätt 1635-1754. 

Antal 

"Konfliktorienterade" 
Enbart konflikt angiven 
Undsägan 
Fysisk närvaro 
Beröring 

"Magi" 
Anbringar 
Bär ifrån 
Andra fysiska tecken 
Ritual och mystiska beteenden 

Diabolisk medverkan 

Summa 

Anm. Se tabell 5.9., s. 115. 

Evans-Pritchards klassiska distinktion, nämligen den mellan två typer 
av mystisk skadegörelse frän sinsemellan olika kategorier av människor, 
har haft betydelse inom antropologisk litteratur. Frän historikerhåll har 
emellertid intresset varit svalt beträffande värdet av att skilja mellan olika 
slag av magisk skadegörelse. Keith Thomas har sammanfattat de reserva
tioner som inställer sig. Visserligen kunde mystisk skada tillfogas på olika 
sätt. Däremot gjordes ingen skillnad mellan metoder när det kom till 
anklagelser inför rätta. Thomas skriver: "it can be said that the sorcerer 
used material objects, whereas the witch did not. But the presence or 
absence of magical techniques does not seem to have been of great concern 
to those who took part in the trials. It was the fact of the witch's malignity 
which interested them. The evidence for this might come from her use of... 
magical techniques, but it could also be inferred from her social situation. 
She might wreak her malice by using techniques, which were observable, 
or by ill-wishing, which was not. But the two methods were interchange
able and there was no suggestion that they belonged to different species 
of offender."82 

Trolldomens modus operandi var emellertid väsentligare än vad Thomas 
tycks vara beredd att anse. Vid undsägan förelåg konfliktsituationer eller 
åtminstone något som lät sig tolkas som sådana. Blev däremot misstank
arna i första hand väckta via tecken på magisk aktivitet kunde kravet på 

117 

88 

2 

207 
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att också ett motiv skulle föreligga hos den trollkunnige inte alltid uppfyl
las. Därför uppträder en trolldomsvariant som kännetecknades av ett 
bristande samband med social kontext, om därmed förstås konflikter i 
lokalsamhället. Som tabellen ovan antydde var konfliktlös trolldom ingen 
marginell företeelse. Förden som likt Keith Thomas och Alan Macfarlane 
betraktar det folkliga agerandet ur ett konfliktperspektiv är detta givetvis 
ett problem. Förhållandet accentueras ytterligare om intresset riktas mot 
de enskilda initiativ som utlöste rättegångarna för magisk skadegörelse. 
Människorna föredrog att anklaga och ange när det fanns tecken som 
vittnade om trollfolkets tillvägagångssätt. Konflikter, ett motiv till ont hos 
den misstänkte var mindre viktigt. 

Tabell 6.10. Konflikter och tecken. Enskilda angivelser/anklagelserför maleficium. Troll
domsmål underställda Göta hovrätt 1635-1754. 

"Konfliktorienterade" "Magi" Annat 

Konflikt anges fl 3 1 
Konflikt saknas 2 27 2 

Summa 13 30 3 

Tabell 6.11. Tecken och de tilltalades kön. Enskilda angivelser/anklagelser för maleficium. 
Trolldomsmål underställda Göta hovrätt 1635-1754. 

Tecken Kvinnor män 

"Konfliktorienterade" 12 1 
"Magi" 28 10 
Annat 2 — 

Trolldomens skilda tillvägagångssätt har också bidragit till att skapa de 
sociala mönster som framträder bland de anklagade. Det är till exempel 
uppenbart att män inte förknippades med maleficium efter konfliktsitua
tioner i samma utsträckning som kvinnorna. De ställde till skada via magi. 
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Men det gällde även för en majoritet av kvinnorna. Troligen är den brist 
på negativa sociala attribut som rådde bland många av de tilltalade av-
hängig just detta elementära faktum. De blev inte utvalda i första hand 
beroende på att de hade vissa sociala kännetecken utan snarare av den 
anledningen att de utfört magiska handlingar. 

Ett trolldoms system? 
Gabor Klaniczay har angett ett synsätt som tonar ned konflikternas bety
delse: "berättelserna om hur någon förhäxas präglas av en sorts undermed
veten konformism mellan ens egen olycka och någon av samhällets 
berättande och mytologiska stereotyper. Den fullständiga häxeridiagno-
sen...framkommer när man lyckas projicera denna stereotyp på en konkret 
punkt i ens interpersonella relationer, och mot någon konkret händelse 
förknippad med den utpekade personen, som kunde utgöra 'orsaken' till 
ens olycka. En konflikt som omnämns i ett sådant sammanhang kan vara 
verklig men den kan också vara helt betydelselös, så länge den bara 
utgör en länk mellan anklagaren och den anklagade." 83 Människorna 
reagerade alltså inte på utan snarare begagnade sig av konflikter när de 
aktualiserade trolldom som en förklaring till otrevliga händelser. Kla
niczay frånkänner inte trolldomstron social förankring men understryker 
ändå dess relativa obundenhet. 

Finns det anledning att komplettera ett konfliktperspektiv i Göta hovrätts 
trolldomsmål med ett som tonar ned betydelsen av den sociala kontexten? 
Mystiska omständigheter vid skadegörelsen—"det ovanligas betydelse" 
— framhölls omsorgsfullt. Det är naturligtvis många gånger svårt att 
avgöra, om inte omständigheterna kring de påtalade skadorna retrospektivt 
har överdrivits av offren för att övertyga omgivningen att något extraor
dinärt inträffat. Men skulle det vara fallet så blir inte förhållandet ointres
santare. De individuella tolkningarna kanske måste bekräftas av eller 
rentav ske i samklang med andra människor för att anses som giltiga, 
annars hade inte trolldom som fenomen haft någon existens. Beskrivning
arna av trolldomsskadoma måste tas i det skick de presenterades. Många 
gånger var olyckorna av en sådan art, att de måste ha givit anledning till 
eftertanke, oavsett om det fanns någon omedelbart given kandidat tillgäng
lig att beskylla för trolldom. 

Som tidigare framgått var många konflikter bagatellartade. Det kan lika 
gärna tolkas som att människorna grep tag i första bästa kontrovers som 
de varit inblandade i för att finna en individ att utpeka. Konflikter ägde 
även rum inom ramarna för ett "trolldomsidiom". I avsnittet om konstrue
rade konflikter framkom med vilken frihet människorna utvalde misstänk
ta med anledning av mer eller mindre långsökta hänvisningar till trätor. 
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Redogörelsen för trollfolkets metoder visade även, att de ord som uppfat
tades som hot, kunde vara helt oskyldiga yttranden. Det var endast i 
relation till en olycka de betydde något ont Det var heller inget krav att 
konflikterna varit så direkta, att hoten uttalats rakt mellan de tvistande. 
Rapporter om undsägan kunde lika gärna frambäras till den drabbade av 
andra oinblandade människor. Säkert skedde tolkningarna ofta i samråd 
med offrens omgivning. Valet av "häxa" kanske var betydligt mer god
tyckligt än vad socialt orienterade tolkningar förutsätter. Framförallt har 
det visat sig att konflikter inte ens var nödvändiga. "Konfliktlös trolldom" 
vittnar tydligast om förekomsten av ett obundet symboliskt eller kognitivt 
konstruerat trolldomssystem. 

Svaret på frågan om orsaken till det folkliga ointresset vid magisk 
skadegörelse måste formuleras på ett annat sätt här än vid ett konfliktpers
pektiv. Istället för att konfliktnivån var låg förutsätts snarast att själva det 
folkliga tänkandet förblev opåverkat. Enligt Gabor Klaniczay kollapsade 
nämligen traditionella metoder för häxbekämpning när institutionalise
rade häxförföljelser via domstolarna blev ett alternativ för människorna. 
Den mildhet som präglade praxis i domstolarna borgar för att den situa
tionen inte uppstod i Göta hovrätt. Trolldomssystemet bevarades intakt. 
Människorna fick hållas med sina invanda tankemönster och metoder för 
att hantera trolldom. 

Konfliktperspektivet uppmärksammar en från eliten oberoende folklig 
handlingsgrund. Någon sådan kan det inte bli tal om här, trots att troll
domssystemet framstår som intakt. Det folkliga ointresset för magisk 
skadegörelse representerar istället en indirekt bekräftelse på att det var 
nödvändigt med ett elitinflytande för att åstadkomma förändring. Detta 
innebär emellertid ett problem i relation till det aktiva och kalkylerande 
förhållningssätt som tidigare har påtalats som utmärkande för människor
nas beteende inför elitattityderna — agerandet vid vidskepelse utgjorde 
ingen ideologisk kapitulation och vid magisk skadegörelse innebaren mild 
domstolspraxis i kombination med prästernas återhållsamma hållning att 
trolldomsmisstankarna gick underjorden. Nu framstår det folkliga ageran
det snarast som ett uttryck för en bristande interaktion i förhållande till 
eliten. 

Konfliktperspektivet åter? 
Det är för tidigt att räkna ut konfliktperspektivet. Det går inte att komma 
undan konfliktberoendet genom att fokusera intresset på trolldom som ett 
oberoende system. Så snart det blir fråga om historisk förändring tar 
konfliktberoendet vid. Klaniczays påstående om ett kollapsande troll
domssystem borde nämligen i förlängningen innebära att anklagelserna 
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inför rätta samtidigt blev mer beroende av trolldomsoffrens sociala verk
lighet och därmed orienterade mot "verkliga" konflikter.84 Det kan vidare 
hävdas, att detta förhållande hela tiden varit mycket vanligt och att ett 
kollapsande trolldomssystem på sin höjd innebar en påspädning. De 
tongivande studierna av trolldom som ettkognitivt eller symboliskt system 
"för sig självt", de som utförts av E.E. Evans-Pritchard och Jeanne Fav
ret-Saada, är nämligen baserade på förhållanden som framstår som mycket 
speciella. 

Evans-Pritchard fann under sitt fältarbete hos Azande-folket i Sudan 
under 1920-talet ett samhälle som i extrem grad genomsyrades av troll-
domstro. Trolldom åberopades i alla livets skeden vid både allvarliga och 
bagatellartade händelser. Detta leder tankarna till ett samhälle med allvar
liga friktionsstörningar. Så var emellertid inte alls fallet. Trolldomen 
uttrycktes nämligen via ett strikt symboliskt och rituellt system som inte 
behövde övergå i öppna konfrontationer. Orakelsvar tillgreps för att utröna 
vem som var skyldig till skadegörelsen, kontakterna med häxorna sköttes 
under iaktagande av starkt ritualiserade beteenden, purgationsriter fanns 
vilka häxorna använde sig av för att visa sin goda vilja, magisk vedergäll
ning användes vid allvarliga fall av förhäxning och orakelsvar fick ånyo 
avgöra om dödsfall som inträffade även innebar att den skyldiga häxan 
eliminerats. Människorna rörde sig hela tiden inom ramarna för en mystisk 
värld. Anomalier och motsägelser kunde bortförklaras på ett sådant sätt att 
Evans-Pritchard fann sig konfronterad med ett koherent system präglat av 
intern rationalitet. Visserligen betydde sociala motsättninger en del, män
niskorna presenterade oraklen inför individer de varit osams med, men det 
är knappast det centrala i detta sinnrika system.85 

Jeanne Favret-Saadas studie av nutida häxeri i Frankrike erbjuder bitvis 
en snarlik läsning. Oraklen ersätts här av en sorts moderna häxdoktorer, 
som avvänder trolldomen via magiska motanfall mot häxorna. Också här 
förefaller utväljandet av trollkunniga ske utan större krav på precision 
enligt sociala kriterier. Offret för trolldom har alltid ett antal kandidater 
redo till listan över misstänkta. Den "verkliga häxan" kunde genom 
häxdoktorns agerande till sist visa sig vara en helt annan person: 'Indeed, 
the patient always expresses his resentment against someone with whom 
he is so violently in conflict that the unwitcher cannot accomplish any real 
cure without operating some kind of displacement — such direct naming 
could only lead to a fight or some kind of clash between the parties."86 

Citatet visar att de första misstankarna mycket tydligt är orienterade mot 
reella konflikter, även om Favret-Saada knappast avsåg att åskådliggöra 
just detta. Både Evans-Pritchard och Favret-Saada beskriver trolldom 
sådan den ter sig i sin mest "samhällsfrånvända" och förmodligen också 
mest oföränderliga skepnad. All trolldom, som innebär att magisk expertis 
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anlitas både för att uppspåra häxor och sedan för att oskadliggöra dem, 
tonar med nödvändighet ned betydelsen av konflikter. Samtidigt är för
modligen denna trolldomsvariant just genom att vara ett renodlat symbo
liskt system och i kraft av sin interna rationalitet minst känslig för historisk 
förändring. 

Det finns en paradoxal likhet mellan situationen hos Azande på 1920-
och 1930-talen och den i Bocage i västra Frankrike under 1960- och 
1970-talen, mellan "primitivt" och "modernt", om man så vill. Favret-
Saada skriver själv apropå bönderna i Bocage och förekomsten av troll-
domstro i ett samhälle genomsyrat av en positivistisk kunskapssyn: "un
like a Zande who in all circumstances only has the choice between 
'witchcraft' and 'sorcery'...the countryman knows perfectly well that there 
are explanations of another kind".87 Det är denna skillnad som skapar 
likhet. I ett samhälle där trolldom har en mycket framträdande position 
som explanatoriskt system måste fenomenet uttryckas på ett indirekt och 
symboliskt plan. Gick inte omvägen via orakel och magisk vedergällning 
utan via direkt konfrontation med häxorna skulle samhället slitas sönder. 
Å andra sidan, i ett samhälle vars officiella diskurs helt fråntar trolldom 
all realitet, kan trolldom bara fortsätta att existera på just detta indirekta 
och symboliska sätt. All offentlighet skulle väcka löje och ställa det 
förmenta trolldomsoffrets mentala hälsa i tvivelsmål. 

Men mellanlägen är tänkbara, där trolldom existerar parallellt och i 
konkurrens med andra explanatoriska system utan att för den skull ha 
förlorat sin förankring i offentlig diskurs. I så fall är det både sannolikt och 
troligt att trolldom kunde uttryckas i direkt konfrontation mellan kontra
henter och därmed vara tydligt konfliktorienterad. Trolldomstron hade inte 
den allenarådande ställningen att den måste artikuleras symboliskt för att 
inte hota samhällsfreden. Samtidigt utgjorde sådana tolkningar av negativa 
händelser inte heller en anomali utan kunde tvärt om påräkna publikt och 
rent av institutionellt stöd. Ett sådant tillstånd rådde i Europa under 
häxprocessernas tid. Gissningsvis beskriver Evans-Pritchard och Favret-
Saada en form av trolldom som av skilda omständigheter var framträdande 
i samhällena under studium, men som i Europa långt ifrån var en allenarå
dande eller ens en dominerande variant. Frågan om det folkliga ointresset 
för magisk skadegörelse i Göta hovrätt var relaterat till en låg konfliktnivå 
i lokalsamhället går inte så lätt att avfärda. 

Skenet av en folkkultur 
Genom att en sista gång uppmärksamma de tecken på trolldom, som 
människorna anförde i samband med klagomålen om magisk skadegörel
se, går det att nå fram till ett slutgiltigt ställningstagande i den hittills förda 
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diskussionen om maleficiummålen i Göta hovrätt. I de flesta av rättegång
arna anfördes få skador. Bland dessa mål förekommer en klar tendens som 
understryker den konfliktlösa trolldomens betydelse. Preventiva trolldom
sanklagelser förekom när människor observerat misstänkta föremål eller 
beteenden. Bara vid ett tillfälle vidtog någon samma försiktighetsmått efter 

oo 
enbart ett hot. Bland den majoritet rättegångar som innehöll enstaka eller 
högst ett par skador var de flesta renodlade magi- eller förgörningsfall. Var 
skadorna fler hade den tilltalade i större utsträckning först undsagt sina 
offer. Antingen hade någon blivit drabbad av en föjd av olyckor innan det 
kunde bli tal om att göra rättssak eller också var den tilltalade en redan 
beryktad person. Då kunde käranden, stimulerad av ryktet, gå till aktion i 
förvissning om att stöd fanns att få från andra vittnen som också lidit skada 
men som själva aldrig vågat gå till tings. Situationen är något paradoxal. 
Med tanke på den restriktiva hållning domstolarna intog i Göta hovrätts 
jurisdiktion borde människorna ha varit försiktiga med att komma till 
rätten utan att ha mycket goda skäl och stöd av många vittnen. Men graden 
av tvärsäkerhet om att vara utsatt för trolldom var relaterad till de tecken 
som föregått olyckorna. 

Tabell 6.12. Maleficiummål, skador och tecken. Trolldomsmål underställda Göta hovrätt 
1635-1754. 

Skador Antal mål *Skador:Typ A Typ B Typ C 

18 1 12 
1-2 48 8 31 2 
3- 31 108 45 -

Summa: 97 117 88 2 

Anm. Se tabell 5.9., s. 115. 
* "Tecken": 
A: "Konfliktorienterade": enbart konflikt/undsägan/fysisk närvaro/beröring; 
B: "Magi": anbringar/bär ifrån/andra fysiska tecken/ritual och mystiska beteenden; 
C: Diabolisk medverkan. 

