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Abstract - Three locations, their courts and maleficium 

This thesis is meant to study 17th century courts and their actions at three locations. These 

locations include Salem in Massachusetts, Livonia during the Swedish rule and 

Ångermanland in Sweden. The focus cases will include witchcraft, more specifically 

maleficium which is the form of witchcraft that contemporaries’ often believed could hurt 

people physically. The thesis will also include a comparison of the three chosen locations 

which will take part in the discussion. There I will compare the view witchcraft, laws and 

how the religion played a part. In order to do this study I have gathered books that includes 

the legal documents from Salem, court cases from Livonia and literature that handles the 

history of the locations. My findings have shown that the three areas are in general very 

similar, despite being far apart. People view witches similarly and the courts act thereafter. 

The laws tend to favor the death penalty although it’s not always used.  
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1 Inledning och syfte 

”Hur mycket trolldomen än genom tiderna förändrades och vidgades, förblev ändå alltid 

förgörningen (maleficium) dess kärna. Ur föreställningen om denna framväxte människornas 

ångestfyllda fruktan, kravet på skydd och blodigt stränga straff.” 

 

Det här citatet, hämtat ur Bengt Ankarloos bok
1
 fångade mitt intresse för ett par år sedan. 

Efter en b-uppsats om magi i Stockholm stod jag inför beslutet vad det här arbetet skulle 

handla om. Jag fick då ett mejl från min handledare om dokument gällande Livland som 

skulle innehålla trolldom och varulvar. Samtidigt var materialet sådant att det var relativt 

oanvänt vilket var en kombination som var alltför bra för att säga nej till. Citatet och 

domstolsfallen kom att bli början till mitt arbete.  

Maleficium var tillsammans med djävulsdyrkan de brott inom trolldomen som enligt 

lag skulle straffas hårdast. I mitt arbete vill jag undersöka domstolens beslut och vilka 

faktorer som påverkat domstolen till att fatta besluten. För att kunna besvara den här frågan 

har jag därför gått igenom lagar, bakgrundshistorik och synen på maleficium i tre områden. 

De områden jag valt är Livland som under perioden var svenskt, Ångermanland i norra 

Sverige och Salem i New England. Då detta är en jämförande studie har jag valt att fokusera 

på 1600-talet i samtliga områden vilket underlättar då majoriteten av häxprocesserna äger 

rum då, vilket i sin tur skapat mer material för mig att undersöka.  

Syftet är även att leta efter skillnader och likheter mellan domstolarna på de olika 

platserna. Det finns mycket litteratur om fallen i Salem men jag har ännu inte hittat någon 

som jämför deras fall med Europa, och i synnerhet Livland. Jag är medveten om att en 

jämförelse i en sådan här studie innebär en del svårigheter. Till att börja med finns det en del 

faktorer jag tyvärr inte har utrymme att undersöka. Ett par exempel kan vara människornas 

syn på överheten och hur människor från de olika platserna ser världen olika. Något som 

däremot kan koppla dem samman bör vara den litteratur som existerade under perioden. 

Många böcker skrevs kring 1500-talets Tyskland men bör ha nått Sverige när häxprocesserna 

drar igång, detsamma bör ha gällt Nordamerika. Böckerna i fråga handlar om häxor, 

exempelvis Malleus Maleficarum.
2
 

                                                
1
 Ankarloo 1971, s. 46. 

2
 Nationalencyklopedin: Häxhammaren, latin ”Malleus maleficarum”, en ”handbok” i hur man avslöjar, 

överbevisar och dömer häxor, författad 1487 av inkvisitorerna Henricus Institoris. (hämtad 2017-02-
07) 
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Jag skulle vilja skriva ett par ord till läsaren innan denne börjar läsa vidare på min 

uppsats. Det har varit fantastiskt intressant att läsa fallen, litteraturen och att leta fram fler 

synvinklar. Däremot tror jag inte att jag från början förstod hur stora och komplexa områdena 

var förrän jag gått igenom de livländska fallen och kunde för första gången jämföra dem med 

de från Salem. Kanske blundande jag något eftersom jag skrivit om Stockholm året innan och 

då fokuset låg på ett område gav det mig möjligheten att beröra området från flera vinklar. 

Jag kunde även ge en bättre bakgrund, förklara termer som ”magi” och gå igenom fall som 

belyste flera olika typer av ”magi”. I det här arbetet har jag tyvärr inte detta utrymme, men 

jag hoppas med texten kunna skapa en nyfikenhet hos läsaren. Jag utnyttjar fotnoter till fullo 

och ser ni en bredvid ett ord eller namn som känns obekant, ta då gärna en titt längst ner på 

sidan. Men andra frågor, som vad hände efter häxprocesserna eller vilka olika typer av tortyr 

användes, dessa har jag inte utrymmet att besvara. Det finns många bra och intressanta 

böcker i de här områdena som jag gärna rekommenderar. Men nu i efterhand förstår jag att 

min text kommer skapa en hel del frågor, förhoppningsvis på ett positivt sätt, och jag hoppas 

detta är okej för läsaren. Mina val av frågeställningar är valda för att jag inte ska falla bort 

från huvudämnet, vilket jag gärna gjort, och ibland har jag fått gå tillbaka för att ta bort en del 

som avviker alltför mycket. Det jag försöker säga är nog att jag inte kan förklara allt i det här 

arbetet, inte för att någon tänker att jag ska göra det men jag känner med säkerhet att de flesta 

som läser texterna kommer vilja ha mer saker förklarat. Det vill jag med.  

 

1.1 Frågeställningar: 

Hur dömde domstolarna i Livland, Ångermanland och Salem i brott om trolldom på 1600-

talet med fokus kring fall med maleficium och djävulsdyrkan? Vilka lagar dömde de efter? 

Vilka straff fick de anklagade? Vilka bevis krävdes för att domstolen skulle kunna fälla 

någon? Följdes lagarna? 

 

Kan vi se likheter och olikheter? Kan vi besvara varför dessa existerar? 

 

Hur kan jag planera en arbetsuppgift för elever utifrån mina resultat? 

 

 

1.2 Metod 

Jag tog beslutet att undersöka varje område för sig. Detta gör att jag började med att läsa 

litteratur om Livland och därefter översatte två längre fall. Diskussionen och summeringen 
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sparade jag till senare. Efter Livland gick jag igenom Salem och dess litteratur och slutligen 

Ångermanland. 

Varje område kommer att vara uppdelat i ett par delar, med en bakgrund som ska ge 

läsaren en bättre förståelse för området och hur man såg på häxor. Inledningsvis går jag 

igenom lagar och kort historia. Därefter kommer en genomgång av de tre olika platserna. 

Beroende på området kan upplägget se olika ut. Jag har haft svårt att hitta närmare 

information kring domstolen i Livland. Att det är en hovrätt och flertalet häradsrätter vet jag 

men närmare information om vem som sitter i domstolen har varit svårare att finna 

information för. Detta har gjort att extra fokus läggs på religionen. Exempelvis i 

Ångermanland finns inte längre rättsprotokollen kvar, istället har de vittnande barnen fått mer 

utrymme. I de andra områdena kommer exempelfallen att tas upp. Och slutligen har varje del 

en diskussion för att knyta samman informationen kring platsen. En slutdiskussion avslutar 

arbetet där den jämförande delen finns med. 

Anledningen till att jag lagt fokus kring maleficium, eller skadlig magi, är för att 

avgränsa mig. Det är svårt att dra linjen för vad som under den här perioden egentligen 

uppfattas som magi. Platserna, i synnerhet Livland och Sverige, har kvar en tradition av 

folktro där örter och vidskeplighet spelar roll. Den katolska kyrkan är även av betydelse då 

den omarbetade hedniska traditioner och förde in dessa i den katolska tron för att undvika 

tvister med vanligt folk. Även om påven Innocentius VIII 1484 aktivt bad folk att leta upp 

och döda häxor för all slags magi
3
 betyder inte detta att resten av Europa följde efter. Detta 

var visserligen startpunkten på jakten på häxor och trollkarlar i Centraleuropa, något som 

sedan spred sig till norr, öst och väst, men i de områdena jag gått igenom är det vanligtvis 

bara skadlig trolldom som bestraffas med döden. Om jag därför skulle undersöka all slags 

magi skulle jag även fått ta med ett kapitel om definitionen och vart jag drar gränsen för vad 

som är katolsk, hednisk och protestantisk syn på magi. Att ta fram ärenden där skadlig magi 

ligger i fokus och därefter jämföra de med den dåtida lagen blir därför att föredra, speciellt 

med tanke på det begränsade utrymme jag har att arbeta på. 

 

1.3 Källmaterial och litteratur 

Jag har valt att inte endast använda mig av svenska författare då jag anser att ett 

internationellt perspektiv kan bredda undersökningen. Bengt Ankarloo har skrivit mycket om 

                                                
3
 Ankarloo & Henningsen 1987, s. 238-239. 
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ämnet i Sverige, men för att informationen inte ska bli ensidig har jag även använt mig av 

andra författare. 

För fallen i Livland använder jag mig av en källa behandlat av en M. Wolffeldt vid 

mitten av 1800-talet. Enligt honom hittades dokument från rättsprocesser från 1600-talet vid 

en renovering av slottet i Riga. Efter att ha gått igenom dokumenten och gjort sig av med de 

som inte längre gick att använda valde han att återberätta fyndet. Den delen av resultatet som 

berör lagar och häxor har jag tagit del av och översatt från tyska till svenska. Redan här vill 

jag understryka att trots att jag bott i Tyskland i nästan tre år är min tyska inte tillräckligt 

avancerad för att ensam kunna översätta texterna. För att hjälpa mig har jag därför tagit hjälp 

av vänner med tyska som modersmål och ordböcker. Även min handledare Anders Fröjmark 

har bistått med sina kunskaper och efterhand har texternas budskap klarnat. 

Tyvärr existerar inte längre de källor som Wolffeldt baserat sin sammanställning på. 

Detta gör att vi får lita på att det han skriver stämmer. Samtidigt blir det tydligt i hans texter 

att han inte ordagrant kopierat det han läst. Han har själv valt ut de ärenden han tycker är 

intressanta och som han själv anser speglar tiden. Han har en del subjektiva tendenser, bland 

annat är han en motståndare till tortyr och ser generellt dystert på 1600-talet och dess 

metoder. Han beskriver sitt århundrade som upplyst och att 1600-talet ligger i mörker.
4
 

Däremot beskriver han fallen väl och vid ett par tillfällen har han skrivit av de källorna han 

hittat. Detta ger en intressant inblick i rättsprocesserna i Livland och dessa kommer jag att 

dela med mig av till mina läsare. 

När det kommer till litteratur har jag använt mig av ett par olika böcker. Den första 

heter Häxornas Europa 1400-1700 och är skriven av en rad olika författare. Personen som 

har skrivit delen om Estland heter Maia Madar och är en forskare från Estland. Hon ger en 

övergripande bild av området och dess historia. Hon delar med sig av de många olika lagarna, 

fallen och olika tabeller för en överblick. Den andra professorn som visar sin kunskap i boken 

är Juhan Kahk som även han är från Estland. Han beskriver utifrån ett mer religiöst 

perspektiv situationen i landet och förföljelsen av häxor. Tyvärr ligger deras fokus på den 

estniska historien och Livland får därför endast ett litet utrymme i vad som annars är en 

informativ text. 

En andra bok som hjälpt mig med Livland är Agnis Balodis bok vid namn Lettlands 

och det lettiska folkets historia. I sin bok går han kortfattat igenom perioden under det 

svenska styret och när jag ville skapa mig en bild av den här delen av historien var Balodis 

                                                
4
 Wolffeldt 1848, s 190. 
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bok till hjälp. Han fick även med en del om utvecklingen av religionen i landet under det 

svenska styret vilket hjälpte mig i min undersökning. 

En man tas upp i texten vid namn Herman Samson och för närmare information om 

honom har jag tagit del av Kyrkohistorisk årsskrift. Den här tidningen har tre årgångar 

upplagda online, från 1900-1902, och beskriver själva sin verksamhet som "vars ändamål 

borde vara att väcka och vårda kyrkohistoriskt intresse". 

Slutligen har jag använt mig av en bok som går under titeln Witch hunts in the western 

world: Persecution and punishment from the inquisition through the Salem trials. Den här 

boken går in på alla områden som jag har undersökt men väldigt översiktligt. Dock har den 

enkla och tydliga informationen varit till hjälp för att skapa en överblick. 

För fallen i Salem har det varit svårare att få tag i källor. Jag lyckades dock få tag i två 

böcker från USA som täcker större delen av området. Den första är boken som nämndes 

ovan, och denna ger en överblick men utelämnar många detaljer. Den andra boken jag använt 

mig av heter Records of the Salem Witch-Hunt och är en ytterst utförlig bok. Den innehåller 

samtliga juridiska dokument
5
 från perioden och inleds med förklaring om domstolen, språket 

som användes och fallen i transkriberad form. Boken innehåller även brev från perioden som 

skickades mellan privatpersoner. Språket är däremot till största del originalskrift från 1600-

talet. Som tur är skiljer sig inte engelskan alltför mycket från dagens. En sista bok vid namn 

The Salem witch trials: A Day-by-Day Chronicle of a Community Under Siege av Marilynne 

K. Roach köptes in
6
 under arbetets gång då de förstnämnda källorna inte var tillräckliga. 

Denna går igenom händelserna i Salem och närliggande städer på en daglig basis. Trots dessa 

tre böcker finns det samtidigt en del viktig bakgrundsfakta som de inte tar upp. Jag har därför 

valt att använda två internetkällor för att fylla de hål som annars skulle uppstått. Ett mejl har 

skickats till författarinnan för sidan Legendsofamerica och efterfrågat källorna men jag har 

ännu inte fått svar. På grund av tidsbrist har jag därför valt att referera till deras hemsida 

istället. Kvinnan som skriver för hemsidan heter Kathy Weiser-Alexander och har släppt 

flertalet böcker med inriktning historia. Hemsidan tillhör inte en institution utan är en privat 

sida som hon och en man äger tillsammans. Den andra hemsidan ägs av universitetet i Kansas 

city och sidan om Salem som jag använt mig av är skriven av historikern och professorn 

Douglas O. Linder. Det ska understrykas att det endast är en liten del av deras information 

                                                
5
 I alla fall vid tidpunkten för bokens utgivande. 

6
 Notera att den här boken är i ”Kindle edition.” Det här betyder att det som refereras till i texten är det 

som stod när jag läste på PC.  Tyvärr hittade jag inte vanliga sidor. 
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som används men jag anser att den behövs för att läsaren ska få tillräckligt med fakta som 

annars saknas för en helhetsbild av platsen. 

