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Abstract 
 

The purpose of this essay is to analyse and deepen the understanding about the witch trial in 

Torsåker, Ångermanland, 1674 through a gender perspective by studying the protocol from 

the first local trial (tingsrätt). The four different elements to understand how gender works by 

Joan Scott is used to analyse the protocol from one of the biggest witchtrial in the history of 

Sweden that included 76 people accused of witchcraft. These elements are cultural symbols, 

normative discourse, society/polity and subject identity.  

The main focus of this essay is the women who are accused of witchcraft and how the 

process was directed on them, based on their gender. 67 out of 76 people were women, 9 men 

were accused and 6 out of them were sons of accused women who were all freed from the 

death penalty in the end. The essay explore the statistics of the accused, the witnesses that 

testified against them, what the accusations were about, how they were similar and different 

for men and women, how the sexual accusations were used only against women, how women 

were accused through generations and the final death sentences.  

The study is time chronological, thematic and cross thematic with a presentation of 

the accused, the way of the trial and final sentences as a ground structure. The middle part 

about the trial is thematic and there is a cross combinations of some of the themes that are 

explored throughout the essay as they cannot be separated. 
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Inledning; 

“att hon, så wäl som dhe andre, huar natt hafr bolat medh Satan”  1

 

Märit var anklagad för trolldom, en flicka från Hällsjö hade angett henne. Både hon 

och hennes man var från Finland, de hade inte samma anseende i bygden som de andra. Det 

hade varit svårt i Sverige, hemma var barnen hungriga. Hon undrade vad hon skulle säga för 

att göra prästerna nöjda så hon kunde gå de dryga milen tillbaka hem till Tunsjö. Men de gav 

sig inte, fler och fler vittnade om hur hon, hennes döttrar och tolvåriga son varit i Blåkulla. I 

bakgrunden viskade kvinnorna om ryktena om vad som hänt med trollpackorna i Dalarna. 

Hennes svenska var så pass bra att hon förstod det mesta som sades men när de stack henne 

med nål i handen förlorade hon medvetandet och när hon vaknade upp bröt hon ihop - Märit 

insåg med fasa att hon kanske aldrig mer skulle komma hem.  2

Det har sagts att det har forskats färdigt om häxprocesserna, att det inte finns mer att 

göra. Samtidigt har det kallats Sveriges mest omfattande rättsprocess genom tiderna, den 

största massavrättningen med stöd ur svensk lagstiftning i fredstid, Sveriges största 

rättsskandal. Många kopplingar till hur det gick till är inte undersökta. Ångermanland som 

under den mest intensiva perioden var det landskap med flest trolldomsprocesser i Sverige 

ingår i sin helhet exempelvis inte i någon större studie, detta trots att över 4000 människor  3

totalt i området var involverade i processen och vi kan bara ana vidden av följder det haft i 

människors liv och i de samhällen som berördes. 

Samtidigt bränns människor, främst kvinnor och barn, levande idag i Afrika, Asien 

och andra delar av världen, anklagade för trolldom (witchcraft) i en skala som inte avtar utan 

tvärtom ökar.  I Borås, Sverige år 2012 och 2013 polisanmäldes två fall av andeutdrivning av 4

1 Trolldomsrannsakning i Torsåker, Dal och Ytterlännäs socknar 1674, Södra Ångermanlands 
domsaga, dombok vol. A I a:1, Härnösands landsarkiv.Avskrift; Sture Norberg, 2000. s. 19 
2 Fiktiv skildring för Märit från Tunsjö. Yttre omständigheter för henne är belagda protokollet, hennes 
inre upplevelse av situationen är min tolkning.  
3 Sture Norbergs sammanställning 
4 FN uppskattar att tusentals människor, främst kvinnor och barn torteras och avrättas varje år 
anklagade för trolldom (witchcraft) 
Horowitz, Mitch, “The persecution of witches, 21st century style”, New York Times, 2014.  
https://www.nytimes.com/2014/07/05/opinion/the-persecution-of-witches-21st-century-style.html 
Schnoebelen, Jill, “Witchcraft allegations, refugee protection and human rights: a review of the 
evidence”, Research paper nr. 169, UNHCR rapport, 2009.  http://www.unhcr.org/4981ca712.html 
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två flickor där föräldrarna var övertygade att de var häxor.  Postkoloniala idéströmningar ur 5

det medeltida Europa , eller ett mycket äldre uttryck, som genom vår tids folkförflyttningar 6

återvänder. Trolldom, häxdomar och avrättningar är alltså inte något som slutat i samma 

stund som den “sista häxprocessen” i Sverige var klar eller att brottet upphörde att existera 

enligt lag och dödsdom förbjöds i europeiska länder.  