Det bristande folkliga engagemanget vid magisk skadegörelse vittnar 
varken om en låg konfliktnivå eller om ett intakt trolldomssystem, där 
konflikterna var av sekundär betydelse. De iakttagelser som gjorts rörande 
de tecken som misstänkliggjorde människor och satte dem i förbindelse 
med inträffade skador skall istället betraktas som ett utslag av en medveten 
folklig hållning inför domstolamas försiktighet. Det är uppenbart att 
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allmogen skilde mellan tecknens form när det kom till anklagelser. Vid hot 
hade ofta en hel följd av olyckor inträffat innan det blev rättssak. Ett 
tidigare ackumulerat rykte kunde ha samma funktion. Det är befogat att 
anta att människorna var mer beroende av omgivningens, framför allt av 
överhetens, benägenhet till stöd och stimulans för att deras misstankar 
skulle omvandlas till anklagelser inför rätta. Men vid magi uppträdde de 
klagande ofta ensamma, utan stöd av andra människor, och drabbade blott 
av enstaka olyckor. 

Domstolarna dämpade således inte bara den folkliga benägenheten till 
anklagelser i allmänhet utan i synnerhet när människor utsattes för unds-
ägan. De konfliktorienterade fallen hölls därmed nere. Ute i byarna froda
des misstankarna, säkert fanns förutsättningar för intensiva trolldomsför
följelser. Men rättegångarna blev på det hela taget få. Bland dem som 
förekom led många en brist på tydliga samband med social kontext. Magi 
var ett så tydligt tecken på trolldom att någon uttrycklig vilja till ont inte 
behövde vara känd. Viljan till ont härleddes ur de magiska handlingarna. 
En lågintensiv processnivå som den i Göta hovrätt antyder att om förföl
jelserna var milda framträder en trolldomsvariant som löper risk att förbli 
ouppmärksammad: den "konfliktlösa trolldomen", som förmedlar en kon
struerad och uppförstorad bild av ett förhärskande symboliskt och kogni-
tivt trolldomssystem. 

Noter 
1. Process 85. 
2. Demos, Entertaining Satan, 156 f. 
3. Process 149. 
4. Process 11. 
5. Se t.ex. Claude Lévi-Strauss, 'The Sorcerer and His Magi c", i Magic, 

Witchcraft, and Curing (1967), ed. John Midd leton, 2:a upp l. (Austin & 
London, 1979), 23 ff. 

6. Process nr. 85. Skyddsmagi för att slippa gå ut i krig förekom även, t.ex. 
process 31,175. 

7. Process 198. 
8. Process 98. 
9. Process 87. 
10. För en antropologisk diskussion, se bidragen i "Urbanization and the Mea

ning in Misfortune", i Witchcraft and Sorcery, ed. Max Marwick (1970), 2 
uppl. (Haimondsworth, 1982), 377-440. Jämför Mary Douglas, "Introduc
tion: Thirty Years after Witchcraft, Oracles and Magic", i Witchcraft Con
fessions and Accusations, ed. Mary Douglas (London, 1970), xix ff. En stor 
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14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
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21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 

befolkning kan inte heller på ett e nkelt sätt relateras till massprocesser. 
Visserligen förekom några av de mest kända och förödande häxj akterna i 
sydtyska städer och en viss befolkningskoncentration underlättade naturligt
vis, men en tydligare social stratifiering i urbana miljöer kan många gånger 
ha uppvägt detta. När de anklagade böljade inbegripa högt uppsatta personer 
framstod rättegångarna som skandalösa och ohållbara; Midelfort, W itch-
Hunting in Southwestern Germany, 150. Problematiken framkom även 
under de omfattande rannsakningarna i Bohuslän. Häxjägaren framför and
ra, underlagmannen Nils Thomesson Feman, visade sig emellertid omutlig 
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utav sig", Feman till Göta hovrätt 9/21671; Svenungsson, Rannsakningarna 
om trolldomen i Bohuslän, 203 f. Se även Linderholm, De stora häxproces
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och Stockholm spred sig inte blåkullaprocesserna på samma omfattande och 
snabba sätt som fallet var på landsbygden. 
Många av konflikterna under kategorierna "ekonomi" respektive "avvisad 
begäran" kan hänföras till stadsmiljö. Talen är låga men kan möjligen vara 
ett uttryck både för städernas speciella näringsstruktur och för att motsätt
ningen mellan individualism och grannsolidaritet var mer akut innanför 
stadstullarna, än vad fallet var på landsbygden. Det är även symptomatiskt 
att inga män tillhörde sk aran av hjälpbehövande som avvisades tomhänta. 
Det tycks ligga en del i iakttagelsen att kvinnorna var mest utsatta vid denna 
typ av situationer. 
Process 149. 
Process 142. 
Process 32. 
Process 91. 
Process 267. 
Process 102. 
Process 91. 
Process 5,36,102,110,112,149,184. 
Process 54. 
Process 2. 
Process 179. 
Process 102. 
Process 131. 
Process 207. 
Process 229. 
Process 62. 
Process 149. 



29. Process 2. 
30. Johansen, Da Djaevelen var ude, 42 f. 
31. Process 74. 
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33. Process 79. 
34. Process 32. 
35. Process 165. 
36. Process 149. 
37. Process 127. 
38. Process 91. 
39. Larner, Enemies of God, 97. 
40. Process 165. 
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46. Prytz, 67v f. 
47. Mary Douglas, Purity and Danger (London, 1966). 
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49. Process 127. 
50. Process 29. 
51. Process 85. 
52. Process 148. 
53. Process 96. 
54. Process 162. 
55. Process 179. 
56. Process 187. 
57. Process 229. 
58. Process 149. 
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68. Process 61. 
69. Process 11. 
70. Process 170. 
71. Process 73. 
72. Process 85. 
73. Process 110, även process 209. 
74. Process 13,127. 
75. Process 73. 
76. Process 80. 
77. Process 73,136. 
78. Process 110. 
79. Process 73. 
80. Antalet registrerade tecken överensstämmer inte med det totala antalet 

registrerade skador. Efter t.ex. ett hot kunde givetvis fler än en skada 
uppträda. Ibland anges inga tecken alls; somliga skador anfördes som rykten, 
helt lösryckta ur sitt sammanhang. Andra har blivit uteslutna. Ett fåtal 
erkännanden och utomrättsliga medgivanden hör dit. En man från Värmland 
fick ångra sina skroderande ord, yttrade under ett dryckeslag i syfte att injaga 
respekt, att han inte bara förgjort en ko utan också en människa; process 19. 
Magiskt verksamma kunde yttra sig på liknande sätt för att värva klienter; 
process 60. 

81. E. E. Evans-Pritchard, Witchcraft, Oracles and Magic among the Az ande 
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1980), 1. 

82. Thomas, Religion and the Decline of Magic, 464 f.; Jämför dock Richard A. 
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689-715; idem, "Further Reflections on Witchcraft and European Folk 
Religion", History of Religion 19 (1979), 76 f. 

83. Klaniczay, "Häxtron", 209. 
84. Ibid., 221 fif. 
85. Evans-Pritchard, Witchcraft, Oracles and Magic, 201 ff. et passim. 
86. Jeanne Favret-Saada, Deadly Words: Witchcraft in the Bocage (1977), 

engelsk övers. (Cambridge, 1980), 50. 
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Kapitel 7 

Trolldom, vidskepelse och historisk 
förändring 

Begreppsparet centrum-periferi har aktualiserats inom forskningen för 
att ge perspektiv åt de kronologiska och geografiska skillnader, som 

utmärkte europeiskt häxväsende.1 Det skedde en integrationsprocess mel
lan länder och regioner på skiftande ekonomiska, sociala, politiska och 
idémässiga plan. De gemensamma utvecklingsdrag och skeenden som 
förekom, uppträdde därför med förskjutningar i tid och rum. Kontinenten 
tog täten, medan gränsområdena släpade efter. Rannsakningamas domi
nerande karaktär av småmål, det jämförelsevis sena utbrottet av omfattan
de förföljelser och de talrika 1700-talsprocesserna i Göta hovrätt passar in 
i det mönstret. Osäkerheten kring underställningspraxis gör det vanskligt 
att i detalj tolka den internt kronologiska och geogafiska spridningen i 
undersökningsområdet i samma termer. 

Men det sistnämnda betyder inte med nödvändighet, att det antydda 
perspektivet tjänat ut. Integrationen åskådliggjordes framförallt på ett 
socialt och kulturellt plan. Centralmakten fick genom en framväxande 
statsbyråkrati direktkontakt med och kontroll över livet i byarna. Lokala 
eliter uppstod, utrustade med en härskarideologi, som med oblida ögon 
betraktade det som lite yvigt kan benämnas folkkultur. Folkliga föreställ
ningar inrangerades i överhetens världsbild och blev diaboliserade eller 
med tiden uttryck för en irriterande vantro. En centrum-periferimodell 
skulle sålunda kunna behålla sin giltighet, men omformulerad till en 
kulturell och social integrationsprocess. 

En inblick i domstolarnas praktik förefaller åskådliggöra just en sådan 
utveckling. Redan under 1500-talet förekom magiska brott, som istället 
för att likt traditionell trolldom representera ett direkt fysiskt hot mot 
människornas hälsa och välstånd, snarare innebar ett hot mot religion och 
officiell ideologi. Den nya trenden fick ett tydligt genombrott i Göta 
hovrätt. Men inte i form av en situation som liknade den kontinentala. 
Omfattande sabbatsmål ägde endast rum under den korta perioden av 
häxjakt i Bohuslän 1669-1672 och de undersökningar om påstådda blåkul-
lafärder som inleddes från 1600-talets andra hälft stannade vid begränsade 
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aktioner. Rättegångar av ett helt annat slag sätter sin prägel på verksam
heten i Göta hovrätt. De allra flesta blev tilltalade för vidskepelse. Ökning
en av antalet mål rörde väsentligen denna i sammanhanget mest harmlösa 
processtyp. Magisk skadegörelse — den trolldom som dominerat medan 
rannsakningarna ännu var en lokal angelägenhet för bönder—förde en i 
jämförelse allt mer tynande tillvaro i Göta hovrätt. Rannsakningar for 
maleficium förhöll sig dock på en tämligen konstant nivå fram till 1734. 

De lagstiftningsåtgärder som förekom syftade också främst till att be
fordra domstolarnas uppgift att bekämpa ideologiskt och religiöst färgad 
magisk brottslighet. Landslagens stadganden om fysiskt skadlig trolldom 
kompletterades i 1665 och 1687 års stadgor om eder och sabbatsbrott med 
bestämmelser som var av betydelse framförallt för vidskepelse. 11734 års 
lag infördes en särskild vidskepelseparagraf. Samtidigt utvecklades tillvä
gagångssättet i domstolarna i en riktning som underlättade lagstiftningens 
intentioner. Kronobetjänte iklädde sig allt oftare rollen som åklagare i 
rättegångarna. Detta hade stor betydelse för att kunna tingsföra magiska 
brott som saknade enskild målsägande. 

Beträffande diabolism fanns emellertid inslag i domstolarnas praxis som 
motverkade förekomsten av omfattande mål. Den blygsamma roll som 
tortyr tilläts spela har starkt bidragit till att rättegångarna i Göta hovrätt 
förblev begränsade aktioner. Vidskepelse inbjöd inte till extravaganser i 
det rättsliga förfarandet. Oftast fanns det vittnen till de magiska handling
arna, som gjorde det lönlöst för de anklagade att neka. De sorgfälligt 
undertecknade djävulsförskrivningarna var av samma banala karaktär. Det 
var strängt taget bara maleficium och diabolism som tillhörde kategorin 
allvarliga och svårbevisade trolldomsbrott, där det var frestade att tillgripa 
tortyr för att säkerställa de erkännanden som i princip krävdes för fällande 
domar. En minoritet av målen innehåller exempel på de juridiska egenheter 
som förknippas med häxväsendet. Rättegångar med dessa inslag var 
koncentrerade till decennierna efter 1600-talets mitt. 

Hovrätten upphävde en mycket stor del av underrättemas domar. I regel 
blev straffen lindrade eller förändrade med avseende på sin form. 1734 års 
lag medförde att andelen fällande domar ökade. Men straffen blev allt 
mildare. Dödsdomar var emellertid lika vanliga i underrätterna på 1700-
talet som på 1600-talet. Hovrätten upphörde dock att godkänna dem efter 
sekelskiftet 1700. Dödsstraffen försvann omärkligt. De hade aldrig varit 
uppseendeväckande många. Avhöll sig domstolarna från påtryckningar 
var risken liten, att erkännanden skulle skapa brydsamma situationer. Vid 
slumpartade erkännanden gick det även att undgå dödsdomar genom att 
ställa mycket detaljerade krav på vad bekännelserna skulle innehålla. 

Trolldoms- och vidskepelseprocesserna i Göta hovrätt var inte resultatet 
av en målmedveten och ensidig kampanj ovanifrån. Det förhållandet, att 
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kronobetjänte allt oftare fungerade som åklagare i rättegångarna, innebar 
långt ifrån att alla mål tillkom på deras initiativ. Kronans folk var inte 
speciellt aktivt, när det gällde att på egen hand efterforska trolldom och 
vidskepelse. Få personer blev gripna på bar gärning eller lagförda på 
grundval av sitt dåliga rykte. Det var emellertid inte nödvändigt för den 
världsliga makten att medvetet söka efter brottsliga att bestraffa. Det fanns 
andra vägar till kännedom om magiska brott. Prästerna var aktiva som 
angivare eller som förmedlare av folkliga klagomål. Deras roll ökade från 
1600-talets senare del. De bidrog i särskilt hög grad till förekomsten av 
vidskepelseprocesser. Prästemas förhållningssätt till maleficium var där
emot sådant, att det kan ha påverkat människorna att ogärna framställa 
klagomål om magisk skadegörelse. I bakgrunden låg en konsekvent teo
logisk grundsyn. Magi i alla former var en styggelse. Men misstankar om 
skadlig trolldom förtog något av Guds majestät. Försynen och syndens lön 
borde i första hand betänkas, innan man lyfte ett anklagande finger mot 
förment trollkunniga. Många mål hade dessutom sitt ursprung i domsto
larnas handläggning av annan kriminalitet. När domstolarna fick anled
ning att undersöka händelser ur människornas vardag, framkom även 
uppgifter om trolldom och vidskepelse. Vidare förekom vidskepelse ofta 
i situationer, som gjorde den lätt att upptäcka. Magi, som förövades publikt 
vid kyrkor och ting eller som gav anledning till tumult och förargelse, 
förekommmer ofta i källmaterialet. Det enskilda initiativet fortsatte också 
att spela en stor roll, om också under delvis andra former. Käromålen 
minskade efter hand, medan angiveriet ökade. Det traditionella intresset 
för magisk skadegörelse blev efter hand kompletterat med en minst lika 
stark folklig vilja att dra också vidskepelse inför rätta. 

Det otvivelaktigt ökade elitinflytandet, sådant det framträder i anklagel
sernas innehåll, domstolarnas hantering av dem och rättegångarnas ur
sprung, kan inte karaktäriseras som en elitens erövring av folkkulturen. En 
ackulturationsmodell förstådd i den meningen har besvärande begräns
ningar för Göta hovrätts vidkommande. Begreppet ackulturation är alltför 
starkt. Kanske är det mer adekvat att tala om en repressiv rörelse, vilken 
utgick från en stat, som blev allt mer civiliserad. En stor del av den formella 
kontrollen fortsatte visserligen att legitimeras på kristen grund långt efter 
det att överheten tillägnat sig sekulära ideologieroch synsätt. Men den nya 
världsbild, som etableras under 1700-talet, kunde lika litet som 1600-talets 
teokratiska motsvarighet fördra "oförnuft" och "vidskepelse". Den verk
liga "attacken" mot folkkulturen inleddes först, när eliten tydligt förmått 
distansera sig. Massprocesserna under 1660- och 1670-talen framstår inte 
som en kulmen utan snarare som en brysk inledning på ett skeende som i 
väsentlig grad måste förläggas till det sekel som följde. Det gör att 
1700-talsmålen inte framstår som en gåtfull anomali. 
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Det folkliga deltagandet i processerna var betydande. Mänga rättegångar 
tillkom efter enskilda initiativ. Vad betyder det? Assimilering av den 
dominerande kulturens värderingar utgör det sista stadiet i ett ackultura-
tionsförlopp. Men det folkliga deltagandet representerar inte, menar jag, 
någon sådan mentalitetsförändring. Mottagligheten för elitkulturens 
signaler var visserligen tydlig, men människorna svarade på dem med stor 
självständighet. Grunden för agerandet förefaller inte ha varit dold för 
aktörerna själva. Tvärtom tyder allt på att det folkliga deltagandet var 
reflekterat inom de ramar som den dominerande kulturen utstakade. 

Det folkliga deltagandet tog sig olika former beroende på vilken position 
människorna intog i rättegångarna. Det var främst människor, vilka varit 
delaktiga i de vidskepliga övningarna, som försökte manövrera i skuldfrå
gan. De anlade attityder av skepsis och löje i förhållande till magin. Denna 
typ av reaktioner uppträdde främst under 1700-talet. Det var troligen inget 
nytt förhållningssätt, utan kom till synes därför att det i samband med en 
ökad kriminalisering blivit befogat att förringa ett vidskepligt uppsåt. 
Säkert spelade också allmänt förändrade elitattityder under 1700-talet en 
viktig roll. Elitens synsätt på magi mildrades och förändrades dithän, att 
magi inte bara var otillåten ur religiös synvinkel utan dessutom verknings
lös och litet löjeväckande. Under det strängare 1600-talet var det varken 
befogat eller särskilt förnuftigt att raljera över allvarliga ting som magi, 
ens om det fanns tydliga stråk av skepticism i det folkliga medvetandet. 