När det kommer till Sverige stödjer jag mig mer på Bengt Ankarloo än vad jag från 

början förutspått. Eftersom mitt arbete är fokuserat på Ångermanland och inte själva synen på 

trolldom har Ankarloo varit med mig hela vägen. Jag hittade en bok av Alf Åberg som 

kortfattat går igenom ”de stora trolldomsprocesserna” men ifall man kontrollerar hans källor 

när det kommer till Ångermanland är det bland annat Ankarloo han använt sig av. I vilket fall 

har jag använt mig av tre olika böcker från Ankarloo och även ifall det finns återkommande 

inslag kunde vardera bok ge intressant stoff till uppsatsen. Exempelvis är en av böckerna mer 

fokuserad på rättshistoria. 

 

1.4 Maleficium och diabolism 

Sedan senmedeltiden hade maleficium, eller förgörning som den kallades i Sverige,
7
 varit den 

delen av trolldom som var mest känd i Europa. Det var en typ av trolldom som skulle kunna 

skada människor fysiskt
8
. Däremot beroende på var man befann sig i världen tog den olika 

former. Exempelvis i Bohuslän 1669 blev en kvinna vid namn Anna anklagad för att hon med 

förgörning fått en båt att kantra vilket tog livet av tre män.
9
Ett annat exempel från Island 

berör en man som 1625 blev anklagad för att med hjälp av spöken gjort en pojke sjuk. En 

andra man, utbildad i Hamburg, pekade ut det som maleficium.
10

 

 Diabolism betecknade dem som ingått i en pakt med djävulen. Även detta kan visa sig 

i olika former. I Sverige ingick resan till häxsabbaten, eller som vi ofta talar om, resan till 

Blåkulla. I Salem märker man tydligt att det snarare handlar om att personen skrev i 

djävulens bok och därefter döptes av honom.  

 

2. Introduktion till Livland 

Vad jag vill visa med delen som kommer nedan är ett par saker. Till att börja med vill jag ge 

en bakgrund till hur området Livland såg ut och kort om dess juridiska historia. Eftersom jag 

haft svårigheter att hitta närmare information om domstolen har jag valt att titta närmare på 

faktorer som kan påverka domstolen. Två exempel är religionen och lagarna. Jag vill genom 

detta ge läsaren en någorlunda förståelse för hur människorna såg på trolldom. En domstol är 

                                                
7
 Ankarloo & Henningsen 1987, s. 248. 

8
 Djur och mat kunde ibland även inkluderas. 

9
 Åberg 1989, s. 35. 

10
 Ankarloo & Henningsen, 1987 s. 336. 
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en komplex apparat som däremot inte alltid dömer efter lagen men säkerligen spelade en 

viktig roll. Men eftersom det är individer som sitter i domstolen kan en del fall få läsaren att 

höja på ögonbrynen. Ett exempel på detta är från Pernau där en man 1642 anklagades för att 

ha hjälpt djävulen ha ihjäl en greve. Mannen dömdes till att ”upprepade gånger skulle nypas 

med glödande tänger, hans lemmar skiljas vid lederna, hans hjärta slitas ut, hans huvud 

huggas av och spetsas på en stång vid vägkanten och hans kropp brännas.”
11

 Lagen kungjorde 

endast att trollkarlar skulle brännas.
12

  

 

2.1 Historisk bakgrund och lagar 

Det mer komplexa området Livland, som under den undersökta perioden tillhör Sverige, är 

ett område som varit omstritt och som bytt ägare många gånger genom historien. Gränserna 

för vad som räknades till Livland hade varit rörliga och vad som varit Livland en period 

kunde vid ett annat tillfälle byta ägare.
13

 Den viktigaste staden Riga togs av svenskarna 1621 

men redan innan dess var delar av landet innanför de svenska gränserna. Kriget om resten av 

landområdena fortsatte mot Polen - Litauen men 1629 slöts ett fredsavtal. Sverige fick 

därmed kontroll över Livland.
14

 Även stora delar av landet som låg norr om Livland hade 

sedan tidigare tagits av Sverige. Bland dessa ingick Reval som togs 1561 tillsammans med ett 

par andra närliggande områden. Dessa gick därefter under namnet Estland.
15

  

När det kommer till lagar i området är dessa som ett stort lapptäcke. Eftersom landet 

bytt ägare har nya lagar kommit till och det är tydligt att man inte alltid valt att ta bort de 

gamla. Detta gör att domstolarna bör ha haft en frihet när det kom till att döma. När det 

däremot kommer till hur rätten ska behandla en häxa eller trollkarl på tidigt 1600-tal, är 

däremot källorna överens. Vare sig lagen tillkom på 1200-talet eller 1300-talet inspirerades 

man av en tysk lag som löd ”Soll man Ketzer und Zauberer verbrennen”, man ska bränna 

kättare och trollkarlar.
16

 Ett par hundra år senare bekräftade en biskop från västra Estland vid 

namn Johannes Kyvel de här tankarna där han skrev att trolldom var ett brott som skulle 

straffas med döden. Präster skulle hitta människor som inte längre följde den kristna läran, 

bad till fel gudar och människor som vände sig till trollkarlar och spåmän för att lösa deras 

                                                
11

 Ankarloo & Henningsen 1987, s. 229 - Det bör nog tilläggas att straffet är det mest barbariska som 
är känt i området. 
12

 Ankarloo & Henningsen 1987, s. 230. 
13

 Under den svenska perioden innefattar det dagens södra Estland och norra Lettland. Info från 
Balodis sidan 84. 
14

 Balodis 1990, sid 83. 
15

 Tarkiainen & Tarkiainen 2013, s. 20 
16

 Ankarloo & Henningsen 1987, sid 224-225. 
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problem. Samtliga skulle brännas ansåg Kyvel. Under samma period vid en riksförsamling 

kom en ny lag i bruk som gjordes det olagligt med spådom, trolldom och att, genom ord, 

förkasta Gud. I Pernau 1552 sade man att bönderna ”med rättvist hårda straff skulle avhållas 

från att begå dödssynden trolldom.”
17

 Det jag vill framföra med alla dessa exempel är att 

tydliggöra att trolldom inte är ett okänt område för människorna i Livland. Eftersom lagarna 

funnits i hundratals år kan vi utgå från att det var en utbredd tro bland befolkningen att det 

fanns häxor och trollkarlar i landet och att jämföra den här förståelsen med exempelfallen. 

Vet domstolen om hur de ska behandla ett ärende gällande häxor eller trollkarlar? Som kort 

jämförelse från ett fall från Stockholm 1593 anser domstolen att en kvinnas läsningar
18

, som 

hon själv erkänner sig kunna, endast är ett slags gäckeri och att det inte är troligt att kvinnan 

kan använda sig av dem för att hjälpa folk. Kvinnan släpps ett par dagar senare utan 

bestraffning, däremot behöver hon lova att inte använda läsningar igen.
19

 Det jag vill visa här 

är en mer skepsis till magi i Stockholm ett par decennier innan de fall jag senare kommer gå 

in på i Livland. I Sverige hade vi sedan mitten av 1300-talet följt Magnus Erikssons lands- 

och stadslag där endast skadlig magi var belagt med dödsstraff.
20

 I kort, till skillnad från 

Sverige där endast en del av magin var straffbart med döden
21

, var lagarna sedan länge 

tydliga i Livland. All magi skulle bestraffas med döden och, i alla fall på laglig nivå, var 

alltså detta traditionen. 

Ifall jag skulle vilja visa på att dödsstraff för all magi var vanligt i området under 

1400-och 1500-talet är detta dock svårt eftersom det finns få källor bevarade från perioden. 

Samtidigt finns fall där människor inte blir bestraffade alls. Exempelvis ett fall från 1493 där 

två män från Revals
22

 landsrätt släpptes utan bestraffning eftersom de lovade att bättra sig. 

De skulle burit på en text som kunde göra människor osynliga.
23

 

 

2.3 Svenskt styre och religion 

För att återgå till den tidsperiod där mitt fokus ligger, 1600-talet, har vi däremot tydligare 

källor för vad som händer i landet, därav siffrorna. Eftersom Sverige tar Livland införs 

domstolsreformer mellan 1630-1632 vilket innebär ett par förändringar för området. 

                                                
17

 Ankarloo & Henningsen 1987, 225. 
18

 Vit, oskadlig, ”magi” som skulle hjälpa folk. 
19

 Magnusson 2016, s. 9. 
20

 Magnusson 2015, s. 6. 
21

 I alla fall innan Karl IX lade till Mose lag under tidigt 1600-tal. Vi hade alltså inte en tradition av med 
dödsstraff mot magi på samma sätt som området i fråga. 
22

 Dagens Tallin 
23

 Ankarloo & Henningsen 1987, s. 226. 
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Huvudsakligen etablerandet av häradsrätter och hovrätten vilket i sin tur medförde ett 

effektivt system där lagar ska ha följts.
24

 Då mina utvalda exempelfall ligger 1632 och 1641 

faller båda med största sannolikhet inom detta nya system. Med Sverige kom inte bara lagar 

att bekämpa trolldomen, det svenska styret ska även ha förstärkt häxjakterna. Tillsammans 

med handelsmän från Västeuropa spreds idéerna och under 1600-talet nådde häxjakterna i 

Livland sin höjdpunkt. Ett exempel på detta var boken Neun ausserlessen und 

wohlbegründete Hexen-Predigten (Nio utvalda och välgrundade predikningar mot trolldom) 

som år 1626 släpptes och användes av den lokala kyrkan. Boken var skriven av Herman 

Samson och förmedlade den tyska synen på trolldom.
25

 Samson tillsattes av Gustav II Adolf 

och var en högt ansedd man i landet och medlem av den lutherska tron. Hans uppgift var att 

styra de lokala prästerna i rätt riktning, avskeda de som inte skötte sig och tillsätta de han 

ansåg var dugliga.
26

 Hans första uppgift skulle ha varit att tillsätta protestantiska präster då 

området varit katolskt, och inom 10 år hade 40 stycken blivit tillsatta i Rigas stift. Dessa 

präster ska ha kommit från exempelvis Tyskland och Finland.
27

 Utöver detta gjorde Samson 

det obligatoriskt att gå i kyrkan och den som inte kom kunde bestraffas.
28

 I hans ”Nio utvalda 

och välgrundade predikningar mot trolldom” refererade Samson till en tysk lag från 1532 där 

en person skulle brännas på bål ifall de använt sig av trolldom för att skada människa eller 

boskap, eller kort, för maleficium. Om personer i övrigt använde magi eller ingick i förbund 

med djävulen skulle de få chans att bättra sig eller få hjälp
29

. Jag kommer diskutera Samson’s 

roll igen under diskussionen men vill samtidigt understryka att med tanke på att Martin 

Luther tydligt visade sin inställning till häxor, exempelvis ska han ställt sig bakom fyra 

avrättningar,
30

 och att en del av de nya prästerna kom från de protestantiska delarna av 

Tyskland bör de haft häxkännedom även vid ankomst till Livland. Vilket i sin tur påverkar 

domstolen. 

 

2.4 Hur domstolen dömde 

När det kom till att framställa bevis mot någon för trolldom kunde domstolen bland annat 

använda sig av två metoder. Den första var att använda sig av tortyr vilket var lagligt under 

större delen av 1600-talet och fick användas både före och efter förhöret. Den andra metoden 

                                                
24

 Balodis 1990. s. 85. 
25

 Pavlac 2010, s. 179. 
26

 Kyrkohistorisk Årsskrift 1901, s. 111 
27

 Kyrkohistorisk Årsskrift 1901, s. 113 
28

 Balodis 1990 s. 89. 
29

 Ankarloo & Henningsen 1987 s. 30. 
30

 Pavlac 2010, s. 58. 
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var vattenprovet vilket först omnämns i slutet av 1500-talet. Därefter ska ett flertal exempel 

på vattenprov
31

 finnas, i alla fall fram till och med mitten av 1600-talet. Ett av dessa var en 

man som 1588 blev dömd för att genom trolldom ha försökt öka sin försäljning av öl.
32

 

Då vi nu har en bakgrundskunskap om att trolldom var en realitet för många samt att 

det fanns lagar mot trolldom, skulle det vara i sin ordning att gå igenom ett par siffror om hur 

många människor som blev avrättade och hur många som blev benådade. Detta för att hjälpa 

till att besvara frågeställningen som berör huruvida domstolarna dömer efter lagarna. Jag har 

redan kortfattat nämnt perioden 1400- och 1500-talet och även ifall källorna under perioden 

är få kan vi se att milda straff förekommer. Hur ser det då ut på den perioden som mitt fokus 

ligger på? Mellan åren 1633-1645 finns 22 fall vi känner till varav tolv ledde till dödsdomar, 

detta i Pernau. Dorpat däremot ska år 1632 haft sex fall där inget ledde till någon avrättning. 

Fortsättningsvis i 1600-talets Livland förekommer det dödsdomar men de är inte många till 

antalet.
33

 Ett par fall nämns i litteraturen och ytterligare två i Wolffeldts texter, de flesta finns 

med i uppsatsen. Inte heller någon totalsiffra för hur många som avrättades och hur många 

som släpptes i Livland har jag hittat. Den litteratur jag använt mig av väljer av någon 

anledning att inte ge ett försök till en siffra. Alltför ofta ges en siffra för Estland istället. 