Vi behöver se över tid, längs den långa linjen, för att förstå hur ett sådant här fenomen 

kan vara så dominerande idag. För att förstå hur ett sådant här fenomen kan ha varit så 

dominerande i vår historia. En kärnaspekt av detta ansluter till ett övergripande paradigm 

genom tid och rum med en idéströmning av hat riktad mot kvinnor, kvinnors kroppar och 

kvinnors sexualitet, som i sin grövsta form är inriktad på att förgöra dessa tre. Detta kan 

spåras i litteratur, konst, juridik, politik, folkliga föreställningar och händelser, kom även till 

uttryck under 1600-talets häxprocesser.  

Syfte och frågeställning 

Uppsatsens syfte är att fördjupa förståelsen för trolldomsprocessen i Torsåker pastorat, 

Ångermanland 1674 genom en genusanalys. Jag undersöker vilka som anklagades, vilka som 

vittnade mot de anklagade, vad anklagelserna handlade om, och slutligen mönster för 

dödsdomar allt med fokus på de anklagade där dåtida könsroller inte tas för givna.  

 

-Vilka var det som anklagades för trolldom?  

-Hur gick förhören till? Vilka var det som anklagade/vittnade? 

-Hur såg anklagelserna mot kvinnorna ut, speciellt de sexuella och överlappande 

anklagelserna. Var det några likheter/skillnader på anklagelserna mot kvinnor och män? 

-Vilka dödsdömdes och vilka frikändes? 

 

“Witches in the 21st Century”, United Nations Human Rights, 
2009.https://www.ohchr.org/EN/NEWSEVENTS/Pages/Witches21stCentury.aspx 
Lloyd Neubauer, Ian, “Why is Papua New Guinea still hunting witches?”, The Diplomat, 18/1 2018,  
https://thediplomat.com/2018/01/why-is-papua-new-guinea-still-hunting-witches/ 
5 “Par i Borås trodde tioårig flicka var häxa”, SVT Nyheter, 19/1 2013 
www.svt.se/nyheter/lokalt/vast/par-i-boras-trodde-tioarig-flicka-var-haxa-slog-henne-medvetslos 
6 Geschiere, Peter. “Sorcellerie Et Modernité” Annales. Histoire, Sciences Sociales, vol. 53, nr. 6, 
1998, pp. 1251–1279, s. 1253-1254 
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Tidigare svensk forskning tar inte upp det faktum att det var kvinnor som 

trolldomsprocesserna var inriktade mot på det sätt som gjorts internationellt . Därigenom 7

osynliggörs ett tydligt fokus för processerna och de konsekvenser som det innebar.  

Att det även var kvinnor som angav varandra motsäger inte denna inriktning, 

tvärtemot vad viss forskning menar , utan pekar snarare på internaliseringen av denna oavsett 8

genus. Att anklagelserna i huvudsak var riktade mot kvinnor utesluter inte heller det faktum 

att även män blev anklagade och dömda, det är snarare en del i komplexiteten.  

Forskningsläge 

Forskningsläget för trolldomsprocesserna är ett mycket omfångsrikt och skiftande landskap 

att vandra igenom, både på svensk och europeisk mark. Varje verk har olika inriktningar med 

översiktliga kronologiska- , tematiska fokus och olika perspektiv som resulterar i varierande 

resultat. På grund av den stora mängden forskning inom ämnet trolldomsprocesser har jag 

valt ut specifikt den litteratur som är mest relevant för denna undersökning. Först har jag 

studerat ett större översiktsläge och sedan valt ut några verk som knyter an till denna 

undersökning baserat på geografisk närhet, specifika fokusområden och perspektiv. Främst 

har svensk forskning använts utom i ett fall för att inkludera genusperspektiv då det annars 

saknas i mer djupgående grad inom ämnet på svensk mark.  