Förövarna av magiska bruk, de primärt åtalade, kunde å sin sida inte göra 
mycket för att försvara sig, annat än lägga sig platt för det officiella 
synsättet. Ibland valde de att framställa sig som medvetna bedragare. Detta 
var en absolut nödvändighet, om avsikten varit att skada. Det fanns alltså 
en sorts logik i rättegångssituationen, som bekräftade att magi var verk
ningslös. Människor, som blev misstänkta, sedan de hotat andra men 
däremot inte hade begått magiska handlingar, kunde anknyta till officiell 
ideologi i sitt försvar. De framställde skadorna som ett straff från Gud. 

Inslaget av förtalsmål och självangivelser utgjorde en begränsad be
ståndsdel av den växande folkliga aktivitet, som bidrog till att antalet 
rättegångar ökade. De som beryktades eller beskylldes utomrättsligt, visste 
att de löpte stor risk att förlora målen om det blev en rättssak. Självangi-
velsemas marginella roll tyder på att eventuella försök att skuldbelägga 
magiska bruk var misslyckade. En stor majoritet av de enskilda initiativen 
skedde istället i form av anklagelser och angivelser. 

Nivån på maleficiummål var låg och relativt konstant Det är tveksamt 
om detta förhållande var resultatet av en mentalitetsförändring till följd av 
prästernas undervisning. Snarare hade människorna klart för sig att präs
terna intog en restriktiv hållning och föredrog därför att tiga med sina 
misstankar. Viktigare än prästernas attityder var nog också de signaler till 
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återhållsamhet som domstolarna utsände. I Göta hovrätt framträder en klar 
skillnad gentemot de områden, som bevittnade en ökning i de folkliga 
klagomålens antal. Visserligen var Sverige och Göta hovrätt inte unika 
beträffande den obetydliga roll tortyren spelade. Men de höga kraven på 
bevisning och i synnerhet den betydelse det egna erkännandet tillmättes 
var viktiga omständigheter. På vissa håll avkunnades dödsdomar trots de 
tilltalades ståndaktiga nekande. Ett elitinflytande behövde inte nödvän
digtvis inskränka sig till tortyr, en diaboliserad häxstereotyp och massrät
tegångar. Låga beviskrav, dödsdomar och den uppmärksamhet talrika 
publika avrättningar av trollfolk kunde skapa talade sitt tydliga språk till 
människorna. Dessa processgenererande förhållanden rådde inte i Göta 
hovrätts jurisdiktion. 

Anklagelser och angivelser om vidskepelse föranledde nästan lika 
många rättegångar som motsvarande för magisk skadegörelse. Engage
manget vid traditionell trolldom hade sin grund i inträffade skador. Denna 
uppfattning om den generella inriktningen på det folkliga intresset behöver 
inte nämnvärt revideras, trots att allmogen initierade vidskepelsemål i 
Göta hovrätt. Dessa rättegångar rörde visserligen annorlunda men ändå 
skador i en eller annan form. Några inleddes efter klagomål om bedrägeri. 
En majoritet gällde vidskepligt tillfogade angrepp på heder och ära. Det 
var av lika vitalt intresse att försvara dessa andliga tillgångar som det var 
att vidta åtgärder mot fysiskt skadlig trolldom. Det var alltså inte fråga om 
en ideologisk kapitulation inför det officiellt fördömande synsättet på 
magi. Tvärtom vittnade agerandet om självständighet, så att människorna 
selektivt förmådde utnyttja den vidgade kriminaliseringen på ett sätt som 
tjänade deras syften i samband med konflikter som uppstod i spåren av 
magiska bruk. Det folkliga agerandet vid vidskepelse skänker också ett 
indirekt stöd åt uppfattningen, att oviljan att gå till domstol vid magisk 
skadegörelse hellre var en medveten hållning inför svårigheten att vinna 
trolldomsmål än resultatet av en mentalitetsförändring. 

Magisk skadegörelse har ägnats särskild uppmärksamhet beroende på 
att förhållandena där så uppenbart berör frågan var den primära drivkraften 
bakom häxväsendet skall förläggas. Det kan hävdas att anklagelser direkt 
uttrycker de spänningar, som rådande ekonomiska och sociala förhållan
den alstrade. Etessa förhållanden, främst märkbara på lokal nivå i de 
folkliga klagomålen, står oberoende och i verkningsfull kontrast till över
hetens ideologiskt motiverade intresse att bekämpa trolldom och vidske
pelse. Resonemanget om det medvetet reflekterade förhållningssättet inför 
elitattityderna utesluter inte heller att en lågintensiv konfliktnivå bland 
människorna var väsentligare när det gällde att hålla nere nivån på male-
ficiummål. 
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Många som blev tilltalade för magisk skadegörelse uppfyllde knappast 
kraven på den stereotypa bilden av en häxa. Visserligen v ar de flesta 
kvinnor, men majoriteten var inte ensamma och knappast heller fattiga 
eller hade andra negativa sociala och personliga attribut, som borde gynna 
misstankar om trolldom bland människor som levde i konflikt med sin 
omgivning. Det förefaller ha varit fråga om en helt annan urvalsprocess 
än den vid konfliktorienterad trolldom. Många tillfällen av magisk skade
görelse i Göta hovrätt blir visserligen begripliga utifrån ett konfliktpers
pektiv, men med tanke på ointresset för magisk skadegörelse är det snarare 
också tecken på en låg konfliktnivå som är av intresse. Sådana tecken fanns 
också vid de enskilda initiativ som låg bakom anklagelser förmaleficium. 
I en klar majoritet av fallen tog människor dessa initiativ utan att hänvisa 
till föregående konflikter med de tilltalade. Det tyder på att grunderna för 
det folkliga handlandet faktiskt helt byggde på egna initiativ utan påverkan 
från överheten. 

Detta leder emellertid över till ett smått paradoxalt förtiållande. Det är 
svårt att uppätthålla ett konfliktperspektiv när det uppenbarligen inte var 
nödvändigt med konflikter för att anklagelser skulle komma till stånd. Det 
förefaller mera befogat att betrakta magisk skadegörelse som ett renodlat 
symboliskt eller kognitivt system. Mystiska förhållanden vid skadegörel
sen måste ha givit anledning till eftertanke, oavsett om det fanns någon 
omedelbart given kandidat tillgänglig att beskylla för trolldom. I ett sådant 
läge kunde ord som uppfattades som hot vara helt oskyldiga yttranden. 
Konflikterna behövde inte heller vara så direkta, att hoten uttalats rakt 
mellan de tvistande. Det gällde att finna någon att misstänka. Många 
konflikter var bagatellartade. Konflikter ägde rum inom ramarna för ett 
"trolldomsidiom". Människorna utvalde misstänkta med anledning av mer 
eller mindre långsökta hänvisningar till trätor, eller till och med konstrue
rade sådana. Den tvekan inför konfliktperspektivet som detta måste väcka 
berör emellertid inte främst i vilken grad trätor i samband med trolldoms
anklagelser direkt återspeglar rådande sociala spänningar. När de tecken 
som föregått olyckorna röjde magisk aktivitet, var konflikter inte ens 
nödvändiga, för att människorna skulle fatta misstankar och dra fallen 
inför rätta. "Konfliktlös trolldom" var mycket vanlig i Göta hovrätt. 
Anklagelser/angivelser för magisk skadegörelse var i regel baserade på 
iakttagelser av denna typ. 

Svaret på frågan om orsaken till det folkliga ointresset vid magisk 
skadegörelse måste här bli ett annat än det blir utifrån ett konfliktperspek
tiv. Istället för antagandet att konfliktnivån var låg förutsätts snarast att 
själva det magiska tänkandet förblev intakt. Den bristande ackulturation 
som präglade situationen i Göta hovrätt tillät människorna att hållas med 
sina invanda tankemönster och metoder för att hantera trolldom. Bristen 
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på engagemang, de fåtaliga maleficiummålen, blir istället för att vara en 
intern folklig angelägenhet åter ett förhållande som ytterst var avhängigt 
eliten. Men beroendet av elitattityderna framstår här inte, menar jag, som 
en medvetet reflekterande hållning inför möjligheterna att lyckas vinna 
trolldomsmål utan närmast som ett opersonligt kulturellt fölhållande. 

Jag anser att den folkligt reflekterande hållningen är den som är mest 
trolig. Människorna gjorde en klar åtskillnad mellan olika slags trolldom 
inför rätta. De var mer benägna att omedelbart gå till domstol när de tecken 
som föregått olyckorna skvallrade om magisk aktivitet, än de var när 
misstankarna mot trollfolk var baserade på hot i samband med konflikter. 
Trolldom som hade sin grund i konfliktsituationer var mer beroende av 
stimulans i form av tillmötesgående domstolar, för att människorna skulle 
dra fallen dit. Detta skapade ett mönster som skenbart ger vid handen att 
nivån på de sociala spänningarna var låg, så att människorna av denna 
anledning föreföll ointresserade av magisk skadegörelse. Lika skenbar och 
elitkonstruerad är därmed också den konkurrerande bild av ett opåverkat 
folkligt trolldomstänkande som faktiskt framträder i Göta hovrätt. 

Vad inträffar om förhållandena i Göta hovrätt översätts i mer generella 
termer till en europeisk kontext? Det finns en uppfattning, vilken ser ett 
ökande antal rättegångar, som en underifrån kommande rörelse. En majo
ritet av fallen kan också bära tydliga vittnesbörd om undsägan och bak
omliggande konflikter. Alan Macfarlane härledde exempelvis trolldoms
anklagelserna ur ekonomisk och social förändring, sådan den gestaltade 
sig på bynivå. Slutsatsen att detta i första hand berodde på att konflikterna 
ökat i antal och intensitet ute i lokalsamhället är däremot inte riktig att dra. 
Gav domstolarna de rätta signalerna borde just den konfliktorienterade 
typen av trolldom ha ökat, där människorna tidigare tvekat att dra fall inför 
rätta. Den utsträckning, i vilken människorna verkligen attackerade var
andra med trolldomsanklagelser, var ett verk av överheten. Utan ett 
elitintresse fick inte de mellanmänskliga konflikterna fritt spelrum. 

Lika vilse som Macfarlane går Gabor Klaniczay, när han hävdar att ett 
ökat antal folkliga klagomål skulle ha inneburit att störningar inträffat i ett 
traditionellt trolldomssystem. Det var inte növändigt att beröva männi
skorna deras föreställningsvärld för att de skulle förse domstolarna med 
trollfolk, allt som krävdes var tydliga signaler att det var mödan värt att 
dra just de konfliktorienterade fallen inför rätta. Det innebär samtidigt att 
konfliktperspektivets giltighet som tolkningsmodell ökar på bekostnad av 
det systemorienterade synsättet i områden där de folkliga klagomålen om 
magisk skadegörelse ökade i antal, men detta först sedan överheten väl 
etablerat en situation som förmådde skapa ett folkligt engagemang. Ytterst 
var det alltså eliten som bestämde häxprocessemas utseende och karaktä
ren på det folkliga deltagandet, vilka uttryck de än tog sig. Det fanns ingen 
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självständig folklig nivå, sådan den framträder i rättegångsprotokollen. 
Men människomas agerande var för den skull inte präglat av ett ackultu-
rationsförlopp i Muchembleds mening. Det folkliga deltagandet i häxpro
cesserna, det medvetet reflekterande, kunde äga rum utan djupgående 
kulturförändringar. 

Noter 
1. Bengt Ankarloo & Gustav Henningsen, 'Inledning", i Häxornas Europa, 

16 ff. 
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Summary 

Per Sörlin 
Witchcraft and Magic Trials in Göta Royal Superior Court, 
1635-1754 

1. Introduction 
The latter half of the seventeenth century bore witness to wide-spread 
witchcraft trials in Sweden. Approximately three hundred individuals 
were executed within a few years' time. The principle charge in the 
infamous witch trials which took place in northern Sweden between 1668 
and 1676 claimed that the witches involved children in their sabbaths. 
During the same period (between 1669 and 1672), witch trials took place 
in Bohuslän in the southwestern part of the country. In comparison with 
the "blåkulla" trials in the north, these trials appear relatively uncompli
cated in nature. Along with accusations of associating with the devil and 
participating in the witches' sabbaths, emphasis was laid on traditional, 
ie., malevolent, witchcraft, and not on the involvement of innocent child
ren. 

Swedish research into witchcraft has concentrated mainly on these more 
sensational trials, despite their limited extent. However, before, during and 
after these trials there existed another reality beyond the one expressed in 
confessions about flights to witches' sabbaths; trials of a somewhat more 
modest nature, dealing with magic and malevolent witchcraft alone. This 
less dramatic, though more common type of Swedish witchery, has been 
ignored as an object of analysis. The lack of a study placing these 
numerous minor cases at its centre has a highly palpable chronological 
dimension. Crimes of magic continued to be heard in the courts for at least 
a further one hundred years after the great persecutions. Large aspects of 
the history of Swedish witchcraft remain unsatisfactorily illuminated. The 
present dissertation takes this state of affairs as its point of departure. 

The purpose of this dissertation. This analysis of the witch trials brought 
before the Göta Royal Superior Court embarks from three perspectives: 

1. The elite perspective (acculturation model); 
2. The functionalistic conflict perspective; and 
3. The systems-oriented perspective on popular magic. 
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The principle organizing factor of this survey lies in the first-mentioned 
point, which takes as its impulse the expanding power of the central 
government at that time. A basic, introductory assumption is that the 
diverse contents of the trials reflect the varying interests of the actors 
involved. Out of this elite perspective it is plausible to assume that 
ideologically and religiously coloured perceptions of magic gained incre
ased weight, implying consequences for the extent or form of the cases 
heard. This in turn ought to have been conditioned by measures taken at 
the central level of government, which increased the local opportunities 
for pursuing these cases. Changes in legislation and court procedures 
became instruments used in the expansion of the state's power within local 
communities. 

In time attention focused upon the bases for popular participation in the 
trials, above all in cases of malevolent witchcraft. The intention here is to 
determine the degree of dependence and independence, respectively, in 
relation to the actions of the authorities. All-encompassing attempts at 
elucidation which take the expansion of central power as their point of 
departure must, in order to retain their validity, make room for popular 
attitudes; otherwise, the actions of the elite and on the popular level risk 
appearing as separate phenomena. Any acculturation model worthy of its 
name demands more or less forced transformations in mentality or in the 
system among both the populace and in popular perceptions of magic. 
Another admittedly dependent attitude reckons with strategic and con
scious responses on behalf of the people toward the actions of the autho
rities. However, this bears witness to an independence within the boun
daries defined by the authorities, which gives rise t o doubts about the 
validity of an acculturation model. 

Finally, when one applies a conflict-oriented approach to the material, 
from the perspective of social and economic conditions on the local level, 
an independent popular basis for action becomes discernable. Conflict 
dependency's validity may be challenged from the perspective of the 
systems-oriented view of magic, which in turn tends to be historically 
stationary, needing to feel the press of external pressure before changing. 
And that actualizes an elite perspective, once again. 

Method and sources. The Göta Royal Superior Court was founded in 
1634. Its genesis was the result of attempts by the royal house to centralize 
important societal functions in the burgeoning nation-state. Roughly 
speaking, its jurisdiction covered the southern reaches of the country. The 
control exercised by this court of appeals over the administration of justice 
in the lower courts has led to the creation of the source material which lays 
at the heart of the present study. Thanks to a growing practice of report 
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submission, it is possible to localize lower-court witchcraft trials through 
the appellate court. Among the 353 cases submitted (involving some 880 
individuals) between 1635 and 1754, it has been possible to wholly or 
partially substantiate 282 cases heard in the lower courts (80%). 

2. Witchcraft and Magic in the Göta Royal Superior Court 
Uncertainty concerning the submission of reports makes it difficult to 
determine the internal chronological and regional development in any 
detail. However, it is clear that witchcraft and magic trials were to a large 
degree an eighteenth-century phenomenon; a vast majority of the cases 
submitted were heard during that century. 

The substance of the witchcraft and magic trials can be divided into four 
categories: malevolent witchcraft (lat. maleficium), diabolism, covenant 
with the devil, and minor magic, or superstition. The existence of a 
plaintiff, as in cases dealing with maleficium, is usually lacking in instan
ces of minor magic, diabolism and covenant with the devil. These chaînes 
were pursued almost exclusively on ideological grounds. The suspicion 
that changes evident in the nature of the legal prosecution of these cases 
were stimulated by an elite interest arise immediately upon going through 
the contents of the inquiries. 

Magical crimes, which rather than representing a direct physical threat 
to the well-being of people, as is the case with traditional witchcraft, 
instead implied a threat to the church and to official ideology, were a 
known phenomenon as early as the sixteenth century. This new trend 
emerges distinctly in the Göta Royal Superior Court. But not in a manner 
similar to the situation on the continent. Extensive sabbath trials took 
place only during the brief period of witchhunting in Bohuslän 1669-1672 
(which involved over one hundred individuals, twenty-nine of whom were 
executed). Other inquiries into accusations of flights to witches' sabbaths 
began in the middle of the seventeenth century only resulted in limited 
measures being taken. Trials of an entirely different sort characterize the 
activities of the Göta Royal Superior Court. The vast majority of defen
dants were accused of practicing minor magic. The increase in the number 
of cases primarily involved these relatively innocuous types of trials. In 
comparison, cases dealing with malevolent witchcraft (the strain of 
witchcraft which was dominant during the period when the inquiries were 
still a matter of concern for the local peasantry alone), became compariti-
vely more rare. However, hearings into maleficium retained a more or less 
constant level up to 1734. Thus, the substance of the trials also tells us 
something about conditions which seem completely unaffected by any 
involvement from the elite. It seems as though the peasantry, completely 
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unaware of the changes in the ideological climate, continued with regula
rity and to the same extent to bring suit against neighbours and fellow 
parishoners for malevolent witchcraft. If it is not possible to prove that the 
elite indirectly influenced the readiness among the peasantry to make 
accusations, then one is tempted to conclude that the types of trials initiated 
by the elite and the peasantry, respectively, represent two separate pheno
mena, demanding different explanations. 