 

2.5 Fallen i Livland 

Innan jag går igenom det första fallet vill jag skriva ett par ord för att läsaren ska ha samma 

bakgrund som mig. Wolffeldt som skrivit ner de här ärendena levde på mitten av 1800-talet 

och tog på sig ansvaret att läsa igenom och skriva ner juridiska dokument från 1600-talet. Det 

är bra att komma ihåg att han följde andra regler för källkritik och hur ett vetenskapligt arbete 

skall skrivas än hur vi gör idag. Det är tydligt att han är partisk då hans personliga åsikt 

varvas under genomgång av fallen. Det bör även understrykas att Wolffeldt själv har valt ut 

vilka delar av originalprotokollen han själv anser ska vara med i sin text. Han har alltså inte 

transkriberat på alla ställen. Dock har han gjort det tydligt vad som är hans åsikt och på ett 

ställe gör han det förklarar han hur han valt att bortse från en del information. Namnen 

Wolffeldt använder i sin text är påhittade och detta nämner han själv. Jag väljer dock att 

                                                
31

 Nationalencyklopedin, Vattenprov var ett sätt att avgöra om någon var skyldig till ett brott. Man 

band ihop händerna på den som misstänktes ha gjort något. Sedan sänkte man ned personen i 

vatten. Den som sjönk var oskyldig medan den som flöt var skyldig. Vattenprov användes redan 

under antiken. Det var en så kallad gudsdom. Det innebär att resultatet av testet är styrt av gud. 
(hämtad 2017-02-07) 
32

 Ankarloo & Henningsen, 1987 s. 231-232. 
33

 Ankarloo & Henningsen, 1987 s. 228-229. 
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fortsätta med de utvalda namnen eftersom jag inte har några andra som jag anser mer 

passande. Det kan även vara att delar av översättningen kan låta smålustig och inte är korrekt 

svenska. Kom då ihåg att originaltexterna skrevs på 1600-talet, transkriberade på 1800-talet 

till modernare tyska och nu översatta av mig. Mycket av texterna är översatta rakt av, och 

betydelsen framgår och även ifall en del uttryckssätt inte används i dagens samhälle anser jag 

att de ger texterna känslan av att vara från en annan tid.  

 

2.6 Fallet med Magdalena 

Det första fallet ägde rum 1632 och ska ha ägt rum vid Rigas landsrätt.
34

 Heinrich och hans 

fru Margaretha stod inför rätten och den anklagade var en kvinna vid namn Magdalena. 

Följande del av berättelsen är från parets synvinkel.  

Paret beskyllde Magdalena för att vara i förbund med djävulen. Magdalena hade 

samtidigt bestämt sig för att hon skulle gifta sig med Heinrich men att han hade inte velat 

tacka ja, detta då Magdalena haft dåligt rykte och var alltför gammal i hans ögon. Magdalena 

skulle enligt paret därför följt efter honom under en tvåårsperiod innan det slutligen hade 

blivit för mycket och Heinrich hade sagt ifrån. Han hade då även bestämt sig för att gifta sig 

med Margaretha. Svärandes hade Magdalena lämnat platsen men när dagen hade kommit för 

Heinrich och Margarethas bröllop hade Magdalena åter besökt dem. Vid bröllopsmåltiden 

hade hon gratulerat paret och sagt att ”det första barnet som hustrun kommer glädja sin make 

med ska bli en groda”. Upprört hade gästerna kastat ut Magdalena från festen och i raseri ska 

hon ha skrikit ”Och jag kommer att gifta mig med den levande djävulen och jag vill att du ska 

bära på en groda.” Efter den här händelsen hade, för oss som läsare, en okänd tid förflutit 

under vilken Margaretha blev gravid och hade enligt egen utsago fött en ”groda”. 

Protokollen ska därefter ha beskrivit hur ett dött foster ska ha blivit framburet framför 

domstolen och blivit beskrivet som en ”fosterdöd groda”. Domaren beskrev att fostret skulle 

kunna ha liknat en groda, då det var fortfarande färskt och att kroppen var i samma storlek 

som djuret. 

Det var nu Magdalenas tur att ställa sig framför domstolen och ge sin version av historien. 

Domaren anmärker att hon är 48 år, ogift, tillhör den protestantiska kyrkan och såg väldigt 

                                                
34

 Vi vet inte med säkerhet men namnet på en kyrka dyker upp i texten och och Anders Fröjmark 
identifierade kyrkan och jag vill därför tacka honom för följande information: ””der Uxküllschen Kirche” 
(s. 193). Üxküll heter i dag Ikšķile och ligger ca 30 km uppströms Daugava från Riga. Det var det 
första biskopssätet i Livland, innan biskopssätet flyttades till Riga 1201, och är därmed en viktig plats i 
lettisk historia. Den gamla kyrkan är numera ruin. Detta gör det troligt att det verkligen var landsrätten 
i Riga som hade hand om detta fall.” 



 

16 

bister ut. Magdalena själv erkänner att hon hotat paret men nekar till anklagelserna om att 

hon skulle vara i kontakt med djävulen, även delen om att hon skulle gifta sig med denne för 

att förhäxa bruden. Hon berättar att hon endast hotat paret eftersom hon varit ursinnig på 

Heinrich och hans otrohet. Vidare hur Heinrich en gång i tiden hade behandlat henne med 

sådan kärlek
35

 och sagt att han velat gifta sig med henne, men att han helt plötsligt berättat att 

han föredrog och valt en yngre kvinna och därför lämnat henne. Magdalena förklarar att hon 

inte hade något att göra med djävulen och att hon lyckats med sitt hot på ett annat sätt. 

Här börjar Wolffeldt transkribera och på grund av eget intresse, och förhoppningsvis läsarens, 

väljer jag att översätta och transkribera texten på svenska. 

 

Fråga: Men det finns bara två sätt, i vägen genom Guds kärlek eller via djävulen: vilken väg 

valde du när du hjälpte missfostret att födas?  

Svar; Jag tror att Margaretha födde en groda efter min önskning, men jag gjorde inte det med 

djävulens hjälp. 

Fråga: Hur gick det annars till? 

Svar: Jag gick själv till kyrkan i Üxküll och när jag var ensam kvar i kyrkan gick jag bakom 

altaret och bad att Margaretha skulle föda en groda. 

Fråga: Då har du bett till arga onda eftersom kärlekens Gud inte skulle lyssna på en sådan 

bön 

Svar: Djävulen kom inte till mig, lika lite som jag kallat på honom förut. 

 

Protokollen fortsätter med att man kallar in en del av gästerna som varit på bröllopet för att 

vittna. Dessa bekräftar parets berättelse om Magdalenas agerande. Vittnena och Magdalena 

ställs då ansikte mot ansikte och vittnena bekräftar återigen vad Magdalena gjort på bröllopet. 

Magdalena kallar här vittnena lögnare och när vittnena svurit en ed på deras berättelse blev 

Magdalena så ursinnig att fradga kom ur hennes mun och hon utropar ”Ni kommer alla att 

hamna i djävulens klor!.” 

Nu efterfrågar domaren endast en bekännelse från Magdalenas om att hon ingått i en pakt 

med djävulen. Han accepterade utsagan att Margaretha verkligen fött en groda och att endast 

genom den ondes hjälp kunde Magdalena ha gjort detta. Domaren fortsätter däremot sina 

anteckningar med att Magdalena ”höll fast vid sina lögner” och att han och hela världen var 

                                                
35

 Det egentliga ordet är ”süsse” men blir osäker på en bättre översättning. Det viktiga här är att hon 

anser att han verklige behandlat henne bra innan och ordet ”süsse” kopplar jag inte till vänskap. 
Speciellt inte i den här kontexten.  
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övertygade om att hon verkligen ingått i ett förbund med djävulen. Därför fanns det bara ett 

sätt att avgöra detta, genom gudomlig prövning. Efter att Magdalena fått möjligheten att välja 

att bli renad genom eld- eller vattenprovet, valde hon vattnet. Magdalena blev därför dömd 

till att doppas i vatten tre gånger. För att kunna genomföra detta vattentest byggdes en 

ställning i en sjö och en plattform bredvid för domstolens representanter.
36

 

På den utvalda dagen samlades människorna kring platsen. En sista gång utfrågades 

Magdalena, den här gången av en predikant, om hon inte skulle erkänna sin koppling till 

djävulen. Samtidigt förklarade han hur omöjligt det skulle varit för henne att, utan den ondes 

hjälp, kunnat göra vad hon gjorde. Som svar fick han att Magdalena endast hade fått hjälp av 

Gud och inte djävulen, och att detta var vad som hänt. Protokollet anmärker Magdalenas 

envishet och vattenprovet påbörjas. På sig hade hon ett stort nät som lik en säck satt runt om 

henne och som slutligen bundits fast över hennes huvud. Bödelns lärjunge 
37

 hade med en 

hård knuff fått av henne från ställningen och ner i vattnet. Trots nätet lyckades Magdalena 

hålla sig ovanför ytan, detta trots att proceduren upprepas tre gånger. Domaren noterade att 

varje gång Magdalena knuffades ner i vattnet började hon skrika våldsamt och med små 

simtag, på grund av nätet hindrades vanliga, befann hon sig ovanför vattnet och fick slutligen 

tas upp efter ett tredje försök. Väl uppe från vattnet fortsätter domaren beskriva Magdalena 

och enligt protokollen beter sig kvinnan inte gudfruktigt och sökte inte heller förlåtelse från 

Gud. Istället vände hon sig till synder och i raseri önskar hon att djävulen ska komma och ta 

domaren denna kväll och att han ska få känna på helvetets eldar. Bödelns lärjunge hade vid 

detta uttalande slagit till Magdalena tre gånger på överkroppen. Domaren som inte gett den 

här ordern tillrättavisade lärjungen. Efter detta lyckades man inte lugna Magdalena och man 

fick bära bort henne till fängelset.  

Med vattenprovet avslutat känner sig rätten vid den här tidpunkten tillräckligt säkra 

för att döma Magdalena. Domstolen fastslog att
38

 ”Det finns ingen ursäkt att neka Gud, som 

hon genom dop svurit tillhörighet, vilket hon gjort genom att vara lojal till djävulen och 

uppenbarligen med den onde - Gud är med oss -. En människa som levt på ett väldigt 

skamfyllt sätt och ofta anklagat andra, samt att hon alltid talat om att hon skulle gifta sig med 

djävulen. Att hon har ett bistert utseende och att hon själv berättat att hon önskat att 

Margaretha skulle föda en groda i fjärde månaden och att detta därefter skedde. Att 

                                                
36

 Man fick bygga allt nytt eftersom det inte, enligt Wolffeldt, fanns några bestämda platser för 

landsdomstolarna (landsgerichter), det vill säga i specifika städer, istället fanns regionala domare som 
åkte runt där det behövdes och träffades i olika bondgårdar (Landgut) Det var även så i det här fallet. 
37

 Alternativt bödeln själv (Scharfrichterknecht). 
38

 Jag har inte tagit med hela domstolens uttalande utan lagt fokus på domen och förklarandet. 
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Magdalena erkänner detta och försvarar det i Guds namn men att hon samtidigt vet om att 

Gud inte skulle lånat sitt öra till en sådan skamfylld bön. Slutligen att hon under vattentestet 

flöt som en gås, detta trots att hon var bunden av ett nät, vilket betyder att djävulen hjälpte 

henne. Därför, för att ge Gud en chans att skydda och rädda henne från de eviga eldarna, 

döms Magdalena till bålet. För att rengöra henne, för att varna andra från att begå samma 

brott och för att med elden lägga hennes liv till vila, men att samtidigt inte sprida hennes aska 

i de fyra vindarna utan att askan ska, på platsen av bålet, brännas bort.” Därefter följer en fras 

på latin
39

 och avslutningsvis ett intyg om fallets giltighet och ett par underskrifter.  

Här avslutas fallet men Wolffeldt berättar vidare att andra dokument bekräftar att 

Magdalena blir avrättad den 20 september 1632 av bödeln och hans lärjunge. Wolffeldt 

fortsätter sin text att kortfattat kritisera fallet och anser att våra förfäder var blinda i och med 

hur kvinnan dömdes. Däremot vill han inte motsäga talesättet om ”den gamla goda tiden” 

som rådde förr. Han avslutar med att citera poeten om: ”Likväl det värsta av det värsta är en 

människa i hans vanföreställningar”, vilket kan tolkas som att det var okunskap och 

vidskepelse som låg bakom blindheten.
40

  

 

2.7 Fallet med Laiske Marth 

Den andra januari 1641 påbörjades fall nummer två när en bonde vid namn Jerfe Paert angav 

två män, den ökända Wilhelm Soerz, och Laiske Marth, efter att hans fru plötsligt blivit sjuk. 

Bonden misstänkte de båda männen och först hade Soerz blivit inkallad till förhör. 

När Soerz kom in i rättssalen
41

 anklagade Paert honom för dådet och krävde att han skulle 

återställa hans fru. Han ansåg även att Soerz skulle sättas i fängelse. Innan någon hann stoppa 

Soerz hade han däremot hoppat på Paert med en kniv och hunnit hugga honom tre gånger 

djupt
42

 innan övriga närvarande lyckades brotta ner och binda honom. Soerz bad om att inte 

sättas på Pernau slott, lovade att betala Paert för skadorna och att han skulle göra Paerts fru 

frisk igen. Men samtidigt berättar han att det var Marth som gjort Paerts fru sjuk och inte han. 

Jerfe Paert hade dock fler anklagelser mot Soerz och ett par av dessa lyder:  

 

                                                
39

 ”Sacra tamen leuteratione iudicii regii supremi”. Jag är osäker på översättningen och låter läsaren 

undersöka vidare, för den som är intresserad. 
40

 Wolffeldt 1848, s. 191-198. 
41

 Sal och sal, kan mycket väl ha varit ett rum i en bondgård. 
42

 ”Drei starke Wunden beigebracht” - om detta ska menas att tre djupa sår eller tre tydliga sår är 

osäkert. Men varför nämns specifikt att tre ”Starke Wunden” om det inte vore något utöver det 
vanliga? Samtidigt längre ner ska Soerz velat betala för såret, så alltför livshotande kunde de inte 
varit.  
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● ”eftersom Paert hade vägrat honom en kittel, hade Soerz förhäxat vindarna under kitteln och 

elden därunder hade spridit sig och nästan bränt ner Paerts hus.  

● Att när Soerz en gång hade sovit hos honom hade hans friska lilla barn kort därefter blivit 

sjuk och dött.  

● Att genom att betala Soerz en avgift kunde han få en välsignelse vilket skulle förbättra 

åkrarna och stallen.
43

 Detta ville däremot Paert inte ge.  

● Att genom magi tagit död på en kvinna och att alla förstod att det var Soerz som låg bakom.” 

 

Samtliga anklagelser blir nekade av Soerz och istället beskyller han Marth för att vara en 

trollkarl och allierad med djävulen. Marth själv som suttit i fängelse togs nu ut och fördes 

framför domstolen. Han nekade till alla anklagelser och domaren bestämde då för att ställa de 

båda männen framför varandra. Soerz säger till Marth: ”Du har gett kvinnan ett fat öl med 

små grodor
44

 i. Du har gjort elaka saker och om du fortsätter att leva, kommer du att göra 

många elaka saker.  Och kommer jag att dö, svär jag på min själ att du har gjort det. Du är en 

trollkarl, alla vet om det och på det vill jag dö.” Protokollet beskriver här ” Att de frågar 

Marth om han var ansvarig för det här och trots att frågan upprepas tre gånger, förblev Marth 

tyst.” 