Den litteratur som tids- och faktamässigt ligger närmast händelserna i Torsåker är 

Jöns Hornaeus avhandling från 1771 Sannfärdig berättelse: Om det för 100 år sedan 

förelupna Grufveliga Trulldoms-Oväsendets i Sverige . Han var barnbarn till prästen vid 9

processen och har genom läsning av den kungliga kommissionens protokoll, andra allmänna 

brev, skrifter han förvarat, intervjuer och muntliga berättelser av släktingar och människor i 

bygden gjort en avhandling om denna process specifikt. Den är intressant då den sätter de 

rättsliga dokumenten i ett mer samtida och folkligt sammanhang, den kompletterar och ger 

7 Barstow, Anne Llewellyn, Witchcraze. A new history of the European witch hunts, 1994, 
HarperSanFrancisco, San Francisco. s. 1 
8 Lagerlöf-Génetay, Birgitta. De svenska häxprocessernas utbrottsskede 1668-1671, 1990, Diss. 
Stockholm Universitet, Almqvist & Wiksell International, Stockholm. s. 131-132; Tegler Jerselius, 
Kristina. Den stora häxdansen: vidskepelse, väckelse och vetande i Gagnef 1858, 2003, Diss. 
Uppsala Universitet, Acta Universitatis Upsaliensis, Uppsala. s. 20. 
9 Hornaeus, Jöns, Sannfärdig berättelse: Om det för 100 år sedan förelupna Grufveliga 
Trulldoms-Oväsendets i Sverige, 1771, Länsbiblioteket Västernorrland. Nyöversättning till modern 
svenska av originalupplaga av Göran Nordqvist, Kerstin Melin och Ivar Lundin, 2006, Studieförbundet 
vuxenskolan, Kramfors 
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andra nyanser kring hur processen gick till och är levande genom att delar av materialet 

kommit till genom muntliga berättelser. Exempelvis de frågor som ställdes vid förhören och 

hur de tolkades är intressanta då de förklaras utifrån människors situation då. Det ger en mer 

unik inblick i människors vardag i kontrast till det rättsliga perspektivet som är en nyans som 

annars inte framgår i rättsdokumenten. 

Huruvida denna avhandling idag räknas som forskning eller källa kan ses på olika sätt 

och jag har i samråd med min handledare valt att använda den som litteratur för denna 

undersökning och diskuterar den därför här. Hornaeus la vid sin tid fram verket som en 

avhandling och har använt både skriftliga och muntliga källor och presenterar därigenom 

resultat som är relevanta. Verket är även författat i en tids- och rumsmässig närhet till 

händelserna vilket gör att nivåer av undersökningen även utgör en brygga till förståelsen av 

protokollen.  

För de svenska trolldomsprocesserna är Bengt Ankarloo det stora namnet då han 

genomfört omfattande rättshistoriska analyser av ett stort antal av de svenska processerna och 

därigenom har ett överblicksperspektiv som inte återkommer inom annan svensk forskning. 

Jag har främst använt mig av hans avhandling Trolldomsprocesserna i Sverige , år 1971, där 10

han kronologiskt går igenom de stora processerna 1668-1677 och tar upp Torsåker och 

Ångermanland. Han är en av få svenska forskare som berör Ångermanland då mycket övrig 

forskning är inriktad på Dalarna och blir därför viktig för denna undersökning. Dock saknas 

tydligt ett genusperspektiv; han använder tom begreppet kona, som på den tiden användes 

som skällsord, istället för kvinnor vilket är anmärkningsvärt då han även använder det när 

han redogör för Torsåker trots att begreppet inte förekommer i källdokumnetet för processen 

där.  

Vidare har religionshistorikern Birgitta Lagerlöf Génetay  i sin avhandling De 11

svenska häxprocessernas utbrottsskede 1668-1671 forskat kring situationen i Dalarna ur ett 

socialt perspektiv. För denna undersökning är speciellt hennes avsnitt kring kvinnorna och 

flickorna i processen intressant, dock konstaterar Lagerlöf Génetay likt Kristina Tegler 

Jerselius i Häxdansen  att processen inte var riktad mot kvinnor då det inte handlade om män 12

10 Ankarloo, Bengt, Trolldomsprocesserna i Sverige, 1971, Diss. Lunds universitet, Nord. bokh, 
Stockholm. 
11 Lagerlöf-Génetay, 1990. 
12 Tegler Jerselius, 2003. 
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mot kvinnor. De saknar båda ett genusperspektiv som kan synliggöra det komplexa fält för 

könsstrukturer som var kärnan vid dessa processer.  

Linda Oja har i sin bok Varken Gud eller natur  tittat på synen på magi och hur 13

denna förändrades under 1600- och 1700-talet i Sverige för olika sociala grupper. Hon pekar 

på hur synen förskjuts över tidsspannet för hennes undersökning men även hur det såg olika 

ut mellan olika samhällsgrupper. Hennes arbete är viktigt för denna undersökning då det tar 

upp den stora skillnaden som rådde mellan den kyrkliga/rättsliga och folkliga normativiteten 

kring trolldom och speciellt det som kallas oskadlig magi. Hon konstaterar att synen på magi 

kom att förändras under tidsperioden och mellan de olika sociala grupperna hon undersöker. 