3. Witchcraft and Magic in Legislation and Case-Law 
During the seventeenth century, the central government gained a tighter 
grasp on the administration of justice, which begins to take on inquisitorial 
proportions. Furthermore, the legislative measures taken were primarily 
meant to promote the courts' duty to fight ideologically and religiously 
motivated magic criminality. Medieval laws [Landslagen] addressed 
only malevolent witchcraft. The regulations of 1665 and 1687 concerning 
oaths and breaches of the sabbath filled the existing legislative lacunae 
with provisions which bore significance for minor magic, above all. A 
special paragraph dealing with minor magic was at last introduced with 
the law of 1734, while at the same time capital punishment for witchcraft 
was retained and even expanded. Simultaneously, court procedures were 
developed in a manner which made the intentions of the legislation more 
stark. With increasing frequency the crown's own authorities took on the 
role of prosecutor in the trials. This had major significance in facilitating 
the prosecution of magical crimes which lacked plaintiffs. 

However, as far as diabolism was concerned, there remained elements 
in the practice of the courts which prevented the appearance of extensive 
trials. The relatively insignificant role played by torture strongly contribu
ted to the limited number of such trials before the Göta Royal Superior 
Court. Cases of minor magic did not encourage extravagances in legal 
proceedings. Most often there were witnesses to the magical acts whose 
testimony made it pointless for the accused to insist upon his/her innocence 
(on the other hand, these inquiries sometimes grew in size when certain 
acts of witchcraft were performed collectively). Scrupulously-detailed 
satanic instructions were of a similarity banal nature. Strictly speaking, 
maleficium and diabolism belonged to the category of serious and diffi
culty-proven witchcraft crimes, thus making it tempting to employ torture 
in order to extract the confessions theoretically necessary for conviction. 
A small number of the cases contain examples of those legal curiosities 
peculiar to the phenomenon of witchcraft. Trials displaying these charac
teristics were restricted to the decades after the mid-seventeenth century. 
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The appellate court reversed a very large number of the sentences 
pronouced by the lower courts, which were as a rule either reduced or 
changed, according to their form. The number of convictions increased as 
a result of the law of 1734; but the sentences became milder. And yet, death 
sentences were just as common in the lower courts during the eighteenth 
century as they had been during the previous century. However, the 
appellate court desisted from approving them after the turn of the century. 
Capital punishment disappeared without a trace. Moreover, its numbers 
had never been remarkably high. If the courts abstained from applying 
pressure then the risk was small that a confession could create awkward 
situations. In instances of accidental confessions it was still possible to 
avoid the death sentence by specifying highly-detailed demands as to what 
the confessions need contain. 

4. The Origins of the Trials 
The witchcraft and magic trials in the Göta Royal Superior Court were not 
the result of a steadfast campaign from above. The fact that servants of the 
crown increasingly functioned as prosecutors in the trials does not imply 
that all cases were the result of their initiative. These servants of the crown 
were not particularly active in investigating witchcraft and magic on their 
own initiative. Few individuals were caught red-handed or brought to 
justice on the strength of their bad reputations. However, it was not 
necessary for the secular authorities to single-mindedly seek out criminals 
to punish. There were other avenues of information on magical crimes. 
Priests figured prominently as eager informers; their role increased during 
the second half of the seventeenth century, and they contributed widely to 
the occurrence of cases of minor magic. On the other hand, the attitude of 
the priests toward maleficium was such, that it might have influenced 
people to shy away from lodging complaints of malevolent witchcraft. 
Behind all this lies a consistent theological perspective: magic in all its 
forms was an abomination, but malevolent witchcraft in particular flew in 
the face of the majesty of God. Providence and the wages of sin ought to 
be considered before one pointed an accusatory finger at supposed initia
tes. Furthermore, many cases had their origins when the court was hearing 
cases concerning other types of criminality. When the courts were given 
sufficient reason to investigate occurrences in everyday life, reports of 
witchcraft and magic often surfaced. As well, magic was often unearthed 
in situations which made it easy to discover. The source material is rich in 
instances of magic performed in public, in front of churches or on the 
village green, or which resulted in general tumult and public offense. 
Individual initiative continued to play a large role, if now in somewhat 
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different forms. In time, the number of cases brought by individual 
plaintiffs shrank, while informing increased. Traditional interest in male
volent witchcraft was eventually complemented by a popular desire of 
similar conviction to also bring cases of non-harmful magic to trial. 

5. Popular Participation 
Popular participation in the trials took on various forms depending upon 
the position of the individuals involved. Among the accused, it was 
primarily those individuals who had taken part in the magical exercises 
who performed various manoeuvres in the question of guilt. They assumed 
attitudes of skepticism and ridicule toward magic. This kind of reaction is 
mainly typical of the eighteenth century. In all probability this was not a 
totally new attitude, but rather one which became visible due to increased 
criminalization, making it appropriate to minim ali ze any magic intent. 
Changed attitudes among the elite surely also played a role during the 
eighteenth century, if one assumes that the view of magic grew more 
benevolent and changed so that magic was not only perceived as unlawful 
from a religious point of view, but also ineffectual and somewhat ridicu
lous. During the harsher climate of the seventeenth century it was neither 
appropriate nor particularly wise to make fun of serious matters like magic, 
even if there existed obvious strains of skepticism in the popular con
sciousness. 

For their part, the perpetrators of magic, the primary accused, could do 
little to defend themselves, other than try to live up to official expectations 
of displays of remorse. Sometimes one would choose to present oneself as 
a charlatan. This was an absolute nece ssity, if the purpose had been to harm. 
In other words, there existed some kind of logic in the trial situations which 
in itself proved that magic was ineffectual. Individuals suspected of 
witchcraft after having threated others (but without having committed 
magical acts), could in turn use official ideology to their advantage. They 
described the afflictions as divine punishment. 

Cases which originated in slander or voluntary confession comprised a 
limited percentage of the increasing popular activity, which contributed to 
the increased number of trials. Due to the increasingly inquisitorial cha
racter of the courts, those whom became the target of rumours or who were 
publicly accused knew that they ran a great risk of being found guilty if 
the case were brought before the courts. The marginal nature of voluntary 
confession indicates that any attempt at infusing magical acts with an 
aspect of guilt failed. Instead, a laige majority of the individual initiatives 
came in the form of accusations and informings. 

168 



The number of maleficium cases was low and relatively constant. It is 
doubtful whether this situation was the result of a change in mentality as 
a result of the teachings of the priests. Rather, people were well aware of 
the restrictive attitudes of the church and decided to keep their suspicions 
to themselves. More significant than the attitudes of the priesthood were 
most certainly the signals sent out by the courts counselling restraint. The 
Göta Royal Superior Court displayed a clear difference compared to other 
parts of Europe, which witnessed an increase in the number of popular 
complaints. Sweden and the Göta Royal Superior Court were certainly not 
unique concerning the insignificant role played by torture. But the high 
demands placed on evidence and in particular the significance placed on 
an individual's own confession were important factors. In some places the 
death penalty was pronouced despite the firm denials of the accused. 
Generally speaking, the influence of the elite need not restrict itself to 
torture, a diabolicized witch stereotype or mass trials. Low demands of 
evidence, death sentences and the attention numerous public executions 
of witches could attract spoke its brutal message to the people. However, 
such trial-generating conditions were not present in the jurisdiction of the 
Göta Royal Superior Court. 

Accusations and informing on minor magic gave rise to almost exactly 
as many trials as for malevolent witchcraft. Engagement in traditional 
witchcraft had its basis in actual misfortune. This apprehension of the 
general focus of popular interest need not be signficantly modified, even 
though the peasants themselves initiated trials for non-harmfiil magic. 
While these trials indeed concerned different sorts of misfortune, they 
were misfortunes nonetheless. Some trials were brought before the courts 
after complaints of fraud. A majority of them concerned magically-inflic-
ted attacks on one's good name. It was of vital interest to defend one's 
spiritual assets, just as it was important to take action against physically-
harmful witchcraft. In other words, this was not a question of an ideologi
cal capitulation before the official, negative view of magic. On the 
contrary, this activity bears witness to independent action, wherein indi
viduals decided to selectively exploit increased criminalization in a way 
that served their own purposes in conflict situations. The popular actions 
taken in instances of minor magic also give indirect support to the 
apprehension that unwillingness to go to trial in cases of malevolent 
witchcraft, rather than resulting from any change in mentality, was instead 
a practical attitude considering the difficulty of winning witchcraft cases. 
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6. Malevolent Witchcraft 
Malevolent witchcraft has been the object of close attention due to the fact 
that its circumstances so obviously begs the question of where the primary 
motivation for the phenomenon of witchcraft is to be found. It may be 
staled that accusations directly express the tensions brought about by 
contemporary economic and social conditions. These conditions, prima
rily discernable on the local level in popular complaints, stand inde
pendently and in telling contrast to the ideologically-motivated interests 
of the authorities in combatting magic and witchcraft. Hie line of reaso
ning concerning the consciously-reflective attitude toward the perceptions 
of the elite does not rule out that a low-intensity level of conflict among 
the populace was a more significant factor in holding down the number of 
maleficium cases. 

Many of those accused of malevolent witchcraft hardly fulfilled the 
demands of the stereotypical image of the witch. While most of them were 
female, the majority of them were not single, nor were they penurious or 
displaying other negative social and personal attributes, which could 
encourage suspicions of witchcraft among their neighbours. It seems 
instead to have been a question of quite another labelling process than that 
of conflict-oriented witchcraft. Many of the cases of malevolent witchcraft 
become understandable from a conflict perspective, but considering the 
relative disinterest shown in malevolent witchcraft, it indicates rather that 
it is signs of a low conflict level that are of interest. Such indications are 
indeed to be found in the private initiatives which lay behind accusations 
of maleficium. In a clear majority of the cases individuals took these 
initiatives without refering to previous conflicts with the defendant. This 
indicates that the bases for popular action in fact lay beyond the control of 
the authorities. 

However, this leads to a somewhat paradoxical situation. It is difficult 
to support a conflict perspective when it is apparently not necessary that 
there exist conflicts in order for accusations to be made. It seems more 
correct to view malevolent witchcraft as a purely symbolic or cognitive 
system. Misfortunes occurring under mystical circumstances led to specu
lation, regardless of whether any given candidate for performing 
witchcraft was near at hand. In such instances words which were appre
hended as threatening could actually be completely innocent statements. 
Nor need the conflict be so immediate, that the threats be expressed directly 
between the disputants. Many conflicts were trivial, some of which took 
place within the framework of a "witchcraft idiom". People chose suspects 
on the basis of more or less far-fetched references to quarrels, real or 
imagined. However, these reservations about the conflict perspective not 
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only depend on the degree in which quarrels in connection with accusa
tions of witchcraft directly reflect contemporary social tensions. When 
the signs which precede the incidents touched the area of magical activity 
(rightly or wrongly viewed as sorcery), the conflicts themselves were not 
even necessary. The intent to harm was derived directly from the magical 
act. This kind of "conflictless witchcraft" was very common in the Göta 
Royal Superior Court. Accusations of malevolent witchcraft were as a rule 
based on observations of this type. 

The reason behind the popular disinterest in malevolent witchcraft is 
addressed here by applying other perspectives than the conflict perspecti
ve. Rather than assuming that the level of conflict was low, it is instead 
supposed that the magical turn of mind itself remained intact. The lack of 
acculturation which characterized the situation in the Göta Royal Superior 
Court allowed individuals to preserve their ingrained patterns of thought 
and methods for dealing with witchcraft. Instead of becoming an internal 
popular matter, this lack of engagement becomes once again a circumstan
ce highly dependent upon the elite. But dependence on elite attitudes 
appears here not as a conscious reflection in the face of opportunities for 
succeeding in winning witchcraft cases, but rather an impersonal cultural 
situation. 

In the final analysis, it is the popular, reflective attitude which is the most 
plausible. People made a clear distinction between various types of 
witchcraft in the courts. They were more likely to go directly to the courts 
when the signs preceding misfortune indicated magical activity (viewed 
as sorcery), than they were when suspicions against witches were based 
upon threats in connection with conflict. Witchcraft which had its roots 
in conflict situations was more dependent upon the encouragement of 
obliging courts before the people would actually take their cases there. 
This created a pattern which gave the appearance that the level of social 
tensions was low, so for that very reason people appeared disinterested in 
malevolent witchcraft. But this also implies that the competing image of 
a popular magical mindset, which actually emerged in the Göta Royal 
Superior Court, only vaguely related to real social conflicts, is just as 
illusory. 

7. Witchcraft, Magic and Historical Change 
The theoretical concept "centre-periphery" has been found to be a suitable 
research tool because it lends perspective to the chronological and geo
graphical distinctions which characterized European witchcraft. There 
occurred a process of integration between countries and regions on shifting 
economic, social, political and intellectual levels. Common features and 
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phases in its development emerged in a variety of times and places. The 
continent quickly took the lead while the borderlands lagged behind. The 
dominant position of minor cases, the comparitively late outbreak of 
wide-spread persecutions and the numerous trials in the eighteenth century 
surveyed in this study, all fit this pattern. Uncertainty concerning submis
sion practices makes it hard to interpret in detail the internal chronological 
and geographical extent of the studied area in the same terms. 

However, this does not mean that the perspective indicated has necessa
rily seen better days. Integration is most clearly illustrated on a social and 
cultural level. Through a burgeoning state bureaucracy, the central autho
rities came in direct contact with and gained control over village life. Rural 
elites emerged, aimed with a ruling-class ideology, which did not look 
benevolently upon "folk culture". Popular perceptions were made to 
conform with the worldview of the authorities and became diabolicized or 
simply came to be seen as the expression of an irritatingly false belief. 
Thus a centre-periphery model is able to retain its validity, if reformulated 
as a process of cultural and social integration. 

However, the undeniably greater influence of the elite (such as it emerges 
in the contents of the accusations, the handling of them in the courts and 
the origins of the trials), cannot be characterized as a blood-stained cultural 
conquest. Perceiving the acculturation model in this manner reveals pro
blematic limitations as far as the Göta Royal Superior Court is concerned. 
The concept is far too strong. It is perhaps more adequate to speak of a 
movement of repression, originating with the government, which became 
all the more civilized with time. A great part of the formal control was still 
legitimized on Christian grounds, long after the elite had gone over to 
secularized ideologies and outlooks. But the new worldview established 
during the eighteenth century could not tolerate "irrationality" or "su
perstition" any more than its theological counterpart one century earlier. 
The real attack on folk culture was first launched when the elite had clearly 
managed to create some distance. The mass trials of the 1660s and 1670s 
appear not so much as the culmination of but rather as a brusque introduc
tion to a phase which to a significant degree must be located in the century 
which followed. In this way, the phenomenon of the eighteenth-century 
trials no longer appears as a mysterious anomaly. 

Assimilation of the values of the dominant culture constitutes the final 
stage in a process of acculturation. Popular participation in the trials does 
not represent any such change in mentality. Receptivity toward the signals 
sent out by the elite culture was indeed obvious, but the responses indicate 
the retention of a great degree of independence. The basis for these actions 
does not appear to have been hidden from the actors themselves. On the 
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contrary, all indications point to the fact that popular participation was 
reflected within the framework set up by the dominant culture. 

What happens then when one attempts to translate the particular cir
cumstances of the Göta Royal Superior Court into more general, European 
terms? There has been a tendency to see the increased number of trials as 
a movement emerging from below. A majority of the cases bear witness 
to threats and underlying conflicts, which seem possible to trace back to 
economic and social changes played out on the village level. However, to 
conclude that this was mainly due to the fact that conflicts increased in 
both number and intensity on the local level is a false assumption. Expe
rience from the Göta Royal Superior Court indicates that had the courts 
sent out the correct signals, then conflict-oriented witchcraft ought to have 
increased, ie., such cases people had previously been reluctant to pursue. 
Without an elite interest guiding the development, these conflicts between 
individuals were not given free rein. 