Ett par dagar senare noteras att ”Wilhelm Soerz har blivit sjuk och inte ätit på ett par dagar. 

Istället för en läkare har domstolen skickat hovpredikanten, magister Ludovicus Raspius, en 

advokat från hovrätten och fem andra vittnen. Hovpredikanten hade uppmanat Soerz att tala 

och frivilligt hade Soerz givit följande häpnadsväckande erkännande:  

 

 ”Att tillsammans med Hinno Simon och hans fru hade de för två år sedan dödat 

brodern till Meehe Jürgen, och för ett år sedan ett barn samt ett föl eller ett lamm. 

 Att för tre år sedan hade samma Simon och hans fru slitit sönder tolv grisar som 

tillhörde Kaho Matzon.  

 Att under samma period hade paret gett sig på en två år gammal ko tillhörande 

Matzon och slitit sönder djuret i sitt stall och glufsat
45

 upp den till och med svansen. 

 Tillsammans med samma par hade Soerz slitit sönder 12 får på ett fält. 

 Att Keume Suhren Matz är general och har 700 i sitt sällskap. 

 Att deras mästare hette Tauss och att han, Soerz, var hans kock.  

 Att Keume Karrist också arbetar som kock när de har möten. 

 Att Nippe Marth är en stark varg. 

 Att när deras ledare
46

 vill föra samman folket, blåser han i ett horn, och den som 

kommer långsamt blir bestraffad med en piska av järn.  

                                                
43

 Han skulle även kunna välsigna ”der Riege” men jag har inte hittat en bra översättning för detta. 
Jag får inget resultat i en äldre ordbok från 1841 och söker jag på Google och moderna översättare 
sägs det betyda gymnastiktrupp. Men kalla mig skeptisk men jag vill inte tro att Soerz kunde förbättra 
byns vighets medelvärde.  
44

 ”Poggen”. 
45

 Originalordet i texten är ”fressen” vilket endast används för djur i tyskan. Essen är för människor. 
Därav valet av ”glufsat” . 
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 Att Keume Jahn är en kapten och har fler än 70 i sitt sällskap. 

 Att Laiske Marth var en stor trollkarl och djävulens egna kock.” 

 

Flera andra namn angavs av Soerz men ingen förklaring till deras uppgift i grupperna. 

I protokollet följer en anmärkning att Soerz dör två dagar efter hans erkännande och att han 

blev begravd i träsket. Därefter finns inga fler uppgifter kring ärendet under fyra månader 

innan det tas upp igen, den här gången med frågor som ställs till Laiske Math. Ärendet börjar 

med att förklara hur några trollkarlar, Wilhelm Soerz i synnerhet, säger att de känt Marth och 

att han ska vara en trollkarl. Även att han genom trolldom lagt små grodor i en gravid kvinnas 

mage och andra onda handlingar. Marth däremot nekar till allt. Utfrågningen fortsätter och 

Marth erkänner endast att han kan hela både män och kvinnor genom speciella ord
47

och att 

han lärt sig detta genom en främmande kvinna som kom till honom i en dröm. Genom 

drömmen kunde hon lära honom de rätta orden och att detta ägde rum för 25 år sedan när 

landet var polskt.
48

I tillbakablick på anklagelserna om magi erkänner han endast att han 

generellt är sedd som en trollkarl bland folket. 

I protokollet förekommer ett hopp ner på sidan och därefter har Wolffeldt transkriberat 

texten. Jag väljer att förkorta nästa del då mycket är Wolffeldts egna tankar men fortsätter 

beskrivningen i samma form. 

Domstolen anmärker: Laiske Marth erkänner själv att han i allas ögon var en ökänd trollkarl 

och att Soerz stirrat honom i ögonen och sagt att han stoppat små grodor i kvinnans mage 

genom drycker. Eftersom han även talar illa om Gud, använder sig av misstänkta formler som 

han lärt sig av en kvinna för 25 år sedan och slutligen eftersom två vittnen svär en ed på att de 

har hört honom säga att han spenderar tid med trollkarlar och tillhör deras gille, har nu 

domstolen tillräckligt med anledningar för att påbörja tortyr. Detta blir Marth också dömd till. 

Wolffeldt tar här över ordet och ifrågasätter domarens beslut. Han kritiserar även domaren 

och jämför honom med outbildade bönder.
49

  

Tortyren av Marth ledde snabbt till ett erkännandet att det var hans pappa som lärt honom 

göra konsterna han anklagades för. Även att han drivits till tidelag, att han verkligen var en 

trollkarl, att han hade sin egen Gud eller herre och att många andra samlades vid träsket 

                                                                                                                                                  
46

 De använder ordet ”Ihr Herr” vilket även kan vara husbonde men för tydlighetens skull använder jag 
”ledare” då det känns tydligt att det är vad Soerz vill förklara. 
47

 Känns lite som läsningar, vit magi. 
48

 Det vill säga innan det svenska styret tog makten. 
49

 Egentligen står det ”Landsvolk” men bönder bör vara bland de minst utbildade. 
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Röhmasto.
50

 Efter dessa erkännanden ska Marth, i förtvivlan, efterfrågat ett slut på tortyren 

och uttryckt att han var villig att erkänna allt. Här avslutades tortyren och man gick över till 

att fråga vilka medlemar som fanns i Marths grupp och nedan följer hans svar. 

 

 ”Uppsyningsmannen
51

 Hans och Surre Matz var deras ledare.  

 Honso’s fru Ebbo som kunde skapa maskar på vitkål, uttala förbannelser på fälten och styra 

vindar.
52 

 Madli som kan förgöra både människor och boskap, och kan ta bort mjölk och smör eftersom 

hon har förmågan att förvandla sig till en fästing.
53 

 Arrast Moritz som har förmågan att skapa frost(kyla), rimfrost
54

och väder. Han kan även ta 

välsignelser
55

, skada fälten och springa som en varulv.
56 

o Fråga: Hur kan han springa som en varulv när han haltar? 

o Svar: När han sprang som en varulv sköt en bonde honom i benet, därefter blev han 

halt.  

 Millikas Jürgen är i samma grupp, medverkar som uppsyningsman och trumpetare. 

 Punge Tonnis kan skapa frost och is och han skapade maskar som i några år förstörde rågen.” 

 

Utöver detta nämnde Laiske Marth en rad olika namn i deras grupp som inte hade några 

utmärkande förmågor, utöver att samtliga sprang som vargar.
57

Intervjun fortsätter. 

 

Fråga: Vad heter deras Gud? 

Svar: Tauss 

Fråga: Hur kommer han till sin herre eller Gud?  

Svar: Han var övertalad av uppsyningsmannen av F., Hanni, Rehu Simon och alla andra.  

Fråga: Vad är början, när de först kommer till deras herre? 

Svar: Han döper dem.  

Fråga: Hur går det till?  

Svar: Djävulen mumlar sina djävulska ord och häller vatten över dem två gånger och ger dem 

ett annat namn. Han, Marth fick namnet Jürgen. 

Fråga: Vad gjorde ni på träsket Röhmasto?
58

  

                                                
50

 Det står att de samlades vid ”Moraste Röhmasto”. Jag har inte hittat en översättning men samtidigt 

bör det vara ett namn. ”Moraste” är träsk. 
51

 Kubjas är ordet som används i dokumenten och betyder uppsyningsman på estniska. NE om 

uppsyningsman: Person som yrkesmässigt utövar uppsyn över ngn el. ngt. 
52

 När det kommer till vindar brukar det vara ”Querwinde machen”. 
53

 Originalordet är ”puuk” men på estniska är detta fästing. Med att ”ta bort” bör de mena suga ut. 
54

 Ordet är ”Reif” vilket kan ha många betydelser beroende på vad som står framför. Här står det 

däremot själv. Det ska exempelvis kunna betyda upphetsning, vilket inte vore helt omöjligt eftersom i 
svenska fall har jag stött på folk som anklagat ”häxor” för att skapa upphetsning i deras offer. Men 
eftersom det första ordet definitivt är frost så känns det rimligt att det fortsätter på samma tema. 
55

 Inte säker exakt vad de menar. 
56

 Vanlig svenska skulle väl vara att han kan förvandla sig till en varulv men det brukar vara tydligt i de 
här texterna att de kan springa som en varulv. Därför använder jag mig av det.  
57

 Här följer egentligen en del censurerade frågor men Wolffeldt har valt att inte skriva ut dessa. Han 
förklarar detta med att frågorna är för märkvärdiga och lämpar sig inte att bli delade med läsaren.  
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Svar: De gav gåvor till sin herre. När herren blåste i hornet hörde alla det och skulle då 

komma till honom och uppfylla hans order. De kunde inte göra något utan hans befäl och till 

detta hade han lärt dem några ord som de kunde använda sig av.
59

Marth själv är anställd som 

en skaffare
60

. 

Fråga: Hur gjorde han detta?  

Svar: Han sprang runt som en varulv: får, grisar och vad än han kunde få tag i, tog han till sin 

herre, och varvid de alla blev muntra. 

 Fråga: Var fick han tag i bröd och annat?  

Svar: Hans herre befallde honom, att ta välsignelsen från ovan, till detta hade hans herre lärt 

honom ett par ord. 

 

Ett par veckor senare står Laiske Marth ännu en gång framför rätten och man frågar honom 

ifall han står fast vid sitt uttalande och bekännande. Marth instämmer och säger att han skulle 

leva och dö vid dessa ord. Efter domarens notis hade Marth vid detta tillfälle angeläget bett 

domaren om att snart bli dömd. Han berättar även att hans herre hade besökt honom för 14 

dagar sedan, som en tysk i blå kläder, och velat kväva och döda honom. Samtidigt hade han 

sagt: ”Förut lyssnade du på mig, nu vill du ner i träsket. Vad har du gett mig för fördel genom 

att vara otrogen mot mitt folk?” Marths herre efterfrågade även att Marth skulle komma med 

honom och att dörren snart skulle öppnas. Marth hade däremot börjat be böner och herren 

hade försvunnit. 

Här tar dialogen med Marth slut och Wolffeldt tar över. Han nämner kortfattat att han 

tycker att det är förvånande att domaren inte ställer fler frågor, som hur det kom sig att Marth 

var en varulv eller fler frågor om människorna som ska vara i hans grupp. Slutligen i texterna 

står följande: Till de ovanstående handlingarna, som Marth själv erkänt, och att han var en 

ökänd trollkarl, att han först lärt sig av sin pappa, att han kunde välsignelser, formler och 

djävulskonster. Att han efteråt helt ägnat sig åt djävulen, och att han sprungit runt som en 

varg och skapat mycket skada. Och att han, för några år sedan, begick sodomi med en röd ko. 

Därför ska han som välförtjänt straff, och som ett exempel för andra, brännas till döds.
61

  

Avslutningsvis står det att man försökte mildra straffet men att man blir befallen att fortsätta 

med den originella domen och att det därför ska genomföras i vanlig ordning.
62

 

                                                                                                                                                  
58

 Samma plats som nämns innan men den här gången nämns inte ”Moraste”, jag har valt att lägga till 
det för att göra det enklare för läsaren. 
59

 Det står egentligen ”wozu er ihnen einigen Worte lehrte, damit sie es ausrichten könnten”. Men ifall 

man kopplar det till delen om att de måste följa hans befäl så översätter jag det till att ”de kan inte följa 
hans befäl, men tillsammans med orden de lärt sig kan de.  
60

 Gammalt yrke för en person som skaffar fram förnödenheter. I texten är originalet ”Schafferer” och 

den gamla svenska stavningen var ”schaffare”, därav översättningen. 
61

 Originalet lyder: ”...mit dem Feuer vom Leben zum Tode gerichtet und verbrannt werden.” Ingenting 
tyder på att, som i Sverige, skulle avrättas först. 
62

 Wolffeldt 1848. s. 199-207. 
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2.8 Sammanfattning och diskussion Livland 

Vi har nu gått igenom de två exempelfall som Wolffeldt har valt ut. I det första fallet blir 

Magdalena anklagad för diabolism, och även ifall hon aldrig erkänner kontakt med djävulen 

är det intressant hur hon ett flertal gånger under raseriutbrott hotar folk med hans 

bestraffningar. I vilket fall anser rätten att de behöver ett bekännande från henne och eftersom 

inget ges väljer rätten att Magdalena ska prövas. Det stämmer överens med informationen om 

att vattentestet skulle vara i bruk under 1600-talet. När Magdalena sedan flyter ”som en gås” 

bör domstolen känt sig säkra på att kunna ge henne en dom. Som dokumenten beskriver har 

de ett flertal bevis mot kvinnan. De har även vittnen och erkännandet om att hon önskat något 

negativt på Margaretha. Dödsstraffet följer vilket är inte helt oväntat. Domstolen behandlar 

ärendet som vi skulle kunna tänka oss att den skulle göra, med den bakgrunden vi har.  

Det intressanta här är snarare varför Magdalena erkände att hon bett till Gud om att 

någon skulle fara illa. Även varför hon hotade domaren, med flera, om att djävulen skulle 

skada dem. Med tanke på lagarna och uppfattningen från kyrkan bör hon kanske förstått att 

detta kunde slutat illa. Kan det vara att hennes uppträdande inte var alldeles ovanligt och att 

hon tänkt att hon kunde komma undan med livet i behåll? Samtidigt, med tanke på hennes 

ålder, civilstatus och hur Heinrich behandlat henne kanske hon inte hade mycket att gå 

tillbaka till. Hon använder känslosamma ord när hon beskriver hur Heinrich behandlat henne 

och är uppenbarligen väldigt upprörd över vad som hänt. Detta kan ha gjort att hon blev 

vårdslös. En annan teori är någon psykisk sjukdom. 

När det kommer till domstolen tror jag personligen det spelade en stor roll att hon inte 

bad om förlåtelse och eller visade tecken på att vara ångerfull efter vattenprovet. Faktumet att 

domaren skriver ner detta tyder på att han känner att det är viktigt för ärendet. 

I ett andra fallet ska Laiske Marth ha skadat folk fysiskt med trolldom, i alla fall om 

man ska tro på vittnet. När han därför själv erkänner att han är en trollkarl bör rätten ana oråd. 