Oja fokuserar speciellt på hur synen på oskadlig magi förändrades, det ansågs vara 

sjukdomsbot folkligt medan det kom att klassas som trolldom och dömdes som brottsligt av 

stat och kyrka. Hon använder sig av kyrkliga och rättsliga dokument och korrespondens 

mellan kyrkliga representanter som källa för att synliggöra sina frågor. 

Det problematiseras av Mikael Häll som i sin avhandling Skogsrået, näcken och 

djävulen  fokuserar på föreställningar om demonisk sexualitet under 1600- och 1700-talet. 14

Han använder sig utöver rättsprotokoll även ballader, sägner och sagor från denna tid som 

källmaterial och menar i sin källkritik där han bland annat vänder sig till Oja att det är 

problematiskt att använda rättsdokument för att få fram folkliga föreställningar, även om 

dessa är de mest omfångsrika och innehållsrika. Hans undersökning visar hur folktrons syn på 

naturens magiska krafter blev ett djävulskt brott mot gud i rättslig tolkning samt hur den 

sexualiserade föreställningen av väsen såg ut under 1600-talet. Avhandlingen är intressant då 

den visar på kontrasten mellan den kyrkliga djävuls-gud dikotomin och folkliga natursägner 

och syn på sexualitet. Det blir synligt på nya sätt då han även använder sig av sägner och 

ballader i sin forskning. Det ger en bakgrund till trolldomsprocesserna och de sexuella 

anklagelserna som inkluderar den kyrkliga normativiteten men även går bortanför denna. 

Gränslandet sexualitet, genus, naturväsen och demonisering var avgörande delar i de stora 

trolldsomprocesserna och ett komplext ämne med rötter inom och utanför den kristna 

kontexten som Häll visar på. Utöver detta är de delar som direkt berör trolldomsprocesserna 

och synen på kvinnlig sexualitet i hans avhandling särskilt relevanta för denna undersökning.  

13 Oja, Linda, Varken Gud eller Natur: synen på magi i 1600- och 1700-talets Sverige, 1999, Diss. 
Uppsala Universitet, Brutus Östlings Bokförlag Symposium, Eslöv. 
14 Häll, Mikael, Skogsrået, näcken och Djävulen: erotiska naturväsen och demonisk sexualitet i 1600- 
och 1700-talens Sverige, 2013, Diss. Lunds universitet, Malört Förlag, Stockholm. 
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Anne Barstow ställer i sin bok Witchcraze  frågan “Why women?” då hon 15

undersöker de europeiska trolldomsprocesserna ur ett genusperspektiv vilket är i stark 

kontrast till den svenska forskningen där ett uttalat genusperspektiv för undersökning saknas 

(även om senare forskning som Oja och Häll tar upp delar av detta så används inte genus som 

uttalat perspektiv för undersökning av trolldomsprocesserna specifikt). Hon menar att 

trolldomsprocesserna utgjorde en omfattande kvinnoförföljelse som visar på vad kvinnan 

hade för roll och värde i dessa samhällen. Hon kopplar även dessa processer till den samtida 

europeiska atlantiska slavhandeln och hur inflytelserika europeiska män använde sexuell 

sadism för kontroll. För denna undersökning är hennes genusanalys och fokus på hur kvinnor 

var majoriteten bland de anklagade relevant. Dock är delar av hennes polarisering av män 

som anklagare och kvinnor som offer alltför svart-vit för resultaten av denna undersökning. 

Barstows forskning är viktig för denna undersökning då svensk forskning inte utgått från 

genus som struktur i sin analys av trolldomsprocesserna. 

Källmaterial och källkritik 

Det källmaterial jag utgått från är trolldomsrannsakningsprotokollen för Torsåker, 

Ytterlännäs och Dals socken från oktober 1674 som ingår i Södra Ångermanlands domsaga 

och förvaras på landsarkivet i Härnösand. Det är ett tingsprotokoll som utgjorde förberedande 

förhör för den kungliga kommissionens ankomst som agerade hovrätt. Men redan i 

tingsprotkollen tas beslut om vilka som får dödsstraff och vilka som inte får det även om den 

avslutande noteringen förtydligar att även de friades öden ska avgöras av kommissionen. 

Protokollen för den kungliga kommissionens förhör har länge saknats. Men en avskrift från 

Emmanuel Linderholm från början av 1900-talet kan vara baserad på denna men 

originaldokumentet saknas vilket gör att den inte kan verifieras. Denna avskrift har dock lästs 

för fördjupning kring processen men ingår inte om källa i undersökningen. 