It would be just as misleading to believe that an increased number of 
popular complaints implies that disruptions had occurred in the traditional 
system of witchcraft. It was not necessary to deprive people of their 
perceptions of the world before they would be p repared to provide the 
courts with witches; all that was necessary was clear signals from above 
indicating that it was worth the trouble to bring these conflict-oriented 
cases before the courts. At the same time, this implies that the validity of 
the conflict perspective as a model of interpretation increases at the cost 
of the systems-oriented approach in areas where popular complaints of 
malefienct witchcraft multiplied, but not before the authorities firmly 
established a situation which was able to engage the populace. Thus in the 
final analysis it was the elite who determined the characteristics of popular 
participation, and the manner in which it expressed itself. There existed 
no independent popular level such as appears in the reports of the court 
proceedings. However, the actions of individuals were not characterized 
by a process of acculturation. Popular participation in the witchcraft trials, 
conscious reflection, could take place without profound cultural transfor
mations. 
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Processförteckning 

Kommentar 
Kolumnen längst till vänster anger län och är för underrätternas rannsak-
ningar. Den löpande numreringen är inte strikt kronologisk utan utgår ifrån 
de källserier som stått till förfogande. I några fall har denna ordning brutits. 
Nummer 42, 78 och 113 har bevisligen underställts hovrätten även om 
resolution saknas. Dessa tre mål är kronologiskt införda i sammanställ
ningen. Mål under perioden med luckor och glest bevarat material från 
hovrättens verksamhet (1676-1692) har också blivit uppställda kronolo
giskt (nummer 84-102). En anpassning till nuvarande länsindelning har 
företagits. Undantagsvis har en individ rannsakats i fler än ett län. 
"Länstillhörighet" har då angetts efter det län där domen föll. Vid luckor 
eller dylikt i materialet från första instans har datum för hovrättsbesluten 
fått tidsbestämma rannsakningarna, om inte de underställda rannsakning-
arna explicit dateras i resolutionenia (anges inom parentes). 

Länsbeteckningar: 
E: Östergötland 
F: Jönköping 
G: Kronoberg 
H: Kalmar 
K: Blekinge 
L: Kristianstad 
M: Malmöhus 
N: Halland 
0: Göteborg och Bohus län 
P: Älvsboig 
R: Skaraborg 
S: Värmland 

Kolumnen i mitten anger underrätter och år/datum för rannsakningarna. 
Vid rannsakningar som ägde rum vid fler än två underrätter anges den där 
dom avkunnades. Saknas källhänvisning återfinns akterna inbundna i 
samma volymer som hovrättsresolutionerna (gäller huvudsakligen serien 
Criminalia). Luckor i källmaterialet markeras med tecknet -. Om inte 
rannsakningarna återfunnits i det egentliga hovrättsmaterialet (inklusive 
till RA insända akter) har i första hand ordinarie domböcker och först 
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därefter de renoverade blivit begagnade. Följande rannsakningar har be
dömts att inte vara nödvändiga att belägga i första instans på grund av 
hovrättsdomarnas utförlighet alternativt de aktuella målens okomplicera
de karaktär: 94, 117,118,128,132,164,165,166,168,172,174,204,210, 
222,238,239,240, 259,296,324,325,326,338,341,349. 

Vid rannsakningar i städerna har i förekommande fall en uppdelning på 
rådhus- och kämnärsrätter företagits. Saknas en sådan avses rådhusrätter. 
Försöken att belägga fallen också i kämnärsrättema är inte konsekvent 
genomförda. 

Ull rannsakningarna bilagt material, till exempel attester, betänkanden, 
sockenstämmoprotokoll och förhör i kyrkans regi, specificeras inte. Vid 
hänvisningar anges endast nummer för rannsakningen. 

Beträffande följande mål, som är från trolldomsprocesserna i Bohuslän 
1669-1672, hänvisas till Linderholm och Svennungson för utförligare 
källhänvisningar: 57,58,65, 66,67,77. 

Somliga handlingar återfinns i avskrifter och dubbletter i olika samling
ar. Dessa har inte specificerats. 

Kolumnen till höger anger år/datum för hovrättens utslag på domarna i 
första instans. Där inte annat anges hänvisas till serierna Criminalia 
1635-1688, EVAA 1-66 och Brottmålsutslag 1690-1755 (serien fortsät
ter), BEA 1-59. Saknas hovrättsdom markeras detta med tecknet - (gäller 
mål i första instans där det framgår att de verkligen underställts hovrätten). 

N:r/län/år Underrätt hovrätten 

1. R1635 Vadsbo 13/7-35 30/9-35 

2. R1634 Åse 28/10 -34, 3/3 -35 7/10 -35 

3. R1635 Åse 11/11-35 18/5-36 

4. R1636 Vadsbo odat. 17/10-36 

5. S1637 Filipstads beigsl. 10/2 -37 12/5 -37 

6. R1637 Kinne 29/9 -37,13/2, 30/4 -3813/6 -38 

7. R1638 Kinne 2/10-38 13/10-38 
(Reg. 19) 
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8. RI 636 

9. E1640 

10. H1642 

11. R1642 

12. P1641 
13. R1643 

14. H1642 

15. El645 

16. El645 

17. H1645 

18. S1646 

19. S1646 

20. G1646 

21. G1650 

22. RI649 

23. S1649 

24. H1652 

25. F1651 

26. F1652 

27. S1651 

28. S1651 

Kinne 2/10-38 

Söderköping 11/8,16/9 -40 

Sevede-

Vartofta 15/7,2-4/11 -42 

Kulling 5/11 -41 
Vartofta 17/4 -43 

Sevede 17/6 -42 

Valkebo 27/3 -45 

Gillbergs 5/6 -46 

Grums 9/6-46 

Östra 31/10-46 

Sunnerbo 22/8 -50 

Vartofta 8/10 -49 

Värmlands bergsl. uti 
Filipstad 29/8 -49 

Kalmar 10/5 -52 

Jönköping 4/3-51 

Jönköping -

Kil 17/2-51 

Nordmaik 15/3,16/6-51 

13/10-38 
(Reg. 20) 

24/10 -40 

4-5/5 -42 

9/11 -42 

6/6-42 
16-18/5-43 

2,5/6 -43 

6/5 -45 

- (Reg.2, 10) 

-(Reg. 1,9) 

20/6 -46 

20/6 -46 

5/5-47 

19/9-50 

31/10,2/11-49 

27/10 -49 

9,11/10 -52 

-(Reg. 11) 

-(Reg. 28) 

5-7/5-51 

9/9-51 
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29. S1651 

30. G1651 

31. G1653 

32. R1660 

33. R1664 

34. H1659 

35. H1661 

36. H1663 

37. K1663 

38. NI 663 

39. G1660 

40. G1661 

41. G1662 

42. Fl664 

43. F1665 

Vîsnum 10/2, 30/7 -51 14-15/10 -51 

Bergkvara borgr. 17/9-51 25/9 -51 

Uppvidinge 30/9 -53 7,9/11 -53 

Vilske 3/12-60 23/2-61 

Skara odat. 24/3 -64 

Norra Möre 22,23/9,2/11 -59 3,5/3 -60 
Ölands norra mot 8,9/2 -60 

Västervik 5/6 -61 31/10-61 

Tjust 22-26/10 -63, 15/3 -64 
3/3-64 

Medelstad 14,17/2 -63, 24/3 -63 
Blekinge landstingsrätt 
18/2 -63 

Halmstad 29/6,4/7,29/8, 8/9, 12/2 -64 
10,12/10,6,9/11-63 
Tönnersjö 30/7 13,27/8 , 
3/9-63 

Växjö 13/7-60 5,8/11-60 

Växjö odat. (3,21/8, 27/11 -61 
23/10-61,8/3-62 
Ren.domb. BAA:6414, 
GHA) 

Uppvidinge 8/11 -62 20/2-63 

Västbo 17/5, 18/6, 3-4/10 -64,-
Ren.domb. AAAC:10, 
GHA 

Östbo 20-22/6 -65, 22/1 -66 28/11 -65 
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44. F1665 

45. Hl664 

46. RI664 

47. H1666 

48. RI666 

49. RI667 

50. G1667 

51. H1668 

52. H1668 

53. H1667 

54. H1667 

55. H1667 

56. H1669 

57. 01669 

58. 01669 

59. E1669 

Östbo 4/10-65 14/10-65 

Tjust 19/12 -64, 24/11-65 
9/2,6/4-65 

Kålland 16/7 -64, 17/10 -65 
21/2,18-19/9-65 

Tjust 22/2-66 14/3-66 

Skara 15,29/10 -66 16/11 -66 

Kinne 25/6,3/7 -67 28/11 -67 

Sunnerbo 17/9 -67 4/3 -68 

Ölands norra mot 4/11 -68 20/11 -68 

Kalmar Kämn. 28/4-68, 10/11 —68 
Handbörd 19/5 -68 

Stranda 2,10/10 -67 2/3 -68 

Stranda 11-12/3, 12/3-68 
26-27/7 -67, 
10-11/2-68 

Stranda 26—27/7, 28/2 —68 
2/10-67,10/2-68 

Norra Möre 21/5,12/10 -69 23/11 -69 

Marstrand 8/6 -69 26/11 -69 

Kungälv 9/7 -69 1/12-69 

Norrköping Kämn. 18/10 -70 
6,9/8, 26/11 -69 
Rådhusr. 15,29/11 
6/12-69,7/1-70 
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60. E1669 

61. P1670 

62. R1670 

63. H1670 

64. M1670 

65. 01669 

66. 01670 

67. 01671 

68. M1670 

69. F1671 

70. R1669 

71. G1670 

72. H1670 

73. H1670 

74. R1670 

Norrköping Kämn. 
6,10,15,17/8,15/9, 30/10, 
5,9/11 -69 
Rådhusr. 15,22,29/11, 
15-16/12-69,7/1-70 

14/11 -70 

KulUng 1/7,10/10-70 17/11-70 

Vadsbo 27/1,5/8 -70 23/11-70 

Tjustodat. (7-9/2-70) 7/3-70 

Bara 16/5 
19-20,22-23/8 -70 
Stångenäs 27/8 -69 

13/9 -70 

15/2-71 

Kommissorialrätt 21/4 -70 10-11/11-71 

TXinge/Sörbygden 6/9 -71 
Tanum/Vätte 14/9 -71 

15,18/11 -71 

Bara 8,9,10,18 
19,21/11 -70 

17/3 -71 

Norra Vedbo 2-3/6 -71 17/10-71 

Vadsbo 14/6,2/11 -69, 
25/2,2/8 -70,16-17/1 -71 

10/3 -71 

Uppvidinge 3/6 -70 6/3 -71 

Kalmar Kämn. 23/7-70, 
Rådhusr. 1,3/8 -70, 
12/4,2,10,29/5 -71 

19/10-71 

Ölands södra mot 21,22, 
23/6,6,7,8/10 -70, 
28/2,1/3 -71 

17/3 -71 

Kålland 13/6,15/9,15/11 -70, 26/2 -72 
27/2,4/10-71 
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75. G1670 Uppvidinge 23/2 -70,20/6 -71 21/2 -72 

76. H1671 

77. 01672 

78. S1672 

79. PI673 

80. RI673 

81. E1674 

82. E1674 

83. P1674 

84. Hl676 

85. K1679 

86. Kl679 

87. R1679 

Västervik 22-23/2 -71, 28/2 -72 
Kalmar 3/5,21/6,11/10-71 

Sörbygden 22/1 -72 23/11 -72 

Fryksdal 7/6 -72, 
Göta hovrätt 1669-1728, RA 

Valbo 24/3-73 25/11-73 

Kinne 23/5,4/6-73 4/12-73 

Linköping Kons. 16/9 -74 20/10 -74 

Linköping 18/9 -74 4/10 -74 

Valbo 6/2,28/9 -74 4/12 -74 

Vimmerby 10/5,7,26,28/6, -
5/7,18/11 -76, 
Göta hovrätt 1669-1728, RA 

Ronneby Stadsting och 7/10 -79 
magistrat 3,20,23,27/1 -79, Nordin 
"15 männen"13,15,17, 1210, UUB 
26/24,27,31/3, 
1,7,10,11/4-79, 
Göta hovrätt 1669-1728, RA 

Ronneby Stadsting 14/4-79, 7/10 -79 
"15 männen" 28/4, Nordin 
13,19,30/5, 2,3,4,13/6, 1210, UUB 
10,17,24/7, 
Göta hovrätt 1669-1728, RA 

Baine 19/6,11/10-79,12/1-80, -
Göta hovrätt 1669-1728, RA 
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88. R1681 

89. S1682 

90. R1685 

91. N1686 

92. F1686 

93. NI687 

94. F1688 

95. F1690 

96. Fl 690 

97. F1690 

Skara 19/4, 8/6, 5/5 -82 Exekut. 
27/8-81, 
Ren.domb. BAA:4911, Landskansliet 
GHA DIIa:651, GLA 

Fryksdal 10-12/10 -82, 
4-6/6-83, 
Göta hovrätt 1669-1728, RA 

Viste - 24/12 -85 Exekut. 
Landskansliet 
DIIa:651, GLA 

Fjäre 14/6,7,20/7, 7/8 -86, 26/8 -88 
Göta hovrätt 1669-1728, RA Brottmålsprot. 

AD:2,GHA 

Norra Vedbo 3-4/11-86, 24/12-87 Exekut. 
21/4-87, Landskansliet 
AI2, AI3, VLA DI: 10, VLA 

Halmstad 4,6/8 -87, 22/11-87 
Göta hovrätt 1669-1728, Crimin. 
RA EVAA:65, GHA 

Östra 8/10 -88 7/11 -88 Crimin. 
EVAA:66, GHA 

Vista 29-31/1 -90, 13/5 -90 Exekut. 
Ren.domb. AAAC:70, Landskansliet 
GHA DI: 14, VLA 

Norra Vedbo 8/2,29/4, 15/2 -90 Exekut. 
19-20/5 -90, Landskansliet 
Ren.domb. AAAC:72, DI: 14, VLA 
GHA 

Norra Vedbo - 22/9 -90 Exekut. 
Landskansliet 
DI: 14, VLA 



98. F1690 

99. F1691 

100.F1691 

101.R1692 

102.F1692 

103.P1692 

104.01692 

105.P1693 

106.L1693 

107. Hl 693 

108.F1695 

Eksjö 14,16/2,21/11 -91, 
Ren.domb. BAA:1725, 
GHA 

30/10 -91 Exekut. 
Landskansliet 
DI: 15, VLA 

Norra vedbo 
16-17/6,13/8-91, 
Ren.domb. AAAC:72, 
GHA 

6/6 -92 Exekut. 
Landskansliet 
DI: 16, VLA 

Norra Vedbo 13/8 -91, 
Ren.domb. AAAC:72, 
GHA 

16/6 -92 Exekut. 
Landskansliet 
DI: 16, VLA 

Skövde - 4/3-92 Exekut. 
Landskansliet 
DIIa:653, GLA 

Eksjö 21,23,31/3, 13/5 -92 Exekut. 
9,11,18,20,24/4 -92, Landskansliet 
Ren.domb. BAA:1725, DI: 16, VLA 
GHA 

Bjärke 8/1,7/5 -92, 1/2-93 
AI:4, GLA 

Sundre 22/12 -92, 9/2-93 
Göta hovrätt 1669-
1728, RA 

Ale 10-12/10-93, 28/2-94 
AI: 3, GLA 

Albo 31/10-93, 23/11-94 
29-30/1,15/5 -94, 
AIa:4 (ev. AIa:5), LLA 

Öland (Gärdslösa) 19/12 -94 
16-18/10-93,29,31/1-94, 
Ren.domb. AAAE:55,56, GHA 

Västra 17/1 -95 4/3 -95 
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109.F1695 

110.E1694 

111.R1694 

112.R1695 

113.R1695 

114.R1695 

115.R1695 

116.P1695 

117.L1696 

118.R1696 

119.01696 

120.R1695 

121.R1696 

122.R1696 

123.R1696 

124.F1696 

Norra Vedbo 20/2 -95 15/3 -95 

Aska 15/10 -94,18/2, 27/5 -95 14/11 -95 

Vartofta 13/12 -94,30/1 -95 14/6 -95 

Vartofta 5/6 -95 13/8 -95 

Vadsbo 10/6-95, 
Göta hovrätt 1669-1728, RA 

Vartofta 10-16/6, 24/9 -95 13/8 -95 

Gudhem 14/9 -95 

Bollebygd 10/1 -95 

Gärd-

Kålland-

21/11-95 

13/4-95 

8/2-96 

6/7-96 

Inlands Nordre/Fräkne 3/2 -96, 6/7 -96 
AIa:2, GLA 

Kåkind 27/5,16-19/9 -95, 7/2 -96 
Ren.domb. AAAA:96, 
GHA 

Vartofta 27-28/8, 8/6,5/11 -96, 28/5 -97 
26/1,26-30/4-97, 
Ren.domb. AAAA:84, 
GHA 

Vartofta, se 121 

Vartofta, se 121 

11/6-97 

26/6-97 

1/9-96 
Brottmålsprot. 
AH: 3,GHA 
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125.H1697 Sevede 14/6 -97, 
Ren.domb. AAAE:36, 
GHA 

22/11 -97 

126.P1697 

127.R1698 

128. Hl 698 

129.E1699 

130.M1697 

131.H1699 

132.R1699 

133.R1699 

134.P1700 

135.E1701 

136.K1696 

137.H1701 

Kulling 18-21/5 -97, 18/11 -97 
AIa:6, GLA 

Kâkind 4/2 -98, 12/5-98 
Ren.domb. AAAA:98, 
GHA 

Norra Möre - 8/11 -98 

Hällestad 7/3 -99, 27/3 -99 
AI: 14, VLA 

Lund 21,26,28/6,5,16,24,31/7-97, 11/2 -99 
7/12-98,23/1-99, 
Göta hovrätt 1669-1728, RA 

Sevede 20-22/2-99, 
Ren.domb. AAAE:37, 
GHA 

Valle -

Falköping 17/2 -99, 
Ren.domb. BAA:2004, 
GHA 

Mark -

20/3 -99 

6/11 -99 

30/3 -99 

23/10 -00 

Vadstena 9,14/10,18/11 -01, 7/12 -01 
AIa:8, VLA 

Medelstad (16/9 -95,2/3 -96), 22/3 -01 
21-23/3 -96,20/1 -97, 
12-16/2 -01, AIa:7,8,10, LLA 