Sista dokumentationen innan tortyren fastställs bör spelat en viktig roll med. Där svor ett par 

vittnen att Marth ska vara en trollkarl och att han spenderar tid med flera andra. Domstolen 

har alltså både ett erkännande och vittnen som svor på att han är skyldig. Ett vattenprov 

behövs inte eftersom domstolen vet att han är en trollkarl. Istället väljer man alltså tortyr för 

att få ut ett erkännande om de andra händelserna som han nekar till. Efter erkännandet har 

domstolen mer än tillräckligt för att avrätta Marth. 
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Jag håller med Wolffeldt här med att det är intressant varför domstolen inte ställde 

fler frågor till Marth. Det kan varit att frågor ställdes men är antecknade på dokument som 

aldrig klarade sig till Wolffeldts tid. Däremot av alla de fall om häxor jag läst så får jag 

uppfattningen att man tog livet av dem relativt fort. Domstolen höll inte folk i liv under en 

längre period för att använda dem som vittnen mot andra människor. Den anklagade erkände 

en rad namn, vad de gjort och därefter verkar domstolen nöjd.  

I kort, domstolen följer de lagarna och metoderna som verkar vara vanligast för 

perioden. Däremot bör man komma ihåg som läsare att inte alla blir avrättade. Av de fall som 

nämndes i Pernau var det cirka 60 % av de anklagade som dömdes till döden. 

 

3. Introduktion till Salem 

För att läsaren ska förstå, och följa den diskussion jag kommer att föra i slutet av kapitlet om 

Salem så tas ett par saker upp i den här delen. Det börjar med en bakgrund till området som 

Salem ligger i, och en kort genomgång vad som hände under häxprocesserna följer. En viktig 

del av rättsprocesserna i Salem kretsade kring andar som anföll människor, dessa har därför 

fått ett eget kapitel. Mitt fokus ligger på domstolen och diskussionen kommer föras kring den. 

Jag vill dock ge en översikt på hur domstolen dömer, olika infallsvinklar och slutligen 

exempel på ett par fall. Det finns även med en del om människorna som ställde sig emot 

processerna, detta då dessa människor, i min mening, påverkade guvernören och därigenom 

hjälpte till att få ett slut på avrättningarna. 

 

3.1 Trolldom i Massachusetts 

För att skapa en bild av dåtidens domstolar och dess lagar behövs ingen längre bakgrund. 

Salem, som är staden i fokus, ligger i ett område som idag är den amerikanska delstaten 

Massachusetts. Det finns däremot ett par saker som gjorde området unikt. Människorna som 

först kom dit var engelsmän och började anlända år 1620.
63

 Med sig hade de ett par hundra år 

av erfarenhet med häxprocesser
64

 och sin egen religion. Puritanism är en gren av 

kristendomen som har vissa särdrag. Puritaner ansåg att all magi var kriminellt, även den 

magin som skulle skydda människor.
65

 De var även motståndare till all annan religion, detta 

inkluderade övriga grenar av kristendomen men det kunde även gå så långt att de ansåg 

                                                
63

 Pavlac 2010, s. 134. 
64

 Pavlac 2010, s. 109. 
65

 Det stämmer visserligen att exempelvis, som tidigare nämnt, att Innocent VIII sagt till den katolska 

kyrkan att gå emot all magi men det betydde inte att vanliga människor alltid följde det. Poängen här 
är att puritisternas syn på magi genomsyrar deras samhälle. 
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ursprungsbefolkningen i Nordamerika vara satans följare. Utöver idéer hade nybyggarna med 

sig böcker som talade om jakten på häxor och lagar för att döma dem. Detta gör att 

kolonierna dömde folk för trolldom redan innan händelserna 1692 som kom att sätta Salem 

på kartan för eftervärlden. Sammanlagt ska dussintals människor blivit dömda för trolldom 

och av dessa ska över 20 ha avrättats. De allra flesta däremot dömdes vanligen till fysiska 

bestraffningar som piskstraff men även utvisning användes.
66

 Detta trots att dödsstraff var 

ålagt för trolldom.
67

 Ett exempel på en anklagelse som aldrig ledde till dödsstraff och som 

samtidigt anknyter mitt område, är fallet om Martha Sparks. 1691 blev Martha Sparks från 

Massachusetts skickad till ett fängelse i Boston, anklagad för trolldom. Vad hon anklagades 

för vet vi tyvärr inte men enligt hennes familj ska hon 13 år tidigare slagit sin mamma 

blodig,
68

 en händelse som bör skapat misstro hos familjemedlemmarna. 

Det är viktigt att förstå att trots att det fanns fall med häxor i New England
69

 var dessa 

ofta riktade mot människor som redan var ogillade eller hade problem i samhället. Den 

”rädsla” som därför kunde finnas i Europa, där vem som helst kunde bli anklagad för att vara 

häxa
70

, fanns inte vanligtvist i kolonierna. Salem var unikt i detta avseende då ingen gick 

säker. 

 

3.2 Andar 

De flesta allvarligare fallen som ägde rum i Salem verkar innehålla en anklagelse om att 

anden av den anklagade hemsöker offret. Den här anden ska ha kunnat skada människor och 

kunde endast bli sedd av den som attackerades. Ett vanligt ärende skedde på ett ungefär: 

”En ung kvinna står framför domstolen och berättar att hon för ett par dagar sedan blev 

attackerad av en ande. In i rummet stiger den anklagade, en äldre kvinna, och plötsligt börjar 

den yngre skrika av smärtor. Dessa fortsatte till och med att den anklagade berörde henne 

med sin hand. I efterhand förklarar offret att den anklagade skickat deras ande vilket ska ha 

skadat henne.”
71

 

                                                
66

 Pavlac 2010, s. 135. 
67

 Rosenthal 2009, s. 21-22. 
68

 Roach 2002, s. 722. 
69

 New England är ett samlingsnamn för de nordöstra staterna. 
70

 Pavlac 2010, s. 138. I boken tas det upp Tyskland, Frankrike och England. Jag har inte undersökt 
de här områdena men i Sverige kunde även högt uppsatta människor bli anklagade, dock sällan 
avrättade.  
71

 Det fallet har jag själv hittat på men flertalet fall jag läst följer samma stil. 
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Exempelvis berättar Ann Putnam 1692 ”I saw the Apperishtion
72

 of Sarah osborn… 

who did Immediatly tortor me most greviously by pinching and pricking me dreadfully and 

so she continewed most dreadfully to afflect me…”
73

. I flera andra fall berättade offren i 

rätten hur dessa andar kom till dem under natten och vred deras kroppar till onaturliga 

positioner.
74

 För att en dödsdom skulle kunna utdelas krävdes det dock att en ”ansvarsfull 

vuxen” agerade som vittne till andens attack. Detta fanns det gott om i domstolen och 

händelsen kunde bekräftas. Ifall den anklagade ansågs skyldig ägde straffet rum ett par dagar 

senare. Med tiden förstod folk att ett nekande till trolldom ledde till ökad risk att man ställdes 

framför domstolen. Detta ledde till att de anklagade valde att erkänna. De som erkände fick 

istället sitt ärende framskjutet och när de slutligen ställdes framför domstolen användes inte 

längre andar som bevismaterial.
75

 Faktum är att ingen som erkände blev avrättad
76

 samtidigt 

som att ingen dömdes i Salem för trolldom åren 1692-1693 utan att en ande användes som 

bevis.
77

 

Det fanns däremot de som ställde sig emot idéerna om att man skulle få använda sig 

av andar som bevis. Exempelvis valde en domare att redan i juni 1692 att avgå och kom att 

bli känd som en kritiker till hur domstolen agerade. Han var den som tagit hand om det första 

fallet som lett till en avrättning.
78

 Han ersattes snarast av en av åklagarna.
79

 En man vid namn 

Thomas Brattle ifrågasatte domstolen och deras vilja att tro på anklagaren och deras historier 

om andar i domstolen. Han pekade på hur anklagaren talade om hur de blev sårade av 

andarna men att de samtidigt förblev oskadda fysiskt. En präst skrev, ”That they [the 

”afflicted”] are scandalous persons, liars, and loose in their Conversation [that is, behaviour], 

and therefore not to be believed.”
80

 En av anklagarna erkände även vid ett senare tillfälle, i ett 

brev till sin pappa, att hon hittat på delen om andar under en rättegång. Detta eftersom präster 

hotat henne.
81

” 

 

 

                                                
72

 Apparition - engelskt ord för: ett spöke eller en spökliknande bild av en person. 
73

 Rosenthal 2009, s. 139. 
74

 Pavlac 2010, s. 140. 
75

 Rosenthal 2009, s. 20-21. 
76

 Pavlac 2010, s. 140. 
77

 Rosenthal 2009, s. 23-24. 
78

 Roach 2002, s. 4028-29 . 
79

 Pavlac 2002, s. 141 - Det ska tilläggas att man alltså fick tidigt en domare som kämpat mot de som 

anklagades för trolldom. 
80

 Rosenthal 2009, s. 26. 
81

 Rosenthal 2009, s. 549. 
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3.3 Händelseförloppet och Sir William Phips brev 

Det hela börjar i Salem vintern mellan 1691-1692 då två döttrar till en präst började agera 

underligt. Läkaren som tillkallades pekade på trolldom som bakgrunden till deras symtom 

och rekommenderade familjen att be. Symtomen inkluderade stunder där döttrarna var 

våldsamma, visade tecken på att vara frusna i olika ställningar, en form av katatoni,
82

 och de 

hade börjat tala på främmande språk. Detta skulle därefter ha spridits till andra i byn och 

inom loppet av fem månader hade över 100 blivit anklagade.
83

  

Två brev finns bevarade av guvernören som ger en alltför intressant synvinkel för att 

den skulle ignoreras. Samtidigt ger det oss hjälp att besvara frågeställningen kring hur och 

varför domarna dömde som de gjorde. Tillsammans ger de båda breven en tillbakablick på 

händelseförloppet. Den delen som kommer här nedanför är baserat på dessa brev.  

 

När nyligen valda guvernör Phips först kom till Massachusetts är året 1692. Fängelset i 

Salem är fyllt med kvinnor och män som är anklagade för att vara häxor. Området är 

generellt osäkert och på grund av alla häxor jämför han Salem med ”Sweden about 30 years 

agoe” . Som svar på detta tillsätter han en ny domstol ”of oyer and terminer” för att behandla 

alla dessa nya ärenden. Han kallades därefter bort då han behövdes i kriget mot Frankrike och 

indianerna. Väl tillbaka blev han mycket upprörd över hur domstolen hade tagit hand om den 

uppgift han givit dem. Över 20 stycken ska blivit avrättade och han själv, vid närmare 

undersökning, är säker på att flera var oskyldiga. Han förklarar för läsaren hur andarna 

kommer under rättegången och hur offren viker sig i smärtor. När Phips ska ha ifrågasatt 

detta, då han inte ansåg att andar som bevisunderlag räckte, förklarar domarna att de även har 

vittnesmål, andra bevis och att de anklagade säkerligen var häxor. Phips pekar även ut en 

man som arbetar med fallen och som följer dessa riktlinjer energiskt
84

 vilket han beskriver är 

något befolkningen inte alls håller med om. Han väljer därför att stänga ner domstolen för att 

förhindra att fler liv tas. Han fortsätter att förklara hur kallt och fattigt det var i fängelset och 

att ungefär 50 personer fortfarande väntade på att gå inför rätten. Beviset mot dem?  Andar. 

Därför valde Phips att en del av dessa kunde släppas fria ifall de betalade för sin vistelse i 

fängelset. För att undvika att samma sak hände igen tillsatte han en ny domstol som inte 

godkände andar som bevis. Av de 52 som nu fanns kvar friades alla utom tre. Dessa tre 
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84

 Översatt från vigorously 



 

28 

tillsammans med fem andra som fått dödsdomen i förra domstolen, begärde guvernörens 

ställföreträdare
85

 skulle avrättas. Phips som inte höll med om hur de behandlade fallen förut 

valde att neka begäran och stoppade avrättningarna tills vidare. Guvernörlöjtnanten ska här 

ha blivit mycket upprörd och utan Phips vetande skyndat på processen som gör att han kunde 

beslagta de anklagades egendomar. Dessa ska därefter blivit utdelade.
86

 Breven avslutas med 

att Phips är nöjd med sin insats och att han känner att han räddat området från det moln som 

skulle kunnat skapa förödelse.
87

  

 

Det ska understrykas att Phips skriver flera gånger att djävulen har ett finger i spelet. Jag 

tolkar detta som att Phips tror på både djävulen och häxor. Han anser helt enkelt att många av 

människorna i de här fallen är oskyldiga. Samtidigt är det intressant då även om Phips 

uttryckligen i breven visar sitt misstycke med andar som bevismaterial, ska han gått till 

motattack mot en präst som i juni 1692 efterfrågat ett stopp på användandet.
88

 Dock med 

tanke på att breven skrevs till Heneage Finch, 1st earl of Nottingham
89

, bör han velat visa sig 

på sin bästa sida. Nyheterna om Salem bör ha spridit sig. Samtidigt är det osäkert ifall han 

verkligen hade kunnat veta hur många som slutligen skulle bli avrättade när han vände 

blicken till kriget. Den enklaste förklaringen bör vara att han, efter att ha sett konsekvenserna 

av bevismaterialet, valt att stoppa det. 

För att återgå till Salem och ge ett avslut på historien, som inte bygger på Phips brev, 

hade 20 personer officiellt dött i slutet av september 1692. Fler och fler ställde sig emot 

häxförföljelserna och något som bör ha spelat en stor roll var även att guvernörens fru blev 

anklagad. I vilket fall valde guvernören Phips att stänga ner domstolen
90

 och öppna en ny 

domstol vilken inte godkände andar som bevis. Precis som Phips beskrev i sitt brev ska de 

flesta ha blivit friade och släpptes från fängelset inom loppet av ett par månader.  
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3.4 Domstolen 

Salem använder sig av två olika domstolar under perioden som jag undersökt. Då den andra 

domstolen knappt var i bruk och då den friade de flesta nästan omedelbart väljer jag att inte 

skriva en längre text om den. Däremot kommer här en kortare text om hur den första 

domstolen fungerade och vem som satt i den. Eftersom antalet människor anklagade för 

trolldom var så pass många att den vanliga domstolen inte hade möjligheten att ta hand om 

fallen, valde tidigare nämnda guvernör William Phips att i maj 1692 tillsätta en speciell 

domstol som skulle ta hand om fallen.
91

 Denna nya domstol, som hette ”of oyer and 

terminer”, vilket översätts till ”att höra och bestämma”, skulle ta hand om kriminalitet i 

området och följa de engelska lagarna.
92

För trolldom specifikt gällde därför Exodus 22:18 

(”En trollkvinna skall du icke låta leva.”)
93

 Den följde även ett system som fanns i England 

som översätts till; 

1) Ett första förhör för att bestämma ifall det finns ett ärende och ifall man ska gå vidare. 