I det tingsprotokoll som ligger till grund för undersökningen är 76 personer 

anklagade. Förhören skedde korsvis mellan de tre socknarna och är även i original 

sammanställda då alla ingick i samma pastorat. Jag har valt att använd mig av en avskrift av 

Sture Norberg från år 2000 då originalprotokollen är handskrivna i en 1600-tals språklighet 

som är svårläst. Avskriften underlättar därför förståelsen och i samtal med personal på 

15  Barstow, 1994.  
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landsarkivet framgår att det är få luckor i avskriften då Norberg kunnat tyda det absolut 

mesta. Samtidigt är det såklart problematiskt att använda en avskrift istället för 

originaldokument då avståndet blir större till den tid och sammanhang när händelsen 

utspelade sig. Dessutom kan saker blivit omtolkade och feltolkade på ett sätt som kan göra att 

viktig information går förlorad. Dessa risker är viktiga att ha i åtanke även om en avskrift i 

grunden syftar till att ligga så nära originalet som möjligt medan dess innehåll görs mer 

lättbegripligt för den nutida läsaren.  

Vad som framgår i skriftliga källor återger inte nödvändigtvis hur livet var. Det 

speglar hur en del människor valde att skildra det i skrift men vi kan inte utgå från att det var 

så det gick till eller att det var så människor faktiskt levde. Vi kan inte ens anta att det 

verkligen speglar samtida föreställningar hos de flesta vid denna tid. Vid läsning av 

rättsprotokollen framgår tydligt vilken extrem situation de anklagade kvinnorna och männen 

var i. På några platser anges att olika former av tortyr används, en person kan ändra sitt totala 

nekande av brott till att erkänna allting efter vad som anges som ett “långt förhör”, många 

ingår i samma familj, barn kallas in som vittnen mot sin egen mor eller blir anklagade vid 

sidan om henne. Samtidigt är det just den samstämmiga berättelse som växer fram det 

intressanta. En situation ställd på sin spets där alla; vittnen, de anklagade och några av de 

dömande leds in i att skildra med liknande beskrivningar. Det visar och tydliggör 

makthierarkier och skillnader mellan män och kvinnor, mellan dömande, vittnande och 

anklagande som är intressanta att undersöka. Det visar föreställningen av det förbjudna, vad 

som ansågs förbjudet, hur det kunde bevisas och dömas samt vem som hade auktoriteten att 

avgöra det. Vad som ansågs vara brottsligt och hur det kunde bevisas även när den anklagade 

nekade. Då dessa förhör, till skillnad från förhören från den kungliga 

trolldomskommissionen, är genomförda och dömda av lokala kyrkliga och rättsliga personer 

med makt, alla män, visar de också på hur den lokala föreställningen såg ut kring 

trolldomsbrott och den lokala påverkan av den samtida intellektuella diskursen om det och 

om kvinnan som symbol för ondskan.  

Att använda förhörsprotokoll som källa för trolldomsprocesser har några 

metodologiska utmaningar som Mikael Häll tar upp i sin avhandling Skogsrået, näcken och 

Djävulen i samstämmighet och nyansering med tidigare forskning han studerat. Han pekar på 

den hierarkiska maktordning som rådde mellan dem som förhörde och de anklagade som det 

behöver finnas en medvetenhet om. De som förde protokoll var juridiskt utbildade vilket gör 
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att deras urval och ordval färgar framställningen. Samtidigt användes ofta hot, våld och 

ledande frågor vid dessa förhör för att få fram specifika bekännelser vilket gör att det i 

mindre utsträckning är den anklagades egen röst som framkommer även när så anges. Genom 

att protokollen även speglar de anklagades strategier för att förneka, erkänna brott och vidare 

anklaga andra så fanns det även ett handlingsutrymme för dem som visar samtida folkliga 

inställningar.  Den här källkritiken av förhörsprotokoll som källa är viktig och det är något 16

som ofta saknas i källdiskussioner inom ämnet kring trolldomsprocesserna.  

Att forska som historiker är att spåra i det förflutna. Efterlämnade texter och 

dokument är tecken på tidigare liv. Vad som kan utläsas ur dessa tecken beror både på 

intention hos den som skapat dem och på perspektiv hos den som studerar dem. Maria Ågren 

belyser kriteriet synlighet i sin artikel kring källkritik för historiker. Och menar att det främst 

är de saker som staten har intresserat sig för som både skapat källor och syns i dessa medan 

annat som exempelvis kvinnors arbete är fragmentariskt förekommande. Det betyder inte att 

det ena varit vanligare förekommande än det andra men pekar på att olika fenomen har 

skiftande synlighet i de källor som historiker idag jobbar med.  Det är en särskilt viktig 17

medvetenhet som behövs för att förstå vad som är synligt och vad som inte är synligt i 

trolldomsprotokollen samt vilken skillnad genusperspektivet kan ge vid forskning av dessa.  