Stranda 10/10-01, 
AI:4, VLA 

7/11 -01 
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138.01701 Askim/Ö. Hising 8/11-01, 28/3 -02 
Göta hovrätt 1699-1728, RA 

139.P1702 Bollebygd 19/5 -02, 
Ren.domb. AABA:42, 
GHA 

10/6 -02 

140.R1702 

141.P1702 

Skåning 27/1, 2/6 -02, 27/11 -02 
AIa:3, GLA 

Mark 16/6 -02, 27/11-02 
Ren.domb. AABA:42, 
GHA 

142.L1703 Kristianstad 23/9-03, 
AIa:12, LLA 

3/11 -03 

143.R1702 Kinne 19/5,1/8,8-10/11 -02 3/10 -03 
12-13/2-03, 
Ren.domb. AABA:39,73, GHA 

144.01704 

145.01704 

146.01704 

Inlands Torpc 22/3 -04, 24/10 -04 
AIa:3, GLA 

Inlands Torpe 22/3 -04, 24/10 -04 
AIa:3, GLA 

Askim 14/6-04, 12/11 -04 
AIa:8, GLA 

147.01707 

148. S1706 

149.M1706 

Tunge/Sörbygden 23/1,19/2 -07,26/3 -07 
Göta hovrätt 1669-1728, RA 

Fryksdal 13,16/2,18/5 -06, 26/10 -06 
Göta hovrätt 1669-1728, RA 

Ystad 12/11 -06,26/1 -07, 30/4 -07 
Göta hovrätt 1669-1728, RA 

150.E1707 Dal 17-18/6-07, 
AIa:9, VLA 

12/11-07 
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151.M1707 

152.E1706 

153.ML1706 

154.R1708 

155.R1709 

156.L1708 

157.K1709 

158.P1711 

159.R1709 

160.P1711 

161.P1711 

162.M1712 

Rönnebeig 16-18/11 -07, 12/12-07 
AIa:5, LLA 

Dal 22/10-06, 2/4-07 
AIa:8, VLA 

Ystad 12-13/11 -06, 14/2 -08 
Ingelstad 17,19/11 -06, 
4,5/3, 20,21/3 -07, 
Göta hovrätt 1669-1728, RA 

Vartofta 13/6 -08, 3/11-08 
AIa:9, GLA 

Kâkind 27/1-1/2 -09, 10/2-09 
AIa:6, GLA 

Kristianstad 9/12 -08,6/2 -09, 11/2 -09 
Ala: 14 (ev. Ala: 15), LLA 

Karlskrona 
Kämn. 11,21/1 -09, 
Rådhusr. 6,25/2,13,17/3 -09, 
Handl. i underställda brottmål 
EVAC:1, GHA 

Veden 19/11-11, 
Ren.domb. AABA:333, 
GHA 

Kâkind 1/6,4/10-09, 
21-22/3 -10, 
Göta hovrätt 1669-1728, RA 

27/4-09 

Marie-

Bollebygd 19/5 -11, 
Göta hovrätt 1669-1728, RA 

Luggudde 4-6/10 -12, 
AIA: 14 (ev. Ala: 15), 
LLA 

5/2-10 

5/4-10 

30/10-11 

30/10-11 

30/10-12 
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163.R1712 Gudhem 26-28/8 -12, 3/11 -12 
AIa:9, GLA 

164.G1713 

165.R1713 

166.F1714 

167.01714 

168.M1715 

169.R1715 

170.F1715 

171.M1716 

172.R1716 

173.S1716 

174.P1717 

175.F1718 

176.K1718 
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Konga- 5/2-13 

Vadsbo- 25/11-13 

Jönköping - 24/5 -14 

Inlands Södre 1/6-14, 17/7-14 
AIa:5, GLA 

Luggudde- 5/12-15 
Brottmålsprot. 
AH:9,GHA 

Vartofta 9/6,13/10 -15, 8/2 -16 
Göta hovrätt 1669-1728, RA 

Tveta 17/5,15,16/7, 16/2 -16 
22/10-15,26-27/1 -16, 

Göta hovrätt 1669-1728, RA 

Frosta 21-23/2 -16, 15/5-16 
AIa:9, LLA 

Vartofta -

Jösse 30/8 -16, 
Göta hovrätt 1669-1728, RA 

Ås -

Jönköping 5/2,5/3 -18, 
AIIa:75, VLA 

Lister-

13/6-16 

1/2-16 

16/2-17 
Brottmålsprot. 
AH: 11, GHA 

14/3-18 
Brottmålsprot. 
AH: 10, GHA 

17/5-18 
Brottmålsprot. 
AD: 10, GHA 



177.P1718 

178.N1719 

179.P1719 

180.E1720 

181.R1720 

182.P1720 

183. S1720 

184.R1719 

185.R1721 

186.R1722 

187.K1721 

188.L1722 

189.K1722 

190.P1722 

191.M1722 

Marit 5-9/5-18, 13/6-18 
Ren.domb. AABA:554, Brottmâlsprot. 
GHA Ail: 10, GHA 

Viske 11-13/6 -19, 21/11 -19 
Ala: 12 (ev. Ala: 13), 
LLA 

Vättle 21,23/11-19, 10/2 -20 
AIa:6, GLA 

Risinge- 21/11-20 

Lidköping - 5/12 -20 

Vätüe 9-11/5-20, 8/2-21 
AIa:6, GLA 

Näs 19/8 -20, 
Engestr. C. IV. 1.27, 
KB 

Vartofla 29/10-19,4-5/5, 10,14/3-21 
10,15/6,19-21/11 -20, 
HRT 2, RA 

Vadsbo -

Vartofta -

Bräkne- (30-31/10, 
4/11-21,6-7/6-22) 

Bjäre-

31/10-21 

15/2-22 

22/2-22 

10/10-22 

Bräkne - (5/6,3/11 -22) 27/11 -22 

Ale 21/5,18/10 -22, 13/12 -23 
Göta hovrätt 1669-1728, RA 

Toma 5,6,9,16/11 -22, 15/2 -23 
Ala: 30, LLA 
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192.M1723 Frosta 22-23/1 -23, 16/3 -23 
Göta hovrätt 1669-1728, RA 

193.R1722 

194.P1723 

195.P1723 

196.E1723 

197.F1723 

198.P1724 

199.G1722 

200.P1726 

201.R1726 

202.M1726 

203.E1726 

204.S1727 

205.01727 
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Vadsbo 22/6, 3/11-22,15/2 -23, 26/3 -23 
Göta hovrätt 1669-1728, RA 

Marie 24/4, 2/5 -23, 23/9 -23 
Göta hovrätt 1669-1728, RA 

Vedbo- 28/9-23 

Vadstena 15,16,19/10-23, 14/11-23 
Ala: 12, VLA 

Vista 15/5 -23,16/1,5,6,7/5 -24,-
Göta hovrätt 1669-1728, RA 

Ale- 8/4-25 

Kinnevald 11/6,1/10 -22, 5/5 -26 
3/2-26, 
AI:5, VLA 

Marie- 8/6-26 

Mariestad - 4/11 -26 

Luggudde 20-28/6 -26, 25/4 -27 
15-16/3 -27, 
Ala: 19 (ev.AIa:20), 
LLA 

Skänninge 18-19/7, 26/4 -27 
12,13,14,15/9-26, 
AI: 15, VLA 

Karlskoga bergsl. - 30/5 -27 

Lane - 24/10 o. 
25/11 -27 



206.L1727 

207.L1727 

208.R1727 

209.01726 

210.E1728 

211.R1728 

212.L1728 

213.L1727 

214.R1728 

215.M1728 

216.L1728 

217.M1728 

218.S1729 

V. Göinge 2/6 -27, 27/10 -27 
AIa:38, LLA 

Gärd 16,18/5,3/6 3/7, 6/11 -27 
31/7 14,15/8 -27, 
Göta hovrätt 1669-1728, RA 

Vadsbo 31/5-27, 7/12-27 
AIa:21, GLA 

Tanum 10-14/4-26, 16/12-27 
13-15/2,1-2/6 -27, 
Ala: 17, GLA 

Östkind- 12/3-28 

Gudhem 7/2-28, 15/3-28 
Göta hovrätt 1669-1728, RA 

V. Göinge 23/2 -28, 17/4 -28 
AIa:38, LLA 

V. Göinge 13-14/3, 10/5 -28 
-27,26/2-28, 
AIa:38, LLA 

Vadsbo- 2/10-28 

Luggudde 24-26/10 -28, 19/12 -28 
Göta hovrätt 1669-1728, RA 

V. Göinge 19,20/11 -28, 14/2 -30 
19/3,9/5,7/11 -29,10/5-30, 
Handl. i underställda brottmål 
EVAC:3, GHA 

Luggudde 23,25/10 -28, 19/2 -29 
Göta hovrätt 1669-1728, RA 

Gillberg 12/3,12/9 -29, 17/11 -29 
Handl. i underställda brottmål 
EVAC:2, GHA 
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219.L1731 

220.L1731 

221.F1731 

222.R1732 

223.K1731 

224.E1733 

225.S1733 

226.H1733 

227.L1733 

228.R1733 

229.M1734 

230.K1735 

231.M1735 

232.K1735 

Ö. Göinge 27/2, 2,6/3 -31, 30/4 -31 
AIa:40, LLA 

V. Göinge- 30/4-31 

Norra Vedbo 6,5/5 -31, 19/5-31 
AI: 36, VLA 

Vadsbo- 5/2-32 

Östra 26-27/11 -31, 15/2 -32 
HRT2.RA 

Östkind- 20/2-33 

Fryksdal 21/2-33, 9/4-33 
Ala: 15, GLA 

Stranda 19-20,23/2 -33, 17/4 -33 
Ala: 15, VLA 

Kristianstad 6/5 -34 
Kämn. 19/4,12/6, 
11/9,12/10-33, 
AI: 16, LLA, 
Rådhusr.27/3 -34, 
AIa:36, LLA 

Lidköping 26/8 -33, 29/5 -34 
26/2,7,21/3,4/4 -34, 
HRT2.RA 

Frosta 22/2-34, 8/3-34 
Ala: 14, LLA 

Bräkne mfl - 26/4 -35 

Färs 15/10-35, 6/11-35 
Ala: 13, LLA 

Karlskrona- 15/11-35 
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233.P1735 Tössbo 9/10 -35,29/4 -36, 22/5-36 
HRT2, RA 

234.E1736 

235.L1736 

236.E1736 

237.E1736 

238.F1737 

239.P1737 

240.P1737 

241.E1737 

242.E1737 

243.S1738 

244.P1737 

245.M1737 

246.K1738 

Skärkind 25/5 -36, 6/8 -36 
AI: 14, VLA 

Villand 5,8,11,12/5-36, -36 
AIa:28, LLA 

Bråbo mfl 22/6 -36, 26/11 -36 
AIa:9, VLA 

Risinge 12,13/10 -36, 14/2 -37 
AI: 16, VLA 

Norra Vedbo- 22/2-37 

Valbo- 16/8-37 

Valbo- 26/11-37 

Boberg 3-5/11 -37, 29/11 -37 
Handl. i underställda brottmål 
EVAC:4, GHA 

Norrköping 24/10 -27 
Kämn. 26/4, 3,9,27/5 -37, 
Handl. i underställda brottmål 
EVAC:4, GHA 

Fryksdal -

Tössbo 18/10-37, 
Ala: 12, GLA 

Färs 23/11 -37, 
HRT2, RA 

Östra-

10/2-38 

10/2-38 

11/2-38 

7/8 -38 
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247.E1738 

248.H1738 

249.01738 

250.H1738 

251.51738 

252. H1739 

253.51739 

254.S1739 

255. S1739 

256.S1739 

257.F1739 

258.H1740 

259.L1739 

260.K1740 

261.S1739 

262.K1740 

Hällestad 18/11 -38 
15,16/2,30-31/5 -38, 
AI: 27, VLA 

Ölands norra mot 1/6-38, 20/11-38 
AI:6, VLA 

Vette/Tanum 11,12/10-38, 14—15/12—38 
AIa:29, GLA 

Stranda 21/6,14/11 -38, 8/2 -39 
Ala: 18, VLA 

Visnum 15/11 -38, 
Ala: 12, GLA 

Handbörd -

Jösse -

Visnum 7/4 -39, 
Ala: 12, GLA 

Näs 3-7/8 -39, 
Ala: 15, GLA 

Fryksdal 11/9-39, 
Ala: 1, GLA 

Jönköping 3,5/12 -39, 
AIIa:96, VLA 
Ölands norra mot -

8/2-39 

13/2-39 

26/10-39 

5/11 -39 

29/11-39 

29/11-39 

8/12-39 

9/2-40 

V. Göinge - 22/11-39 

Karlskrona - 22/2 -40 

Älvdal 3/10 -39,13,19/2 -40, 29/4 -40 
Ala: 16, GLA 

Bräkne - 2/5 -40 
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263.P1740 

264.R1740 

265.51740 

266.H1741 

267.51741 

268.51741 

269. M1741 

270.H1741 

271.M1741 

272.51742 

273.S1742 

274. NI 742 

275.P1743 

276.E1743 

277.G1743 

Sundal 7/6 -40, 14/10-40 
Ala: 13, GLA 

Lidköping - 23/10 -40 

Jösse 16/9 —40, 22/11-40 
Ala: 16, GLA 

Stranda 7/3-41, 18/4-41 
AIa:20, VLA 

Fryksdal 28/5 -41, 13/11 --41 
HRT2.RA 

ölme (8/6 -41) - 16/6-41 

Toma 22-23/6 -41, 22/10-41 
AIa:53, LLA 

Södra Möre 8/10 -41, 27/10 -41 
AIa:18, VLA 

Torna 21/10-41, 28/11-41 
AIa:54, LLA 

Fryksdal 20/10 -42, 4/12 -42 
AIa:3, GLA 

Gillberg 4/11 -42, 16/2 -43 
HRT2.RA 

Faurâs 29/5,16,18/10 -42, 16/12 -42 
HRT2.RA 

Marie 12/3-43, 6/6-43 
AI: 12, GLA 

Linköping 18,20,27/6-43, 14/10^43 
AI:46, VLA 

Uppvidinge 20/9 -43, 12/11 -43 
HRT2.RA 



278.F1743 Västra - (29/8-43), 8/11-43 

279.S1743 

280.L1744 

281.R1744 

282.E1744 

283.N1743 

284. F1745 

285.H1744 

286. M1745 

287. H1745 

288.S1745 

289.P1745 

290.P1745 

291.E1745 

Nordmark 8/10 -43, 17/12 -43 
HRT2.RA 

Södra Åsbo - (23/10 -44) 14/12-44 

Gudhem 6,7/6 -44, 17/7 -44 
Ala: 14, GLA 

Memming - 23/10 -44 

Halmstad 19/2 -45 
Kämn. 2/8,4/10 -43, 
7/8,20/10-44, 
Rådhusr. 21/11 1/12-44, 
HRT2.RA 

Jönköping 4/2 -45, 13/2 -45 
Alla: 102, VLA 

Handbörd 20/9 -44,18/1 -45, 21/5 -45 
AIa:29, VLA 

Onsjö 14/2,7-8/5 -45, 8/6 -45 
HRT2.RA 

Ölands södra mot 11/6-45, 19/2-46 
HRT2.RA 

Näs 26/8-45, 12/10-45 
HRT2.RA 

Vedbo 5/2 -45, 30/3 -45 
Ala: 20, GLA 

Borås- 11/6-45 

Göstring 20/5 -45, 6/11 -45 
AIa:26, VLA 
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292. M1745 

293. S1746 

294. S1746 

295. NI 746 

296.H1746 

297.K1746 

298.M1746 

299.M1746 

300.R1746 

301.H1746 

302. M1746 

303.G1746 

304.L1746 

305.L1745 

306.01747 

Malmö 7/12-45, 
AIa:106, LLA 

Kil 12/2-46, 
Ala: 16, GLA 

Väse 17-18/2-46, 
Ala: 17, GLA 

Faurâs 15/2^6, 
AI: 10, LLA 

Södra Möre -

Medelstad 26/2 -46, 
AIa:36, LLA 

Onsjö -

Lund 14/4-27/5 -46, 
AIa:46, LLA 

8/2-46 

20/3 -46 

19/3 -46 

16/4-46 

12/6 -46 

10/6 -46 

10/10-46 

12/11 -46 

Kinne- 30/10^6 

Ölands södra mot 4/2,31/5 -46, 11/10 -46 
HRT 2, RA 

Harjagers mfl 5/9 -46 - 28/4 -47, 11/6 -47 
HRT 2, RA 

Sunnerbomfl 8/11-46, 13/12-46 
HRT 2, RA 

Ö. Göinge 1/5, 5/11 -46, 13/12 -46 
HRT 2, RA 

Norra Åsbo 25/10 ^15,7/3 7̂, 29/4^17 
AIa:33,34, LLA 

Vette/Tanum 16,19/10^7, 4/3^8 
AIa:38, LLA 
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307.E1748 