Detta görs genom att den anklagade och offret togs framför en domare där han 

samlade information kring ärendet.
94

 

2) Nästa steg äger rum om det finns tillräckligt med bevis för en rättegång. Detta gjordes 

med hjälp av en jury
95

 som tittar på bevisen. Ifall de anser att ärendet kan gå vidare 

skapas en ”true bill”.
96

 

3) Ärendet kommer till domstolen där ärendet får sin slutgiltiga dom. Både juryn och 

domaren är närvarande.
97

 

 

Människorna som satt i juryn på steg två var män från olika platser i närheten.
98

 Dessa män 

var 12 i antal och utvalda av en grupp av 48. De skulle vara ”honest and lawfull men” och ha 

en viss inkomst alternativt ägare av ett köpt hus för minst 50 pund.
99

 Jag kan inte med 

säkerhet sätta alla dessa män i en grupp, som borgare eller bönder, men jag tror att vi med 

säkerhet kan säga att det inte är de fattigaste eller de utstötta i samhället. Domarna arbetade 

ofta med handel eller var jordägare. Ett par av dem hade utbildning från Harvard, en från 
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Oxford, men i övrigt ingenting som stack ut. Någon som däremot stack ut var dock 

överdomaren. Det var en man som hette William Stoughton, som sedan varit innan 

ställföreträdande guvernör
100

 och tillsattes i och med att den nya domstolen kom att användas. 

Han hade ingen juridisk utbildning utan en teologisk. Däremot hade han arbetat med olika 

domstolar i perioder vilket kan ha hjälpt honom få positionen i Salem. Däremot gjorde han 

lite som han själv ville under rättegångarna. Han var en av dem som godkände andar som 

bevismaterial, han gick med på att åskådarna under en rättegång kunde avbryta och få sin 

talan hörd
101

, tillät inte ett försvar för de anklagade och kunde använda domare som 

åklagare.
102

 

 

3.5 Inledning på fallen i Salem 

Fallen jag tar upp här följer den modell jag nämnt tidigare. De är indelade i tre delar och det 

verkar vanligast att man går igenom vad som hänt i första delen. Fallen är utvalda 

slumpmässigt. Jag samlade ihop fall efter anklagelserna, gav dem nummer och fick fram två. 

Jag hade alltså på förhand inte läst domen. Det brukar vara mer spännande med fall som leder 

till någon ovanlig dom eller tortyr, men som läsaren vid det här laget bör förstå, är detta långt 

ifrån alla fall. Jag vill även understryka att jag inte översatt ord för ord. Texterna jag läst är 

inte modern engelska och återges ofta inte i berättande form. Det går fram och tillbaka mellan 

frågor och återberättande och mellan första och tredje person. De är även juridiskt utformade 

med allt vad det innebär.
103

 För att det därför ska bli enklare att ta till sig texten för en läsare 

som inte är insatt i ämnet har jag valt att förenkla den något. Faktainnehållet däremot ändras 

aldrig. 

När det står att någon upplever anfall alternativt smärtor i fallen är detta vanligtvis 

översatt från ”fits”. Detta är det vanligaste ordet de använder i dokumenten och verkar vara 

ett samlingsord för flera olika saker. Vanligtvis, som en bok nämner, när en person uppvisar 

något i stil med: ”wail, shriek, and shout about appearances and attacks by specters”.
104

 Då 

den som antecknar däremot inte alltid skriver ut hela den biten, men samtidigt antyder att 

offren skadas fysiskt av andar, och då jag inte har ett bättre samlingsord använder jag orden 

anfall eller smärtor. 
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3.6 Fallet med Susannah Post 

Första förhöret med Susannah Post ägde rum 25 augusti 1692 där hon anklagades för att med 

trolldom ha plågat Martha Spreag och Rose Foster. När Susannah steg in i rummet visade 

Martha och Rose tecken på att vara i stora smärtor.  Dessa fortsatte till och med att Susannah 

rörde vid dem med sin hand. När smärtorna stillat anklagar de båda kvinnorna Susannah för 

trolldom och berättar att de sett att det var orsakat av henne. Susannah nekar till 

anklagelserna och säger att hon inte vet vad de talade om, inte heller att hon skulle ha något 

att göra med djävulen. Dock, efteråt erkände hon att hon hade varit i djävulens snara i tre 

år.
105

 Hon berättar följande: ”Första gången jag såg honom var han i skepnaden av en grå 

katt, han berättade att han var en prins och att jag skulle tjäna honom, detta lovade jag 

honom. Nästa skepnad var en gul fågel och den sade att jag måste tjäna honom och att jag 

skulle leva väl. Nästa gång han kom till mig var det i skepnad av en svart man
106

 och den här 

gången hade han en bok med sig. Jag tog på den med en pinne doppad i bläckhorn
107

och den 

skapade ett rött märke. John Jaxon senior var där när jag signerade.” Därefter nekar hon ännu 

en gång till anklagelserna och beskyller en fjärde kvinna för att stoppa nålar i kläder för att 

skapa smärtor i Martha och Rose. Susannah ber här de båda kvinnorna om förlåtelse och 

berättar att hon är villig att ta avstånd från djävulen. Dock fortsätter hon samtidigt sin historia 

med följande: ”Jag blev döpt vid en sjö
108

för cirka ett halvår sedan och djävulen doppade mitt 

huvud i vattnet och sade att jag måste tjäna honom. Det ska även finnas väldigt många vid 

häxmötet i Andover, men jag vet inte exakt hur många. Det skulle kunna vara 200 och där 

fanns även en präst som berättade att han skulle bli avrättad. Men samtidigt var prästen glad 

och bad dem göra motsatt vad han skulle gjort. De skulle med andra ord inte bikta sig och de 

skulle då vara glada.
109

Jag har även varit vid häxornas bymöte och de hade ett 

sakrament
110

och det var 200 häxor närvarande och de åt vitt bröd och drack rött vin. Jag fick 
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även höra att det finns 500 häxor i landet och tillsammans med mina två systrar red jag på 

pinnar
111

 vid bymötet. Djävulen bar pinnen jag red på.” 

Slutligen beskyller Susannah ytterligare två kvinnor och en man. Ärendet går vidare till del 

två, det vill säga ”the grand jury”.
112

 

Den 7 januari 1963 finns två anklagelser mot Susannah Post framför juryn. Den ena handlar 

om hennes förmodade trolldom mot Rose Foster och det andra för hennes samarbete med 

djävulen. Juryn däremot är inte eniga om båda fallen. Det slutar med att man anser att Post är 

skyldig för samarbete med djävulen men inte för skadlig trolldom. Ett av ärendena går alltså 

vidare till domstol.
113

 

 

Den 10 maj samma år får alltså Susannah Post en chans att försvara sig i en rättegång. Hon 

anklagas för att blivit döpt av djävulen, lovat trohet till honom och för att hon skrivit i hans 

bok. Det tas även upp att hon använt trolldom i Salem och mot Rose Foster.
114

Susannah 

nekar till anklagelserna och svär inför Gud och land.
115

Tillsammans med Post’s försvar läste 

man även upp anklagelserna, bevisen
116

och den första intervjun med henne. Därefter lämnade 

juryn rummet och kom tillbaka när de nått en dom, Susannah Post skulle frias.
117

 

 

3.7 Fallet med Mary Osgood 

Det här fallet har jag kortat ner något då det är väldigt långt. Men de viktigaste delarna, de 

som får ärendet att gå vidare, finns alla med. Samma ingång gäller som på det förra fallet. 

 

Den 8 september 1692 är Mary Osgood, frun till en kapten i Andover, redo att erkänna något. 

Hon börjar sin berättelse med att hon för elva år sedan gick runt och kände sig vemodig. Hon 

brukade vid den här perioden ta promenader bland sin fruktodlingar och en dag fick hon syn 

på en katt. Nuförtiden tänkte hon att det bara var en vanlig katt men på den tiden ledde katten 

hennes böner från Gud och till djävulen. Djävulen, i skepnaden av en svart man, kom till 

henne och visade henne en bok som hon lade sitt finger i, vilket efterlämnade ett rött märke. 

Detta betydde att hon hade signerat en pakt med djävulen och han berättade att han var 
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hennes Gud, och att hon ska tjäna och tillbedja honom. Mary tror sig minnas att hon gick med 

på detta. Hon berättar vidare att för två år sedan blev hon buren, troligen på en pinne, genom 

luften med tre andra till sjön ”Five mile pond” där djävulen döpte henne. Han doppade 

hennes huvud i vattnet och fick henne att avsäga sig sitt första dop. Han berättade att hon 

måste vara hans, både kropp och själ, för alltid, och att hon måste tjäna honom, vilket hon 

även lovade. Därefter skickades hon och de andra tillbaka genom luften på samma sätt som 

hon kom dit. 

Därefter skrivs det ut ett par frågor och svar och växlar mellan det och löpande text. Jag 

väljer att följa deras stil. 

”Fråga: Hur många personer var ni på pålen?  

Svar: Som jag sade förut, vi var fyra stycken.” 

Mary erkänner vidare att hon via trolldom skadat tre personer genom att nypa i sina 

sängkläder. Hon tillät även djävulen att anta hennes skepnad för att göra detsamma, djävulen 

kunde dock inte göra det om hon inte tillät det. 

 

”Fråga: Vet du om att djävulen kan ta skepnaden av en oskyldig och skada folk? 

Svar: Jag tror inte på att han kan det. 

Fråga: Vem lärde dig de här trollkonsterna? 

Svar: Satan, och han lovade ett överflöd av behag
118

och lugn i hennes framtida tillstånd. 

Däremot uppfyllde han aldrig detta och hon har sedan dess levt ännu mer miserabel och mer 

missnöjd än någonsin. 

Fråga: Har du varit på några andra häxmöten? 

Svar: Jag vet inte något om det eftersom jag kommer svara med Gud och hans folk 

närvarande. Framför mig står nu en svart man som säger att mitt erkännande är en lögn. Jag 

håller dock fast vid mina ord och på det lägger jag min hand.
119

 

 

Marys make var närvarande och han tillfrågades ifall han bedömde sin fru att vara vid sina 

sinnens fulla bruk. Maken förklarar att, efter att ha levt så länge med henne, att han inte 

bedömde henne att vara förvirrad, utan att han trodde på hennes berättelser.
120

 

Ärendet fortsätter kort härefter med att andra människor kommer in i rätten och flera av 

vittnena upplever smärtor. Detta berör en annan kvinna och därför avslutar jag dagen här.
121
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Den 12 oktober har en grupp på nio män tillsammans skrivit under en namninsamling där de 

begär att deras fruar och döttrar ska få lämna fängelset. I texten beskriver de hur det snart är 

vinter och att deras familjemedlemmar inte är vana vid den lilla mat och den otroliga kyla de 

måste uthärda. Därför ber de att deras familjemedlemmar ska få lämna fängelset och 

återvända hem, samtidigt som de lovar att hålla ett öga på dem för att de inte ska undgå sina 

juridiska skyldigheter. Mary Osgoods make är med i den här gruppen.
122

 

 

Ärendet fortsätter 19 oktober samma år och den här gången är man inte framför en domstol. 

Istället är man i ett fängelse
123

och flera fångar är närvarande. Dock inleds texten med Mary 

och mitt fokus kommer vara på hennes del. 

Mary Osgood berättar att hennes före detta erkännande och hennes bekräftande av denna 

information varit falskt. Hon förklarar erkännandet med det våldsamma krävande och 

orimliga påtryckningar som använts mot henne. Hon försäkradeatt hon aldrig skrivit på 

djävulens bok, att han aldrig döpt henne, att hon aldrig använt trolldom mot någon eller att 

hon givit sin tillåtelse att de skulle uppleva smärtor. 

 

Fråga: Varför sade du en specifik tidpunkt, cirka tolv år sedan, och talade om ditt dop? 

Svar: När jag gått igenom mitt erkännande frågade de om en tidpunkt. När jag berättade att 

jag inte visste, sade de att jag visst kände till tiden och att jag måste berätta den. Det var här 

jag tänkte tillbaka och kommer ihåg att jag för 12 år sedan, efter att fött mitt sista barn, blev 

sjuk och kände mig nere. Den här perioden kändes minst lika lämplig som någon annan och 

den passade in på bekännelsen från innan. 

Fråga: Hur förklarar du djävulens skepnad av en katt? 

Svar: Personen som ställde frågor till mig sade att eftersom jag var en häxa måste djävulen 

besöka mig. Slutligen erkände jag att djävulen hade kommit och efter fler påtryckningar om i 

vilken skepnad han visade sig  kom jag ihåg en katt jag en gång sett och sade detta. Jag tänkte 

inte att det var djävulen när jag såg den men eftersom jag var tvungen att nämna ett djur och 

katten var det första som dök upp.” 