Förhörsprotokollet är det dokument som finns bevarat kring den här och många 

liknande processer. Det återger ett perspektiv antecknat ur den förhörande, dömande och 

juridiskt utbildade syn. Så många nyanser och kunskap finns inte bevarat i skrift och är 

därmed förlorade. Det gör att vi ur ett perspektiv ska återge en händelse som egentligen hade 

mångdubbla.  

Metod 

Källmaterialet, rannsakningsprotokollet från Torsåkers pastorat, har för 

undersökningen systematiseras utifrån frågeställningarna tillsammans med fördjupande 

närläsningar för att svara på frågorna, skönja mönster och kopplingar som inte annars 

framgår. En kvantitativ del i form av sammanställning och tabeller och en kvalitativ del i 

form av närläsning av protokollet.  

16 Häll, 2013, s. 38-42 
17 Ågren, Maria, “Synlighet, vikt, trovärdighet - och självkritikens roll i dagens historieforskning” 
Historisk Tidskrift 125:2 2005. 
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Jag har först gjort översiktsläsningar av källmaterialet i sin helhet och sedan flera 

närläsningar utifrån olika kategorier som de anklagade, vittnen och anklagelser där varje 

fördjupad läsning varit fokuserad på en av dessa för att se genomgående mönster. Exempelvis 

en genomläsning fokuserad på vittnen vid varje förhör för att se mönster av andra anklagade 

kvinnor, egna barn och återkommande personer som vittnen. Denna metod har tagit tid, 

främst på grund av 1600-talsspråkligheten, men också gett en vidgad och fördjupad inblick i 

materialet och processen.  

Jag har sedan systematiserat med färgkodning och delat upp texten utifrån 

kategorierna; de anklagade, vittnen, anklagelser, den anklagades egna ord/handling och övrig 

intressant information för att synliggöra de olika nivåerna. Och även gjort en 

sammanställning av antal vittnen mot dem utifrån den titel de presenteras som; barn, kvinna 

(innebär annan anklagad kvinna), tolfman , kyrkoherden, kaplanen, landzcamrern. Jag har 18

sedan gjort kvantitativa sammanställningar i form av tabeller för vilka som anklagades och 

vilka som dödsdömdes eller frikändes från dödsstraff med uppdelning efter kön och 

ytterligare efter social status inom dessa grupper. För avsnittet med åldersstaitstiken har 

beräkningar gjorts utifrån de anklagade som åldersuppgifter är angivna för, se bilaga, för att 

räkna ut medelvärde, typvärde och median.  

Jag har även gjort en sammanställning i form av en numrerad lista över alla anklagade 

i den ordning de kommer i dokumentet med namn, ort, den “titel” (social status) de har när de 

presenteras i protokollet (hustru, piga, änka, pojke, flicka), ålder. Jag har behållit en 

numrering av de anklagade likt Sture Norbergs men har medvetet gjort en annan 

sammanställning. Varje person i centrum utifrån sitt namn och ursprungsort istället för 

civilstatus eller “tillhörighet” för varje kvinna till en man först.  

“5. Hustru Barbro, Lars Jönssons i Hjärtnäs, Torsåker s:n”  (Norberg) 19

“5. “Barbro, Hjärtnäs. Gift med Lars Jönsson” (denna undersökning)  

På det sättet presenteras varje anklagad kvinna och anklagad man på ett likadant sätt 

istället för som i protokollet och Norbergs sammanställning där civilstatus för kvinnor 

(hustru, piga, änka, flicka) presenteras före deras förnamn medan civilstatus för vuxna män 

inte presenteras alls. Att presentera kvinnor som en tillhörighet till sin levande eller döda 

18 Tolfman/tolvman; en av tolv nämndemän vid häradsrätt (SAOL) Häradsrätt; föregångare till tingsrätt 
(SAOL) 
19 Trolldomsrannsakning i Torsåker, Dal och Ytterlännäs socknar 1674, Södra Ångermanlands 
domsaga, dombok vol. A I a:1, Härnösands landsarkiv.Avskrift; Sture Norberg, 2000. s. 2 
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make på samma sätt som barn presenteras som att tillhöra sina föräldrar är alltså medvetet 

inte upprepat i min sammanställning för vuxna kvinnor. Dessa titlar för att ange civilstatus 

eller deras hierarkisering baserat på kön tas inte för givna utan förstås som skapade inom ett 

historiskt sammanhang. Genusperspektivet kan här peka på en skillnad för mäns och kvinnors 

sociala roller och deras inbördes relationer och visa på alternativa sätt att framställa detta på. 