308.E1748 

309.H1748 

310.F1748 

311.P1749 

312.G1749 

313.E1749 

314.L1748 

315.S1748 

316.S1750 

317.E1750 

318.E1750 

319.S1748 

320.M1750 

321.P1750 

Göstring 11,14/3 -48, 22/4 -48 
AIa:29, GLA 

Lysing 4-5/5-48, 6/7^8 
HRT 2, RA 

Västervik 6/7-48, 17/8-48 
AI:42, VLA 

Norra Vedbo 26,28/9,1/10-48,26/11 -48 
HRT 2, RA 

Alingsås - 10/6 -49 

Sunnerbo - 11/7 -49 

Lysing 23,25/5 -49, 27/10 -49 
AIa:36, VLA 

Bjäre 26-27/10,2/11 -48, 12/6 -49 
HRT 2, RA 

Ölrae 29/11 -48, 3/4-19 
HRT 2, RA 

Ölme - 8/3 -50 

Norrköping 10/3 -50, 23/7 -50 
Ala: 20, VLA 

Göstring 27,29/3 -50, 6/7 -50 
AIa:31, VLA 

Nyeds bergsl. 21/8 -50 
10,11,13,14/11 -49, 
Ala: 11, GLA 

Rönneberg 26/5 -50, 11/7 -50 
AIa:18,LLA 

Kind 24,28,29/5 -50, 25/10-50 
AIa:25, GLA 
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322.E1749 

323.P1748 

324.M1750 

325.M1750 

326.M1750 

327.G1749 

328.S1750 

329.K1751 

330.G1751 

331.M1751 

332.P1750 

333.P1751 

334. S1751 

335.R1750 

336.H1752 

337.S1752 

Göstring 23/6 ^9, 7/3 -50 
AIa:30, VLA 

Vedbo 6,7,10,11/6 -48, 20/10 -50 
22-23/7 -50, HRT 2, RA 

Haijager - (27/9-50) 13/11-50 

Toma - (4/6 -50) 13/11 -50 

Toma- (15/10-50) 13/11-50 

Sunnerbo 8/11 -49, 23/2 -50 
HRT 2, RA 

Kil 19/10-50, 31/12-50 
HRT 2, RA 

Östra 24,28/1-51, 21/2-51 
Ala: 20, LLA 

Allbo 11,12/2-51, 15/3-51 
Ala: 17, VLA 

Harjager- (5/4-51) 13/4-51 

Tössbo 30/10 -50, 19/4 -51 
AIa:19, GLA 

Redväg 15/10-51, 26/11 -51 
Ala: 22, GLA 

Filipstads bergsl. 26/1 -51, 18/4 -51 
HRT 2, RA 

Kinne fjärcling 23,25/10 -51, 9/2 -51 
Ala: 13, GLA 

Södra Möre 22/2-52, 2/4-52 
AI: 29, VLA 

Karlskoga h:d - 8/2-52 
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338.M1751 

339.L1752 

340.P1753 

341.M1753 

342.E1753 

343.E1753 

344.P1753 

345.L1752 

346. S1753 

347. H1753 

348.G1754 

349. F1754 

350.H1753 

351.R1754 

Vammenhög -(19/9-51) 6/2-52 

Gärd 4/6-52, 24/7-52 
HRT 2, RA 

Vättle 2/5 -53, 21/8 -53 
HRT 2, RA 

Toma- (18/5-53) 15/2-54 

Björkekind 4,5,6/6 -53, 27/11 -53 
AIa:23, VLA 

Boberç 16/6-53, 9/10-53 
Ala: 11 a, VLA 

Bollebygd 16/5 -53, 21/7 -53 
HRT 2, RA 

Simrishamn 17,28, 10/3 -53 
30/3,4,6,26,29,30/6 -52, 
HRT 2, RA 

Karlstads h:d 14/2-54 
2/3,12,14/9 -53, 
HRT 2, RA 

Ölands norra mot 18/9-53, 15/2-54 
HRT 2, RA 

Sunnerbo 20/6 -54, 3/10 -54 
HRT 2, RA 

NoiTaVedbo-(18/11-54) 15/12-55 

Södra Möre 30/5, 7/2-55 
6/11 -53,12/2, 
27/5, 30,31/10-54, 
AI: 29, AI:30, VLA 

Vüske 10/5-54, 12/7-54 
HRT 2, RA 
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352.F1754 Västra 28/10 -54, 10/2-54 
HRT2, RA 

353.M1754 Färs 21,24/10-54, 7/2-55 
AIa:30, LLA 





Appendix 

Göta hovrätt och källmaterialet 
Hovrättsresolutionerna är uppdelade på två källserier: 

1. Criminalia 1635-1689. Luckor och perioder med glest bevarat mate
rial efter 1675. 

2. Brottmålsutslag 1690-1779 (serien fortsätter). Luckor 1691-92, 
1715,1717-18. 

Övrigt källmaterial som använts för att lokalisera fall är följande: 
3. Brottmålsprotokoll 1687-1779 (serien fortsätter). Luckor eller perio

der med glest bevarat material under de första åren. 
4. Brottmålsrotlar 1710-15,1732-79 (serien fortsätter). 
5. Handlingar i underställda brottmål 1682-1779 (serien fortsätter). 

Glest bevarat material under de första årtiondena. En stor del av handling
arna återfinns numera inte i Göta hovrätts arkiv i Jönköping utan i 
Riksarkivet. 

6. Hovrättens exekutorial till länsstyrelserna. 
Det äldsta materialet är det mest lättarbetade. Serien Criminalia innehål

ler register till de länsvis uppställda resolutionerna. Volymerna innehåller 
också de insända akterna från underrätterna. 

Luckorna i övergången till serien Brottmålsutslag har inte kunnat fyllas 
på ett heltäckande sätt. Hovrättens exekutorial till länsstyrelserna, som 
hade att verkställa de utmätta straffen, har använts för att lokalisera fall 
där de funnits bevarade. Till hjälp har också Riksarkivets samlingar varit. 
Under 1800-talets andra hälft företogs gallringar av arkivbe ståndet i 
Jönköping och material ur serien Handlingar i underställda brottmål 
översändes till Stockholm. Även om hovrättens resolutioner saknas har 
alltså dessa sistnämnda trolldoms- och vidskepelsemål bevisligen under
ställts och således medtagits i undersökningen. 

Brottmålsprotokollen har huvudsakligen använts för att täta de fåtaliga 
luckorna under 1700-talet. 

Serien Brottmålsutslag har under 1600-talets slut och 1700-talets början 
i likhet med föregående tidsavsnitt register till varje volym. Däremot är 
inte längre de insända akterna från underrätterna bundna i samma volymer. 
Först efter denna sena tidpunkt har alltså underrätternas rannsakningar 
behövt efterforskas i ordinarie och renoverade domböcker, om de nu inte 
stått att återfinna i de omtalade samlingarna i Riksarkivet. 
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Hovrättsutslagens avsaknad av register efter 1716 har delvis uppvägts 
av de möjligheter brottmålsrotlarna inneburit. De underställda målen 
bereddes och föredrogs inför hovrätten av advokatfiskalen och vice advo-
katfiskalen (under en period fanns också en extra fiskal). Datum fö r de 
ankomande målen, typ av brott och tidpunkt för hovrättens avgörande 
antecknades i särskilda liggare. 

Slutligen, där inte ens brottmâlsrotlarna stått till buds, har systematiska 
genomgångar av de årsvisa volymerna med brottmålsutslag företagits. 

Sättet att bestämma trolldoms- och vidskepelsemålens numerära omfatt
ning har varierat med de olika sökvägar källmaterialet erbjudit. Utöver 
eventuella förbiseenden ligger här en felkälla. Under långa perioder åter
finns utslagen via register. Gängse benämningar av fenomen som trolldom, 
lövjeri och signeri har inte bara ersatts av mer dunkla rubriceringar som 
bedrägeri, koppleri eller tjuseri. Värre än så är, att trolldom och vidskepelse 
rannsakades och avdömdes parallellt med andra brott, vilket inte alltid 
framkommeri registren. 

"Dolda" trolldoms- och vidskepelsefall av denna typ har också lokalise
rats. I ett rubricerat tjuverimål från 1668 tog hovrätten ställning till ett 
påstått förgörningsförsök ämnat att tillfoga gårdsfogden Esbjörn "någon 
skalkhet, att han skall fara en elak färd".1 Detta ledde till uttryckliga domar 
för trolldom och olovliga konster. Så var inte alltid fallet. I liknande 
sammanhang, där trolldom och vidskepelse förekommit utan att det fram
går av registren, avdömdes inte dessa moment särskilt utan användes 
snarare som indicier av betydelse för det brott som motiverat rättegången. 
I ett par mordfall från 1670-talet omtalas en trollpåse, utkastat katthår, en 
misstänkt vurm för kringvandrande signerskor, en besvärjelse och ett 
nedslängt mynt i en mördad gosses grav, som tecken på elaka avsikter och 
skuld.2 Förhållandet kunde också vara det omvända. En rannsakning från 
Öland år 1668 gällande dubbelt hor innehöll en förmildrande omständig
het för den dödsdömda kvinnan: "är ovisst om horkarlen Håkan icke skall 
gjort henne något skälmeri med oimegadden, efter han haver tillstått sig 
samma gadd ifrån en orm tagit och uti sina gömmor haft". Några klara 
bevis för att Håkan genom magiska manipulationer med ormgadden 
verkligen lyckats tillskansa sig ett samlag gick således inte att prestera, 
men blotta misstanken därom bidrog till att kvinnans dödsdom omvand
lades till böter.3 

Som framgått bör alltså fall som återfunnits i registren betraktas som ett 
minimital även om denna reservation inte ger anledning att räkna med 
något betydande bortfall. Detta interna problem i hovrättsmaterialet ter sig 
också blygsamt i förhållande till den vidare frågan om den totala mängden 
trolldoms- och vidskepelseprocesser i undersökningsområdets lägre dom
stolar, inklusive dem i domkapitlen. 
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Underställningspraxis 
Alla rättegångar som förekom underställdes inte alltid hovrätten. Bengt 
Ankarloo har utförligt behandlat den kyrkliga bestraffningen av trolldom 
och vidskepelse. Efter reformationen återtog kyrkan något av sin förlorade 
domsrätt och kom att behandla bland annat vidskepelse.4 Det var först efter 
hand under 1600-talet som den världsliga rätten fick ensamrätt på bestraff
ningen av trolldom och vidskepelse. Då hade också kyrkan i stor utsträck
ning fått gehör för sina mer långtgående krav på åtgärder mot de lindrigare 
formerna av magi. 

Andelen mål i Göta hovrätt som initierades av kyrkan och enskilda 
präster ökade under 1600-talets senare del. Lika väl som att tyda på en 
ökad kyrklig aktivitet kan det alltså röra sig om fall som i ett tidigare skede 
skulle ha lösts i kapitlen utan världslig inblandning. Skillnader i praxis kan 
ha rått mellan stiften.5 Därför är det vanskligt att med punktundersökningar 
försöka avgöra i vilken utsträckning fall förekom som aldrig överlämnades 
till värdslig rätt. 

Alla mål i underrätterna underställdes inte heller hovrätten. I de insända 
rannsakningarna omtalas ibland processer som aldrig blivit underställda. 
Andra påträffas av en slump i domböckerna. Orsakerna till att processer 
rann ut i sanden kan ha varit flera; förlikningar ingicks, kärandesidan 
avstod av andra skäl sin talan, offentlig väckt talan fullföljdes ej av de 
befallningshavande, någon av partema dog, etc. Men även fall som ledde 
till dom underställdes inte alltid. Så frikändes ett smålänskt bondpar 1740 
från en anklagelse, som gällde att de "en och annan gång begivit sig nakot 
till skogs och därstädes kärnat smör", utan att målet underställdes.6 Om 
detta skall tas till intäkt för att hovrätten under 1700-talet inte besvärades 
av fall som befunnits fullständigt substanslösa vore det naturligtvis olyck
ligt. Faran får dock inte överdrivas. Underställningspraxis var vid denna 
tid djupt rotad även om ett visst svinn naturligtvis måste tas med i 
beräkningen. Hovrätten uttryckte också vid något tillfälle irritation över 
att den alls underrättats. Under 1690-talet underställdes ett mål om ett 
upphittat människokranium, svartnat av ålder, som använts till att på ett 
vidskepligt sätt bota kreatur. Brottet hade begåtts vid seklets början och 
förövarna var sedan länge döda.7 

Mer svårbedömda är däremot undersökningsperiodens första årtionden 
från 1635 och framåt. Att trolldom som ett högmålsbrott skulle understäl
las kan inte betraktas som självklart. Allmänt sett är det troligt att mål där 
edgång förekom är underrepresenterade i hovrätten. Det innebär bland 
annat att särskilt förtalsmål kan ha drabbats av detta öde. William Monter 
har betonat den höga frekvensen av sådana rättegångar i Noige, Finland 
och i synnerhet Sverige, där beryktade antingen gått på offensiven själva 
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och instämt sina vedersakare för ryktesspridning och förtal eller den 
ursprungliga kärandesidan förlorat målen och tvingats böta för sina grund
lösa beskyllningar.8 Exempel på sådana är sällsynta i hovrätten. Men 
osäkrast är fölhållandet med vidskepelse. Frågan är, om budskapet att 
också vidskepelse kunde vara av högmålskaraktär nått ut till de lägre 
domstolarna, att den enligt Mose lag i princip kunde meritera livsstraff, 
och således undantagslöst borde underställas. 

Ett tecken på att en förändring i praxis höll på att inträda röjs i den 
osäkerhet underrätterna visade. Ideligen remitterades rannsakningarna 
odömda till hovrätten med stöd av rättegångsordinantians andra punkt, att 
ingen beskriven lag fanns att tillgå.9 Kravet på en hårdare rättstillämpning 
skapade ett medvetande som tog sig uttryck i ett visst vankelmod. Under
rätterna var utsatta för hovrättens kontroll. De visste att de inte kunde 
undandra sig denna vaksamt spejande överhet. 

Men det antal fall som lokaliserats via hovrätten är inte detsamma som 
den totala förekomsten av trolldoms- och vidskepelseprocesser. Än mindre 
är det ett mått på omfattningen av diverse magiska bruk eller på graden av 
misstankar om trolldom. Detta komplicerar naturligtvis situationen. En 
vanlig brottsstatistik laborerar ständigt med fölhållandet mellan den totala 
förekomsten brott och den andel som upptäcks, rannsakas och avdöms i 
domstol. Här ökar osäkerheten än mer genom att omfånget av denna andel 
baseras på kvarlevor från hovrätten och inte från underrätterna. 

Antalet underställda trolldoms- och vidskepelsemål var betydligt fler 
under 1700- än under 1600-talet. Det är troligt att den världsliga rättens 
till sist exklusiva befattning med denna typ av mål tillsammans med en 
mer konsekvent genomförd underställningspraxis i de lägre domstolarna 
bidrog till denna ökning. I vilken grad det också rör sig om en reell ökning 
av den totala volymen går inte säkert att avgöra på basis av källmaterial 
från hovrättens verksamhet. Men ökningen över tid av antalet rättegångar 
gällde vidskepelse. Denna typ av fall förekom knappast i samma utsträck
ning under 1600-talets första hälft som senare blev fallet. Kyrkans lång
variga kamp för att få staten att hörsamma dess önskemål om en utvidgad 
aktion mot lindrigare magi utesluter visserligen inte att domkapitlen med 
framgång ägnade sig åt att förfölja vidskepelse. Däremot hade kyrkan 
knappast tryckt på om underrätterna redan i stor utsträckning följde dess 
hårdare linje. Förändringen av rättegångarnas innehåll återspeglar en reell 
utveckling. 

Utvecklingen i Svea hovrätt 
Är det kronologiska mönstret detsamma i övriga Sverige som i Göta 
hovrätt? Svea hovrätts exekutorial till länsstyrelserna är delvis bevarade. 

218 



Ett kortregister som täcker perioden 1634—1756 finns tillgängligt i landsar
kivet i Uppsala. Det innehåller omkring 8000 hovrättsresolutioner varav 
180 rör trolldom och vidskepelse.10 Nära en tredjedel av dessa härrör i sin 
tur frän de stora blåkullaprocesserna och återspeglar endast svagt deras 
gigantiska omfattning. Merparten av dessa mål avdömdes av speciellt 
tillsatta trolldomskommissioner med långtgående befogenheter. 

Tabell Al. Trolldoms- och vidskepelsemål underställda Svea hovrätt 
1634-1756. 

1634-1644 9 1695--1704 20 
1645-1654 1 1705--1714 6 
1655-1664 9 1715--1724 10 
1665-1674 69 1725--1734 15 
1675-1684 6 1735--1744 9 
1685-1694 5 1745--1756 21 

Summa: 180 

Källa; Kortregister över Svea hovrätts exekutorial till länsstyrelserna, ULA. 

De 180 processerna är en minimiangivelse. Det gäller även bortsett från 
blåkullamålen. Luckor och perioder med glest förekommande material 
finns bland de län som ingår i kortregistret. Uppskattningsvis är bortfallet 
för Svea hovrätt i dess helhet trettio till fyrtio procent. Kanske skall man 
räkna med ytterligare ett hundratal underställda trolldoms- och vidskepel
semål utöver de redan kända.11 

De exceptionella blåkullaprocesserna och Svea hovrätts brister i käll-
hänseende belastar jämförelser med hovrätten i Jönköping, där drygt 350 
mål underställdes 1635-1754. Bortsett från massrättegångarna borde dock 
skeendet ha varit tämligen likartat. Men det enda man kan säga gemensamt 
om de två hovrätterna är att ett uppsving skedde under 1600-talets andra 
hälft och att en väsentlig del av processerna inföll under 1700-talet. 