 

Därefter avslutas delen av ärendet som handlar om Mary. Däremot för intresse fortsätter det 

med att flera människor, både män och kvinnor, berättar hur de skrämdes och med 

påtryckningar hade erkänt händelser som aldrig varit sanna.
124
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Den 6 december återvänder männen med ett meddelande och namninsamling till sina 

familjemedlemmar. Den här gången är det mer brådskande. De använder en mening som 

lyder:”the Extream danger the Prisoners are in of perishing, if they are not speedily 

released”.
125

 

 

Den 20 december återvänder Marys make och den här gången erbjuder han sin gård och sitt 

boskap till ett värde av 200 pund ifall Mary Osgood kan ställas inför domstolen nästa gång de 

sammanträder. Ifall domstolen inte kan nå en dom ska delen ovan strykas.
126

 

 

Den 3 januari har sex kvinnor skrivit under en text som beskriver deras synvinkel om varför 

de erkände något de visste var fel. De förklarar hur någon i Andover var sjuk och att de 

beskylldes för sjukdomen. Att någon kom och hämtade dem och efter en bön från prästen 

satte man på dem ögonbindlar. Därefter togs de in i ett rum där de ”sjuka” individerna befann 

sig och genom att deras händer rörde på de ”sjuka” tillfrisknade dem. De nu friska personerna 

berättade att de kände sig bra igen och att det var kvinnorna som gjort dem sjuka. De fördes 

då till Salem och genom en slags chock blandat med rädsla och oro kunde de knappt tänka 

klart. De förstod faran de var i och såg ingen annan utväg än att erkänna. Dessa erkännanden 

var inget annat än ord som några män föreslagit. De sade till kvinnorna att de var häxor och 

att de visste om det. Eftersom de inte kunde tänka klart under omständigheterna kunde de 

endast gå med på allt männen sade.
127

 

Samma dag, den 3 januari, kommer ett längre brev och namninsamling från 53 

personer som beskriver hur de anser att anklagelserna mot Mary Osgood och de andra 

kvinnorna är fullständigt felaktiga. De förklarar hur bra människor kvinnorna varit och att de 

ens blivit anklagade för ett så hemskt brott är förvånande. De ansåg att kvinnorna blivit 

felaktigt behandlade och att de pressats till ett felaktigt erkännande. Slutligen beskriver de att 

när de alla levde i samma område skulle de aldrig tänkt att kvinnorna var skyldiga för det 

som de anklagats för. De övriga grannarna som inte skrivit på pappret, har inte heller de 

misstänkt kvinnorna för något så pass ondskefullt.  

Det framkommer även i texten att kvinnorna inte längre sitter i fängelset utan inväntar 

datumet för deras rättegång.
128
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Rättegången äger rum den 13 januari där hela ärendet läses upp. Exempelvis delarna om hur 

hon anklagas för trolldom mot människor, döptes av djävulen och ingått i en pakt med 

honom. De nämner även att hon nekar till alla anklagelser och att hon svär på Gud och 

hennes land. Övriga bevis och papper tillhörande fallet lästes upp och därefter gick juryn ut 

ur rummet. När de kom tillbaka deklarerades Mary Osgood som icke skyldig och friades.
129

 

 

3.8 Sammanfattning och diskussion Salem 

Båda fallen drar ut på tiden och slutar med att de döms efter att den nya domstolen börjat 

användas. Denna, som inte erkänner andar som bevismaterial, gör att fallen slutligen hänger 

på deras erkännande om djävulsförbund. I och med att minst en av kvinnorna tydligt förklarar 

att hon skrämts till detta erkännande verkar det vara i sin ordning att de släpps fria. 

Domstolen följer lagen när de gäller de båda kvinnorna.  

Eftersom det bara tar ett par månader för att samhället ska gå från fåtal anklagade till 

att över hundra personer anklagas är det uppenbart att människor reagerar starkt på vad som 

händer. Detta gör att en del pekat på att det utbröt kaos i samhället.
130

 Rosenthal 

argumenterar mot detta, i synnerhet från domstolens synvinkel. Han poängterar att även ifall 

trolldomsfallen var ett bekymmer för myndigheterna fanns det större svårigheter för 

samhället. Kriget med indianer, skatter, handel och till och med dödandet av vargar, dessa 

ärenden tog upp mer utrymme för domstolen än trolldom. Han argumenterar därför att det 

inte var någon häxhysteri i samhället.
131

 Ett annat exempel som talat för Rosenthals teori är 

hur folk vågar ställa sig emot domstolen. Maken till Mary Osgood kontaktar flera gånger 

rätten och ber dem släppa sin hustru. Det känns uppenbart att han inte är rädd för att ställa sig 

emot rätten i de här ärendena. Däremot kontaktar han rätten relativt sent, efter att den nya 

domstolen är tillsatt och folk börjar släppas fria. Som läsare förstår man dock att brevet från 6 

december 1962 är på allvar då männen vill gå till rättegång för att försvara kvinnornas 

oskuld. 

I breven som guvernör Phips skriver nämner rätten att de letar fram fler bevis än 

andar när de ska döma någon. Detta kan mycket väl ha varit fallet, men i de båda ärendena 

jag har läst har ingenting nämnts om något extra bevis som den anklagade ska stå till svars 

för. Samtidigt behövdes endast två vittnen och tillsammans med ett erkännande bör det ha 

varit tillräckligt för att döma någon. Eftersom Phips var guvernör bör rätten berättat det Phips 
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velat höra. Att Phips inställning till andar som bevis tar en u-sväng handlar förmodligen om 

det stora missnöje som han själv nämner i breven. Samtidigt är det intressant som han skriver 

i slutet av det andra brevet, att domaren ser till att konfiskera de anklagades egendomar innan 

det är för sent. Detta skulle kunna förklara en del av besluten rätten tagit men inte alla. Flera 

av de som anklagades var fattiga, exempelvis var den första i Salem som anklagades en 

slav.
132

 

Generellt följer Salem de lagarna som finns, de har i vilket fall stöd från guvernören 

till att börja med. Jag har inte hittat information om att tortyr skulle vara olagligt. Samtidigt 

finns det kända fallet med mannen som vägrade erkänna eller ens neka till häxanklagelserna. 

En hypotes är att han kan ha velat undvika att domstolen skulle ta hans ägodelar ifrån honom. 

I vilket fall valde domstolen att tortera honom genom att lägga en träplattform och därefter 

stora stenar på hans kropp. Över ett dygn senare ska han kvävts till döds.
133

 Utöver det här 

fallet har jag inte hittat något som tyder på att liknande tortyr som pågick i Europa användes i 

Salem. Dock behövdes inte detta med tanke på andarna som bevismaterial. 

 

4. Introduktion till Ångermanland 

Till att börja med ger jag en kort bakgrund, vem kommissionen består av, lagarna i Sverige 

och kort vem som skrivit mycket av den information som finns tillgänglig. Detta då vi inte 

längre har kvar de protokoll som skrivits av kommissionen.
134

 Jag fortsätter med att gå 

igenom vad som hände i Ångermanland, från början till slut. Därefter kommer jag titta 

närmare på hur barn användes som vittnen. Då barn var vittnen i många av ärendena är det i 

sin ordning att skriva extra om dem och de synpunkter som fanns kring användandet av barn 

och deras vittnesmål. 

 

4.1 Bakgrund  

1670-talets Ångermanland är perioden i fokus för den här delen. Dessförinnan hade Sverige 

haft en lång tradition av att maleficium var den del av trolldom som var olagligt 
135

 men det 

hände även att folk dömdes till döden för djävulsförbund.
136

 I början av 1600-talet väljer den 

svenske kungen Karl IX att lägga till Mose lag som ska verka samtidigt som den dåtida 
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svenska.
137

 Detta inkluderar delen Exodus 22:18 som tidigare blivit nämnd. Dock ska inte det 

här tolkas som att många blev avrättade. Innan de större häxprocesserna i slutet av 1600-talet 

ligger siffran kring 100 personer som dömdes till döden i Sverige. Och då talar vi om 

hundratals år av lagar som efterfrågar avrättning för maleficium.
138

 Ett skäl till detta kan ha 

varit att man 1593, vid ett trolldomsfall, bestämde att sex vittnen eller muntlig bekännelse 

behövdes innan dödsstraffet skulle få användas.
139

 Ett annat skäl kan vara den skepsis som 

delar av landet kände gentemot trolldom.
140

 Något som däremot blev allt vanligare i Sverige 

var bilden av Blåkulla. Barnen kunde berätta hur kvinnor hämtade dem och tillsammans åkte 

de till platsen. Där kunde de träffa på djävulen och rida på djur.
141

 Detta spelade en viktig roll 

då blåkullaresorna bör ha varit anledningen till att barn utgjorde en stor del av vittnena i 

Ångermanland. 

 1668 började de stora häxprocesserna i Dalarna och redan här lades grunden för det 

som skulle ske senare i Ångermanland. Blåkullafärder nämndes och barn togs in för att vittna. 

Trots att det egentligen var emot lagen, vilket pekades ut av professorer vid tidpunkten, valde 

man att använda mindre barn som vittnen. Samhället ville se till att häxorna skulle bestraffas 

ordentligt, vilket man även gjorde. Efter det som hänt i Dalarna fortsatte fallen i andra delar 

av Sverige, däribland Hälsingland vars kommission avslutades 1673. Samtidigt kontaktades 

hovrätten om att det fanns häxor även i norra Sverige.
142

 Det är här mitt område kommer in. 

1674 var året när Karl XI av Sverige valde ut det som kom att bli trolldomskommissionen för 

delar av Norrland, Ångermanland inkluderat.
143

 Dennas huvudsakliga uppgift var att hitta och 

bestraffa de skyldiga, och de oskyldiga skulle hjälpas tillbaka till Guds väg. Jöns Hornaeus 

som levde under mitten av 1700-talet
144

 är den person vi får vända oss till när det kommer till 

mycket av informationen angående Ångermanland. Han skrev en omfattande bok kring 

häxprocesserna och nu ungefär 250 år senare finns inga dokument från domstolen kvar. 

Därför kommer den här delen att bli utan längre fall utan istället tittar jag närmare på siffror 

och de berättelser som Hornaeus har delat med sig av till eftervärlden. 

När det kommer till användandet av tortyr i det undersökta området ska kungen själv 

tydliggjort att detta endast var tillåtet att använda i de fall där någon redan var dömd till 
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döden. Däremot följer inte den kommission som skickas ut den här befallningen. Istället ska 

det ha använts på flertalet redan innan någon dom konstaterats.
145

  

 

4.2 Processerna och kommissionen 

Det hela börjar alltså med att Karl XI skickar ut en trolldomskommission och som ledare för 

denna grupp tillsätts Carl Sparre som var guvernör i Västernorrland. I instruktionerna 

förklarades hur uppgiften var ”att utrota Satans ogräs ur Guds församling och undersåtarnas 

hop”. Med sig hade Sparre en grupp människor, varav en del var utbildade, ett par präster, 

olika högt uppsatta män från samhällena han skulle besöka men även bönder och 

bödlar.
146

Samtidigt befann sig tre personer med erfarenhet från tidigare trolldomsprocesser i 

gruppen. Bengt Ankarloo beskriver att gruppen blivit större än vad som kungen tänkt sig med 

orden ”dels berodde detta på ett missförstånd”. Kungen ska i sina instruktioner begärt att, 

utöver tolv fasta, skulle sex personer från vardera område de besökte komma att hjälpa till 

under rättegången. De skulle med sin kunskap om området kunna hjälpa till. Dessa skulle 

sedan bytas ut mot sex nya när de reste vidare. Sporre däremot hade tillkallat folk från flera 

olika platser de skulle besöka, och dessa följde med honom från början till slut. Detta gör att 

gruppen som samlas i Sollefteå 8 september 1674 och framtida sittningar som flest hade 25 

personer istället för 18.
147

 Denna grupp av människor skulle inte bara följa med honom som 

ett råd utan även aktivt ta del av dömandet av de anklagade.
148

 Detta översätts till att Sporre 

och de lärda männen endast hade en tredjedel av rösterna som fanns närvarande under 

rättegångarna. För den andra sidan som bestod av bönder, präster och borgare blev det därför 

lättare att påverka bedömningen. Samtidigt bör kommissionen ha varit under stor press från 

samhället och dess invånare som gärna såg att häxor skulle bli avrättade.
149

 Slutligen ska det, 

enligt Ankarloo, inte funnits någon närvarande ”som klart och med auktoritet kunde kritisera 

de formella och faktiska bristerna i proceduren.”
150

 

Man påbörjar alltså en undersökning i Sollefteå där en tolvårig flicka hade angivit 13 

personer för trolldom. Enligt en kyrkoherde föll flickan i dvala och vid uppvaknandet ska hon 

ha berättat om resan till Blåkulla och häxorna hon stött på. Dessa angav hon därefter och 

dessa ställdes inför rätta. En pojke från trakten tas in som sägs kunna peka ut häxor. Tortyr 
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användes mot minst en och bekännelser efterfrågades. Sammanlagt ska sex blivit dömda till 

döden och 17 till andra straff, böter och gatlopp som exempel. Efter Sollefteå åkte 

kommissionen vidare till Boteå som var förhållandevis lugnt. 8 personer sammanlagt fick 

olika former av bestraffning. Härnösand som var en av de större platserna krävde däremot 

mycket mer arbete. Sammanlagt var 100 personer anklagade för någon form av trolldom och 

situationen i staden var mycket mera brådskande. I en text skriver föräldrar att antingen 

barnen eller häxorna måste avrättas. Ifall häxorna släpptes fria skulle de fortsätta med sina 

resor till Blåkulla, där barnen tvingades med. Hellre att barnen dör fort än att de ska tvingas 

utstå detta ansåg föräldrarna.
151

 Pressen från samhället och alla de anklagade gjorde att Sparre 

vid ett senare tillfälle förklarat för kungen att, ”arbetet till sanningens utletande påbörjades 

klockan 7 varje morgon och pågick till klockan 7 på kvällen, ibland ända till klockan 8 och 9, 

beroende på hur länge kommissionens ledamöter hade krafter att uthärda ett sådant 

kontinuerligt sittande”. De 100 anklagade översattes till att 175 barn hade 400 vittnesmål och 

då inkluderas inte övriga samhällets synpunkter och uttalanden. Detta skulle kommissionen 

arbeta igenom på 10 veckor och därav de långa arbetsdagarna.
152

 Det hela slutade med att 40 

personer dömdes till döden, 5 män och 35 kvinnor, och samtliga avrättades inom loppet av en 

månad.
153

 Samma månad som intervjuerna tog slut valde kommissionen att ta juluppehåll. 

Här väljer Sparre att skicka ett brev till kungen för att klargöra vissa detaljer. Han känner att 

många redan har blivit avrättade och ifall de inte bör skona fler. Som svar får han att tortyr 

ska användas för att de anklagade ska få ett smakprov på helvetet. 

Inför våren delas kommissionen upp. En del ska åka söderut och lämnar då det 

område jag undersöker. Den andra delen ska stanna i Ångermanland och under följande 

månader besöker man följande socknar: Nora, Gudmundrå och den mer välkända: Torsåker. I 

Nora har vi inte uppgifter på hur många som blev avrättade, vi har däremot uppgifter på att 

folk blev dömda till döden. När det kommer till Torsåker är detta ett vida känt område då det 

var den hårdast drabbade svenska socknen under trolldomsprocesserna. Sammanlagt ska över 

100 personer, enligt Jöns Hornaeus, ha blivit dömda till döden. En del av dessa ska ha flytt 

undan sina straff men övriga ska satts på vagnar och körts till platsen för avrättningen. 