För varje person i denna lista över anklagade har jag även angett relation till andra 

anklagade (utifrån hur möjligt detta varit att göra) och deras slutgiltiga dom i den ordning de 

presenteras i protokollet. Genom denna kvantitativa metod över de anklagade har jag 

identifierat två luckor. Dels avskriftens sammanfattning av Norberg (inte en del av 

originalkällan) där två personer finns med två gånger som anklagade, dels i 

originalprotokollet i form av fem försvunna personer vars domar eller öden inte finns 

nedtecknade.  

Undersökningens frågor besvaras kapitelvis men även korsvis då de ofta går in i 

varandra och behöver beröras på detta sätt. För uppdelningen barn-vuxna har jag följt källans 

uppdelning där de som anges som pojke-flicka refereras till som barn även om en av dessa 

har en ålder av 18 år. Uppdelningen män-kvinnor är en tydlig inriktning för undersökningen 

och kan enkelt göras utifrån uppgifter om civil status i protokollet. Det betyder dock inte att 

alla 76 anklagade nödvändigtvis identifierade sig cisnormativt som man eller kvinna men 

uppgifter om så inte skulle varit saknas i protokollet.  

Jag har arbetat med närhet i undersökningen. Närheten till de anklagade kvinnorna 

som genom läsning och systematisering av materialet blivit alltmer verkliga. Den stund dessa 

kvinnor upplevde vid förhören, deras ord och handlingar blir mer levande än bara rader i ett 

dokument. Och min egen närvaro vid dessa förhör alltmer verklig, som ett betraktande, en 

form av kontakt bortanför den tid och rum som skiljer mitt liv från deras. Det finns också en 

fysisk närhet då min egen släkt vid denna tid levde i Torsåker, Dals och Ytterlännäs socknar 

och några av de anklagade och dömda kvinnorna är släktingar till mig. Jag har även besökt 

den plats, som idag kallas bålberget, där avrättningen skedde. 

Genom den närheten skapas en känslomässig kontakt för dessa människor och den 

situation de befann sig i vilket lägger till ytterligare en nivå i min undersökning som inte 

annars skulle finnas där, som annars skulle varit tyst. Jag har vid flera tillfällen behövt lägga 

materialet ifrån mig då jag blivit väldigt berörd av deras öden och metoderna vid förhören. 

Det handlar inte om att forska utifrån känslorna utan med dem. Det gör mig vad Christina 
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Douglas beskriver både mer känslomässigt medveten och lyhörd som historiker.  Närheten i 20

metoden knyter an till syftet med uppsatsen att fördjupa förståelsen, där ger den 

känslomässiga kontakten ytterligare djup.  

Avgränsning 

Tidsmässigt är undersökningen inriktad till oktober-november 1674 då förhören ägde 

rum. Rumsmässigt avgränsas undersökningen till Torsåker, Ångermanland, även om 

bakgrundsavsnittet sätter vad som hände där i ett större fysiskt sammanhang. Genom 

genusperspektivet fokuserar undersökningen på sociala könsroller och strukturella skillnader 

på olika nivåer. I anklagelseavsnittet finns en inriktning på den sexuella nivån av 

anklagelserna och på de överlappande anklagelserna då en avgörande skillnad mellan kön 

framträder där.  

Teori 

För denna undersökning kommer ett genusperspektiv att användas. Det är ett perspektiv som 

synliggör sociala skillnader mellan människor baserade på kön. Det visar hur denna 

uppdelning går till, hur det påverkar ett samhälle och människorna som lever i det.  Det 21

består som historikern Joan Scott belyser av två delar, för det första hur sociala relationer är 

baserade på upplevda skillnader mellan kön, för det andra synliggör det maktrelationer.  Hur 22

denna uppdelning och makthierarki sett ut har skiftat genom historien. Under 1600-talet 

eftersträvades exempelvis olikhet inför lagen utifrån om en person var kvinna eller man.  Det 23

blir därför både tydligt och intressant att använda ett genusperspektiv för att se hur denna 

olikhet såg ut och vad för maktrelationer som rådde istället för att ta den tidens rådande 

könsordning för given. 