Länsvis fördelning av trolldoms- och vidskepelsemål 
Under de första sjuttio åren av hovrättens verksamhet koncentrerades mer 
än hälften av processerna till Skaraborgs, Jönköpings och Kalmar län. Ull 
en del sammanhänger förhållandet med att de erövrade områdena inte 
börjat förse hovrätten med det antal mål som senare blev fallet. Men en 
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viss kontrast gentemot de övriga fyra länen— Östergötland, Kronoberg, 
Älvsborg och Värmland — på gammal svensk botten kvarstår. 

I det långa loppet tillkom emellertid en ordning som i stort sett motsva
rade be folkningsandelama. Notervärt är att flera av länen med få mål under 
1600-talet sedan ökade kraftigare under 1700-talet. De fåtaliga processer
na i de erövrade områdena — bortsett från den omfattande aktionen i 
Bohuslän — var naturligtvis avhängiga tidpunkten för dessa regioners 
införlivande 1645 och 1658. De har helt enkelt inte stått under hovrättens 
jurisdiktion lika länge som ursprungslänen, som därmed uppvisar en större 
spridning av rättegångarna. Men detta är nog inte hela sanningen. De 
gällande rutinerna för underställan behövde förmodligen tid för att etab
leras. I synnerhet kan det misstänkas ha gällt ordinär vidskepelse. Det är 
överhuvudtaget frapperande få kriminaldomar som underställdes från de 
berörda länen under de första årtiondena av svensk överhöghet. Möjligen 
hade också krigen och dess följdverkningar skapat ett traum atiskt tillstånd 
med ett försvagat rättsväsende, som endast långsamt återgick till normal 
funktion under det nya styret. Svensk lag infördes under 1680-talet.12 

De tidigare danska-norska områdena ökade också sin andel av rättegång
arna under 1700-talets böljan. Tidvis var den oproportionerligt hög. Men 
det sammanhänger i lika stor utsträckning med en nedgång av antalet 
rättegångar i de ursprungliga länen som med uppgång i de nytillkomna 
(Skaraborg 1705-1714, Älvsborg 1725-1734, Kristianstad 1725-1734). 
Mönstret med en plötsligt förhöjd processintensitet i enstaka län återfinns 
även i det ursprungliga jurisdiktionsområdet. 

Även om skillnader fanns mellan länen framstår den trots allt likartade 
utvecklingen i det internt regionala skeendet som ett mer väsentligt fak
tum. Något annat var kanske inte att förvänta. I jämförelse med den 
regionala splittring som behärskade delar av Europa i religiöst, socialt, 
ekonomiskt, politiskt och rättsligt hänseende framstår hovrättens jurisdik-
tionsområde som förhållandevis homogent i flera av dessa avseenden. 
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Tabell A2. Länvis fördelning av trolldoms- och vidskepelsemål underställda Göta hovrätt 
1635-1779. Tioårsintervall. 

Östergötland 1 2 4 1 2 2 2 3 8 9 9 10 5 58 
Kalmar 2 2 3 11 1 1 4 1 7 7 10 5 1 55 
Jönköping 3 2 3 9 3 1 3 1 3 4 4 2 1 39 
Kronoberg 3 3 3 1 1 1 5 4 6 3 30 
Skaraborg 9 1 3 6 2 3 14 5 7 6 2 3 6 10 3 80 
Älvsborg 1 3 2 5 3 8 1 6 9 4 2 5 49 
Värmland 1 6 1 1 1 2 3 13 10 8 1 2 49 
Bohus 6 1 5 2 2 1 1 4 1 2 25 
Halland 1 2 1 2 1 3 1 11 
Malmöhus 2 1 4 4 4 4 13 14 9 55 
Kristianstad 1 2 2 1 8 3 5 6 6 4 38 
Blekinge 1 2 1 1 3 1 5 2 8 3 27 

Summa: 14 17 13 39 6 20 37 22 32 30 55 69 77 58 27516 

1635- 45- 55 - 65- 75- 85- 9 5- 05- 15 - 25- 35- 45- 55 - 65- 75- s.a. 

Diagram AL Ursprungliga och nytillkomna län. Trolldoms- och vidskepelsemål under
ställda Göta hovrätt 1685-1779. Tioårsintervall. 

NyllUkomna Ursprungliga 50 T 

45 --

40 --

35 --

30 --

25 --

20 --

15 --

10 --

5 i* 

1685- 1695- 1705- 1715- 1725- 1735- 1745- 1755- 1765- 1775-
1694 1704 1714 1724 1734 1744 1754 1764 1774 1779 
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Friande och fällande domar i Göta hovrätt och underrätterna 
Tabellerna nedan åskådliggör underrätternas respektive hovrättens benä
genhet att fria eller fälla under perioden 1635-1754. Andelen domar med 
straffpåföljd var som högst i de lägre domstolarna sedan 1734 års lag trätt 
i kraft. Lagen skärpte hållningen mot vidskepelse. Andelen svårbedömda 
maleficium och diabolismmål, som vanligen medförde frikännanden, var 
också låg vid denna tidpunkt. 

Tabell A3. Underrätternas domar sammanlagt och i intervall exklusive Bohuslän 1669-
1672. Anklagade och förtalade individer. I procent. 

Intervall Friande Fällande Summa 

1635-1754 29 71 100 
1635-1674 32 68 100 
1675-1734 35 65 100 
1735-1754 22 78 100 

Under hela perioden 1635-1754 fick underrätterna mer än hälften av 
sina domar underkända. 

Tabell A4. Göta hovrätts utslag på underrätternas domar sammanlagt och i intervall 
exklusive Bohuslän 1669-1672. Anklagade och förtalade individer. 1 procent. 

Intervall Godkända Undeikända Summa 

1635-1754 45 55 100 
1635-1674 47 53 100 
1675-1734 42 58 100 
1735-1754 Al 53 100 

Bland de godkända var andelen frikännanden högre än fällande utslag. 
Denna tendens förstärktes över tid. Under perioden 1735-1754 var visser
ligen andelen frikännanden i de lägre domstolarna färre än någonsin, men 
samtidigt blev de allra flesta av dem stadfästa i hovrätten. Med 1734 års 
lag blev också fler fällande domar godkända än under det föregående 
tidsavsnittet. Underrätterna hade kommit mer i fas med hovrätten. Perio-
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den 1675-1734 innebar nämligen ett skifte i straffens form. Hovrätten 
förändrade många kroppsstraff till fänglse på vatten och bröd. 

Tabell A5. Andel underrättsdomar godkända av Göta hovrätt fördelade på friande och 
fållande utslag sammanlagt och i intervall exklusive Bohuslän 1669-1672. Anklagade och 
förtalade individer. 1 procent. 

Intervall Friande Fällande Totalt 

1635-1754 73 33 45 
1635-1674 58 41 47 
1675-1734 70 27 42 
1735-1754 84 37 47 

Hovrättens vilja att godta friande domar var visserligen högre än när det 
gällde fällande utslag. Men bland alla domar som blev godkända var ändå 
de med straffpåföljd i majoritet. Det var endast under intervallet 1675-
1734 som förhållandet var omkastat till följd av fängelsestraffets införan
de. 

Tabell A6. Utslag i godkända domar från underrätterna sammanlagt och i intervall 
exklusive Bohuslän 1669—1672. Anklagade och förtalade individer. 1 procent. 

Intervall Friande Fällande Summa 

1635-1754 48 52 100 
1635-1674 39 61 100 
1675-1734 58 42 100 
1735-1754 40 60 100 

I hovrättens egna förändrade utslag på de underrättsdomar den underkänt 
var också andelen fällanden högre. Tiden fram till 1675 var påfallande 
sträng från hovrättens sida. Därefter inträffade ett tydligt trendbrott. Någon 
uppgång av antalet fällande domar i samband med 1734 års lag, så som 
förekom i underrätterna, går inte att spåra. 
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Tabell A7. Göta hovrätts egna utslag i upphävda domar från underrätterna sammanlagt 
och i intervall exklusive Bohuslän 1669-1672. Anklagade och ßrtalade individer. 1 
procent. 

Intervall Friande Fällande Summa 

1635-1754 46 54 100 
1635-1674 19 81 100 
1675-1734 47 53 100 
1735-1754 54 46 100 

I jämförelse med de lägre domstolarna var hovrätten mer benägen att 
fria än att fälla. Perioden 1635-1674 framstår emellertid återigen som ett 
notervärt undantag. Men som tidigare nämnts blev många av målen 
underställda utan dom under denna tid. Det gör det svårt att hävda i de 
enskilda fallen att hovrätten var strängare än underrätterna. Av hovättens 
egna fällande utslag (50 stycken) före 1675 hade en majoritet (34 stycken) 
underställts utan dom. Bland de återstående (16 stycken) som innebar 
faktiska förändringar av de lägre domstolarnas utslag innebar hälften (8 
stycken) en skärpning av straffen. 

Tabell A8. Göta hovrätts domar sammanlagt och i intervall exklusive Bohuslän 1669-1672. 
Anklagade och förtalade individer. I procent. 

Intervall Friande Fällande Summa 

1635-1754 46 54 100 
1635-1674 26 74 100 
1675-1734 51 49 100 
1735-1754 48 52 100 
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Tilltalade och enskilda initiativtagare i mål gällande maleficium 
och vidskepelse — kompletterande siffermaterial 
Sammanställningarna nedan gäller inte samtliga berörda individeri de två 
grupperna utan endast dem som bedömts vara huvudanklagade respektive 
primära initiativtagare. För de båda grupperna anges kön och civilstånd. 
Uppgifter om ålder är utom för gruppen tilltalade kvinnor så få att de inte 
varit relevant att specificera närmare. Social status anges förmännens del 
i kategorierna besuttna och obesuttna. Försöken att antyda motsvarande 
för kvinnorna har fått stanna vid en närmare precisering av civilstånd, 
alltså hustrur, pigor och änkor. 

Tabell A9. Kön, civilstånd, och social status. Individer tilltalade för maleficium och 
vidskepelse efter enskilda anklagelser/angivelser. Trolldoms- och vidskepelsemål under
ställda Göta hovrätt 1635-1754. 

Maleficium Vidskepelse Sammanlagt 

Kön 
Kvinnor 42 35 77 
Män 11 14 25 
Civilstånd 
Kvinnor 
Gifta 21 23 44 
Ogifta 17 8 25 
Okända 4 4 8 
Män 
Gifta 5 4 9 
Ogifta - 1 1 
Okända 6 9 15 
Social status 
Kvinnor 
Hustrur 21 23 44 
Änkor 6 6 12 
Pigor 6 1 7 
Okända 9 5 14 
Besuttna män 
Bonde 4 2 6 
Mjölnare 1 - 1 
Borgare - 1 1 
Obesuttna män 
Torpare 2 - 2 
Dräng - 1 1 
Ryttare 1 - 1 
Sågskärare - 1 1 
Okända 3 9 12 
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Tabell AIO. Kön, civilstånd och social status. Enskilda anklagarelangivare vid maleficium 
och vidskepelse. Trolldoms- och vidskepelsemål underställda Göta hovrätt 1635-1754. 

Maleficium Vidskepelse Sammanlagt 

Kön 
Kvinnor 8 5 13 
Män 29 26 55 
Civilstånd 
Kvinnor 
Gifta 3 2 5 
Ogifta 4 3 7 
Okända 1 - 1 
Män 
Gifta 6 10 16 
Ogifta 8 2 10 
Okända 15 14 29 
Social status 
Kvinnor 
Hustrur 3 2 5 
Änkor 2 1 3 
Pigor 2 2 4 
Okända 1 - 1 
Besuttna män 
Bonde 12 2 14 
Murmästare 1 — 1 
Handelsman 1 — 1 
Rusthållare — 1 1 
Nämndeman 2 1 
Mantalsskrivare 1 — 1 
Länsman 1 — 1 
Underfogde — 1 1 
Rättare — 1 1 
Major 1 — 1 
Ryttmästare 1 - 1 
Adelsman 1 - 1 
Obesuttna män 
Torpare — 2 2 
Dräng 3 2 5 
Sockenskräddare 2 — 2 
Soldat, ryttare 2 3 5 
Klockare — 2 2 
Okända 1 11 12 
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Tabell All. Social relation mellan enskilda anklagare!angivare och tilltalade individer vid 
maleficium och vidskepelse. Trolldoms- och vidskepelsemål underställda Göta hovrätt 
1635-1754. 

Anklagar/anger Tilltalas 

Kvinnor 
Hustrur 2: änka, hustru, inhyses änka 
Båtsmanshustru 1: glasmästaränka 
Rådmanshustru 1 : kvinna straffad för hor och tjuveri (okänd) 
Bösseskytts hustru 1:inhyses hustru 
Änkor 2: 
Adlig änka 1: 
Pigor 4: 
Okända 1: 
Besuttna män 
Bonde 14: 

Murmästare 1: 
Handelsman 1: 
Nämndeman 3: 
Mantalsskrivare 1: 
Länsman 1: 
Underfogde 1: 
Rusthållare 1: 
Rättare 1: 
Major 1: 
Ryttmästaie 1: 
Adelsman 1: 
Obesuttna män 
Torpare2: 
Dräng 5: 

Sockenskräddare: 
Soldat 1: 
Ryttare 4: 
Klockare 2: 
Okända 12: 

hustru, piga, borgare 
prostänka 
knekthustru, smedhustru, trumslagaihustni, man (okänd) 
tiggerska (okänd) 

tiggerska (okänd), torpare, mjölnare, hustru, bonde, 
hustru, hustru, hustru, piga, hustru, hustru, kvinna med 
oäkting (okänd), kvinna (okänd), hustru, torparänka 
trolldomsberyktad kvinna (okänd) 
hustru 
bonde, bonde, änka 
piga, piga 
hustru 
änka, 
ryttarhustru 
hustru 
knektkona 
hustru 
hustru 

ryttaränka, bonde 
mökränkt kona (okänd), inhyses soldatänka, man 
(okänd), nämndemansdotter (okänd), hustru 
torpare, man (okänd) 
signerska (okänd) 
inhyses hustru, änka, piga, hustru 
inhyses kvinna (okänd), -
avskedad ryttare, hustru, piga, signerska (okänd), 
hustru, dräng, kvinna (okänd), hustru, hustru, båtsmans
hustru, hustru, hustru, man (okänd), änka, hustru, hustru, 
man (okänd), man (okänd), kvinna (okänd), hustru, 
hustru 

Anm. I ett drygt tiotal mål agerade enskilda kollektivt. De som anklagades/angavs vid dessa tillfäl
len är uteslutna. 
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Tabell A12. Alderuppgifter bland för malefìcium och vidskepelse tilltalade kvinnor efter 
enskilda anklagelser/angivelser. Trolldoms- och vidskepelsemål underställda Göta hovrätt 
1635-1754. 

Åldersgrupper Malefìcium Vidskepelse Sammanlagt 

-20 112 
21-30 3 1 4 
31-40 4 4 
41-50 3 3 6 
51-60 1 1 2 
61-70 2 - 2 
71- 3 14 

Noter 
1. Process 49. 
2. Process 69,70. 
3. Process 51. 
4. Ankarloo, Trolldomsprocesserna, 76-100. 
5. Ibid., 82 ff. 
6. 19/10 1739,14/21740, Västra härads domböcker, AI:48, AI:49, Landsaiki-

vet i Vadstena. 
7. Process 113. 
8. Monter, "Skandinaviens häxväsende i ett engelskt-amerikanskt perspektiv", 

i Häxornas Europa, 366. 
9. Schmedeman, 134. 
10. Materialet presenteras utförligt i Jonas Liliequist, "Tidelagstabuet i 1600-

och 1700-talets Sverige", Historisk tidskrift (1985), 287-309. Liliequist 
visar även att trolldom och vidskepelse utgjorde ett marginellt fenomen i 
jämförelse med annan kriminalitet. Samma förhållande gällde i Göta hov
rätt Antalet underställda brottmål varierade. Fram till mitten av 1600-talet 
uppgår hovrättsdomarna till mellan två- och trehundra årligen. En plötslig 
nedgång följer därefter orsakad av förändringar i underställningspraxis. I 
1653 års straffordning bortto gs underställningsskyldigheten för vanliga 
brott som enkelt hor och lägre tjuvnad; Schmedeman, 294 ff. Det ungefär 
samtidigt införda krav et att underställa de dödsstraffbelagda brott som 
tidigare skulle verkställas utan uppskov förmådde inte uppväga effekten av 
denna åtgärd . Antalet mål böljade däre fter succ essivt att åter stiga till 
tidigare nivåer. I genomsnitt förekom årligen mellan tre och fyra trolldoms-
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och vidskepelsemål under perioden 1635-1779. Se även Bendz, Göta hov
rätt, 177 f., 202 f. 

11. Kortregistrets grad av fullständighet har bedömts utifrån bortfallet i är räknat 
mellan 1634-1756 (122 är) fördelat pâ de olika länen (7 stycken): 
7x122=854. Eftersom luckorna är spridda kronologiskt och mellan de olika 
länen är detta en framkomlig väg. Luckor Västeibotten saknas helt 1634-
1756, Gävleborg 1673-77,1708-56, Sörmland 1634-91,1716-56, Örebro 
1690-95, Västmanland 1634-63, Uppsala/G:a Stockholm 1664-80, Kop-
parbeig intak t (Gotland har ej medräknats). De samm anlagda luckor na 
omfattar 321 år av totalt 854 eller ca 38 procent. 

12. Se Jan Eric Almquist, "Svensk rätts införande i de under 1600-talet med 
Sverige inkorporerade danska och norska provinserna", Svensk juristtid
ning 22 (1937), 3-14. 
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