Hornaeus förklarar hur de knappt fick mat utom i enstaka fall då en familjemedlem kunde ge 
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dem strömmingar. Brännandet av kropparna skulle ske uppe på det så kallade bålberget och 

för att undvika att veden skulle bli alltför fuktig av blod avrättades människorna vid foten av 

kullen. 

Sammanlagt ska minst 119 människor fått sina dödsdomar genomförda i 

Ångermanland.  Längre söderut uppstod dock problem. En man vid namn Fontelius ställdes 

inför rätten för att försvara sin fru och ärendet drog till sig uppmärksamhet. Kungen blev 

kontaktad och trots att barn stod som vittnen blev frun till slut frisläppt. Samtidigt hade 

guvernör Sparre gått för att försvara gränsen mot Norge i och med det skånska kriget. När 

han fick reda på att folk hade blivit avrättade utan att någon frågat honom om lov, blev han 

förargad och krävde hädanefter att endast häxor som erkänt sitt brott skulle bli avrättade. 

Bara ett par månader senare skickade Sparre en rapport till kungen där han även visade sitt 

misstycke med användandet av barn som vittnen. Han förklarade även att han ansåg att 

djävulen kunde få människor att pekas ut för trolldom, trots att de var oskyldiga. Kungen 

lyssnade på Sparre och valde att stoppa kommissionen tills vidare.
154

 I själva verket fortsatte 

däremot aldrig någon trolldomskommission i området.
155

 

 

4.3 Barnens roll och vittnesmål 

Vi har redan talat om att barn spelade en stor roll i processerna i Sverige. Utöver barn som 

agerade vittnen valde en del personer som själva anklagats för trolldom att peka ut fler som 

skulle ha utövat den förbjudna konsten. Vittnesmål som ledde till dödsdomar kom 

huvudsakligen från medbrottslingar och barn.
156

 På grund av det stora antalet barn som skulle 

vittna hade kommissionen, på förhand, skrivit ner listor av frågor som barnen skulle få 

besvara. På grund av deras unga ålder
157

 kunde detta även ha hjälpt barnen att fokusera. 

Tidigare nämnda Jöns Hornaeus har en hel del att säga i den här frågan. Han beskriver hur 

hans egen farfar, prästen Laurentius Hornaeus, tog del av häxjakterna i Torsåker. Farfadern 

ska ha gjort hål i isen och de barn som vägrat att vittna skulle han ha doppat i vattnet. Han 

beskriver även hur: ”Övertalade och ofta illa hanterade av sina fäder och präster berättade 

barnen till undvikande av livs och hälsas förlust det som aldrig hänt eller skett.” Barnens 

historier ska ha varit väldigt lika varandra, en del hade berättat enformigt, andra mer ingående 

men slutresultatet skulle varit detsamma. En annan kritik Hornaeus ger är hur snarlika 
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berättelserna var vardagliga händelser. När barnen förklarade hur de togs med till Blåkulla, 

vilken väg de tog och hur de bars av djur, så kunde vägen jämföras med vägen förbi bykyrkan 

och andra platser de kunnat se från sina hem. Att bli burna jämfördes med hur detta skedde av 

föräldrarna eftersom de fortfarande var små. Och i Blåkulla drack och dansade man, vilket 

skedde på samma sätt som när någon gifte sig i byn. Hornaeus anser att de som arbetade för 

domstolen övertalat sig själva om att de anklagade var häxor. Om inte annars har han svårt att 

tänka sig att någon som ska vara opartisk kan missa hur dåligt de här barnen mådde.
158

 I ett 

annat fall, det tillhörande Fontelius som nämndes på förra sidan, ska över 20 barn ha ställt sig 

mot hans fru och vittnat. Enligt barnen ska frun ha tagit med dem till Blåkulla, medans 

hennes version däremot talar om att barnen blivit mutade.
159

 För att barnens historier inte 

skulle avvika från varandra alltför mycket, kunde barnen träffas innan de fördes till 

domstolen för att tillsammans gå igenom berättelserna.
160

 

 

4.4 Sammanfattning och diskussion Ångermanland 

I Sverige sprider sig häxprocesserna med utgångspunkt från Dalarna och därefter runt om i 

landet. Även ifall det funnits häxprocesser i Sverige innan slutet av 1600-talet är det här de 

flesta mister livet.
161

 Enligt lagen ska egentligen inte barn få användas under en rättegång 

men eftersom blåkullafallen ligger i fokus kan man förstå att barnens deltagande blev en 

väsentlig del i rättsprocessen. Enligt lagen skulle dock häxor och trollkarlar dömas till döden, 

och även ifall detta inte alltid varit fallet i Sverige så sker det här. Eftersom vi inte har kvar 

domstolsprotokollen kunde jag inte gå igenom enstaka fall och följa dem från början till slut. 

Däremot vad kan vi få fram av informationen från litteraturen? Stor press från allmänheten, 

det faktum att kommissionen hade en majoritet av människor som var positiva till 

häxprocesserna och slutligen kort med tid att utreda många fall. Detta bör ha gjort att flera 

beslut tagits utan en längre utredning. Ifall man räknar barn som giltiga vittnen fick man 

säkerligen ihop de sex vittnen som behövdes för att någon ska kunnas dömas för trolldom. 

Människor bör ha varit väldigt uppjagade i och med det som hänt i andra delar av Sverige. 

Och om det skickas ut en trolldomskommission från kungen bör detta ha skickat en signal till 

folket att detta är på allvar. 
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5. Slutdiskussion och jämförelse 

Samtliga områden var påverkade av kyrkan och tillsammans med detta kom den negativa 

synen på trolldom, vilket går tillbaka till Bibeln och Exodus 22:18. Sverige hade sedan Karl 

IX lagt till Mose lag bredvid den svenska lagen, Vinland blev påverkade både av Sverige och 

Tyskland, och vad gäller Salem tog puristerna med sig lagen från England. För alla områden 

gällde därför dödsstraffet för maleficium. Däremot såg dödsstraffet ut olika beroende på 

område. I Salem användes hängning, i Sverige tas oftast halshuggning upp och därefter bålet 

medans i Livland är jag något osäker. Fallet med Laiske Marth och Magdalena nämner 

ingenting om en avrättning innan kropparna ska brännas. Istället nämner de specifikt att de 

båda ska dö i elden. Ifall detta däremot genomfördes vet jag inte. Med tanke på att domstolen 

även nämner hur avrättningarna ska avskräcka andra från att begå samma brott, ser jag inte 

det som en omöjlighet. 

När det kommer till bevismetoder kan jag inte med säkerhet säga vad som krävdes i 

Livland. Däremot om man följer fallen verkar de efterfråga ett erkännande från personen att 

den utövat trolldom, alternativt att Gud får avgöra. De använder sig även av ett flertal vittnen 

som spelar en central roll i fallen innan tortyr/vattenprovet inleds. I Sverige har vi konstaterat 

att ett erkännande var tillräckligt, samtidigt som barnen spelade en viktig roll. Genom 

barnens och medbrottslingarnas hjälp bör man fått ihop de vittnen som krävdes ifall någon 

blånekade.
162

 Ifall båda dessa misslyckades kunde kommissionen använda sig av tortyr. 

Ankarloo tar upp den delen av kommissionen som åker söderut som exempel på detta men 

han skriver inte uttryckligen att den som stannar i Ångermanland väljer bort tortyr. Detta 

betyder att två av tre platser än så länge har kunnat använda sig av tortyr, hur ser det ut för 

Salem? Ifall vi avvaktar något om vittnena och tar en titt på de anklagade. Mary Osgood 

erkänner att hon blivit hotad och övertalad att hon ska ha varit en häxa. Även ifall detta inte 

är vad som vanligtvis faller under tortyr bör det nämnas. Samtidigt har vi mannen som 

pressades till döds, däremot blir han inte torterad till döds för att de ville ha ett erkännande, 

utan snarare för att han vägrat lyssna på domstolen och nekad/erkänt till brott. 

De lagar som användes i Livland och Salem följer domstolen i de fall jag gått igenom. 

Det bör dock noteras att hotandet av vittne säkerligen inte var lagligt, men när det kom till 

hur folk dömdes följde man lagen. Svenska Ångermanland är däremot en annan fråga. Tortyr 

                                                
162

 Man skulle kunna fråga sig ifall det inte behövdes många barn. Däremot ska vid ett par tillfällen 

samma barn vittnat mot flera människor. Ankarloo från sin bok (utgiven 1971) går in på siffror och % 
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”Barnen” från boken. Jag har tyvärr inte utrymmet att gå igenom närmare här. 
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var omdiskuterat i Sverige under 1600-talet
163

 men med tanke på kungens inställning kan 

detta tolkas som att kommissionen bröt mot lagen. Samtidigt använde de sig av barn och 

medbrottslingar, som även det skulle varit olagligt,
164

 och tillsammans kunde man få fram 

tillräckligt många vittnen. 

En spännande koppling mellan områdena är helt klart det brev som Phips skickar där 

han nämner att Salem liknar Sverige för 30 år sedan. Detta är inte den enda källan som 

nämner och jämför med Sverige, en man vid namn Cotton Mather skrev 1693 en bok vid 

namn ”The wonders of the invisible world”
165

 Vid den här tidpunkten var han helt övertygad 

om att häxor och onda varelser existerade.
166

 I sin bok skriver följande, 

 

”If a Lapland should nourish in it vast numbers (med onda varelser)[…] If a Swedeland 

should afford a Village, where some scores of Haggs, may not only have their Meetings with 

Familiar Spirits, but also by their Enchantments drag many scores of poor Children out of 

their BedChambers, to be spoiled at those meetings; This, were not altogether a matter of so 

much wonder! But that New-Eng- land should this way be harassed! […] Ah, Poor New-

England ! Must the plague of Old Egypt come upon thee?”.
167 Den här delen är väldigt 

intressant då det tydliggör en koppling mellan de båda områdena. Kunskapen om vad 

som hänt i Sverige fanns i Salem och rädslan för att historien skulle upprepa sig kan 

ha gjort att Phips valt att ge mer frihet till domstolen. Däremot kan hans kunskap inte 

varit alltför vidsträckt då andar inte förekom i Sverige på samma sätt, samtidigt som 

han till en början erkände dem som verklighet. 

 

Även Livland ska ha blivit inspirerade av Sverige, även om de redan hade längre tradition av 

trolldom. Dock anses inspirationen komma på tidigt 1600-tal, det vill säga innan de stora 

häxprocesserna i Sverige, vilket var en lugnare period för Sverige. Detta skapar helt nya 

frågor, som exempelvis varför ökade häxförföljelserna med det svenska styret? Ett kort svar 

skulle kunna vara att den katolska och protestantiska tron möts. Det är något som påminner 

mig om Jan Walls text som jag läste för min b-uppsats. Den har underrubriken ”Om folkligt 

reformationsmotstånd under Vasatiden” vilket bör räcka som förklaring.
168

 I vilket fall 

avslutas ett fall där med att ett par människor blir avrättade för trolldom. Jan Wall påpekar 

dock att det kan ha hört sig om att de var katoliker i ett protestantiskt samhälle.
169

 Detta är 

dock utanför mitt ämne och därför lämnar jag det här. 
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Att både Sverige och Salem använde sig av outbildade människor i domstolen anser 

jag kan ha varit mer negativt än positivt för de anklagade. Sporre var tidigt negativ till 

kommissionens resultat men trots lagen på sin sida och utbildade professorer dröjde det innan 

han fick igenom sin vilja. Att domstolen kunde konfiskera ägodelar från trolldomsanklagade i 

Salem öppnar upp för ett ämne i sig. Med en ledare som inte höll sig till traditionerna kan 

detta ha utnyttjas mer än vad  som tänkt. 
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6. Historiedidaktisk koppling 

I mitt arbete har jag talat om många olika människor från olika delar av samhället. Jag skriver 

om domare, präster, bönder, visa gummor och guvernörer. I historia 1a1 talar man om hur 

eleverna ska läsa historiskt källmaterial som beskriver människors roller i konflikter och olika 

sociala bakgrunder.
170

 I och med det stora utbudet av karaktärer anser jag att det här arbetet 

ger en bra bas för rollspel. Personligen använde jag mig av rollspel när jag var ute på VFU 

och detta uppskattades otroligt mycket av eleverna.  

Eleverna i min nya uppgift hade fått chansen att undersöka någon av de karaktärerna 

från texten närmare. Vad har personerna för tendenser, åsikter och vart kommer de ifrån? 

Därför hade jag som lärare kunnat dela ut ett par frågor som alla skulle besvara om 

karaktären de väljer. Ett exempel: ”Var växte personen upp och vilket yrke hade hen?” En del 

restriktioner hade funnits eftersom tillsammans ska de därefter, i gruppvis, sätta ihop ett 

rollspel. Däremot går både kvinnor och män bra, så länge det är historiskt korrekt. En kvinna 

kan till exempel inte sitta i domstolen, däremot gärna en person som gärna uttrycker sina 

känslor under en rättegång. Könsroller kan självfallet diskuteras under rollspelet. Till sin 

hjälp kan eleverna använda sig av litteratur som berör karaktärerna och tidsperioden. Dock 

skulle jag gärna sett att jag som lärare innan hade gett en bakgrundslektion för att det inte ska 

bli alltför svårt för de elever som har svårigheter att läsa längre texter. Magnus Hermansson 

Adler går igenom detta område och förklarar närmare, i en teori som tas upp, ”selektion, 

legitimitet och kommunikation”. De säger sig själva och samtliga delar berörs i den uppgiften 

jag utformat ovan. Adler fortsätter att beskriva hur viktigt det är med att rollspel ska kretsa 

kring elevernas intressen och förutsättningar.
171

 Det kan vara att en del elever tycker att det är 

pinsamt att ställa sig framför klassen, därför ska en del av uppgiften vara skriftlig. Alla ska 

vara delaktiga i rollspelet men eleverna får själva välja hur långt det ska vara. Ett längre 

rollspel kräver kortare skriftlig uppgift och vice versa. Förhoppningsvis kan eleverna hitta 

någon karaktär i uppgiften som tilltalar dem och tillsammans kan de skapa rättegångar, 

intervjuer och andra scenarion. 
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