 

20 Douglas, Christina, 2011, Kärlek per korrespondens: två förlovade par under andra hälften av 
1800-talet, Diss, Lunds universitet, Lund, Carlsson, Stockholm. s. 54-55 
21 Hassan Jansson, Karin, ”Genus”, i Perspektiv på historia. En introduktion till historiestudier, red. 
Henrik Ågren, 2015. Studentlitteratur, Lund. s. 56 
22 Scott, Joan, “Gender as a useful category of historical analysis”, The American Historical Review, 
vol. 91. no 5, 1986. s. 1067 
23 Jansson, 2015, s. 58. 
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För denna undersökning används Scotts fyra element för genusanalys:  24

-kulturella symboler  

-normativa begrepp 

-samhällsnivå  

-subjektiv identitet  

 

Kulturella symboler används för att representera någonting. Många av dem är genuskodade 

där jungfru Maria, Eva eller trollpacka är olika kvinnliga representationer medan satan, gud 

eller präst ofta är manliga symboler. Kulturella symboler kan även vara fenomen som 

ljus-mörker, trolldom, det eviga livet, oskyldighet etc. De återkom ständigt i protokollet och 

användes på ett sätt som förstärkte och förändrade vittnesmålen. Det är av den anledningen, 

menar Joan Scott, avgörande att se till vilka symboler som används och hur de används. 

Vissa kulturella symboler förändras över tid medan andra fortsätter att representera mer eller 

mindre samma sak.  

Normativ nivå tolkar de kulturella symbolerna och bildar den normativitet genom 

vilken verkligheten förstås. Normativiteten fixerar ofta binära oppositioner, i det undersökta 

protokollet är det till exempel kyrkan och prästerna som guds representanter mot kvinnorna 

som satans tjänare. Den binära uppdelningen är baserad på uteslutande eller förtryck av 

alternativa möjligheter och osynliggör därmed den brokiga bakgrund och de delar som varit i 

opposition eller i anknytning till framväxten av det etablerade. Istället skildras det som är 

etablerat som ett naturligt resultat ur konsensus. I lagstiftningen och i prästernas medvetande 

uttrycks den egna ståndpunkten som alltigenom rätt och togs för given.  

Samhällsnivån visar hur rättssystemet tillämpades. Genus är en del av politik och det 

samhälle inom vilket vi lever i och skapas inom mellanmänskliga relationer, institutioner, 

organisationer, arbetsmarknaden, utbildning och politiskt och ekonomiskt beslutsfattande. 

Scott menar att genus är en återkommande struktur för att etablera och upprätthålla makt 

inom den västerländska historien, speciellt den kristna traditionen.  Och att politik är skapat 25

och legitimerat utifrån genus med en binär uppdelning mellan män och kvinnor. För 

undersökningen kan vi se skillnaderna och maktrelationer baserade på genus i exempelvis 

24 Scott, 1986, s. 1067-1068 
25 Scott, 1986, s. 1069 
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rättsordning, lagar och tolkandet av dessa kring trolldom. Alla rättsliga och kyrkliga 

representanter var exempelvis män.  

Subjektiv identitet visar hur genus uttrycks upplevs på en personlig nivå och blir en 

del av den personliga identiteten. Som historiker är det intressant att se till hur könade 

identiteter skapas och koppla det till samtida representationer och aktiviteter. I protokollet 

framgår hur kvinnor angavs av andra för att vara trollpackor och hur några av dessa skämtat i 

bygden om trolldomshandlingar de bedrivit mot andra. Symboler och handlingar som genom 

egna beskrivningar av sig själva visar hur det var en del i dessa kvinnors subjektiva 

identitetsskapande, även om detta framkommer i mindre grad än de övriga elementen. 

Vi behöver se till flera nivåer för hur genus fungerade, det räcker inte bara att se till 

trollpackan som symbol för den onda kvinnan utan att också se till vad det fanns för 

normativitete och upplevelse kring en kvinna med rykte som trollpacka. Det ger även en 

större förståelse för den samhälleliga struktureringen i form av lagar, kyrkoordning, och 

rättsförfarande samt hur detta tillämpades i verkligheten, hur det kan ses i agerande och 

förfaranden.  

Historisk bakgrund 

För att klargöra och förstå ett fenomen som trolldomsprocesserna behöver det sättas in i ett 

sammanhang längs den långa tidslinjen för att förstå dess komplexitet.  

Anklagelser, förbud och avrättningar kring det som ansågs vara magi kan inom den 

litteratur och källor som finns tillgängliga spåras in i antiken och har verkat inom och 

bortanför den kristna religionen. Bengt Ankarloo pekar på hur det under antiken och senare 

renässansen pågick ett maktspel mellan staten och kyrkan kring människors trosföreställning 

och tolkningsföreträde.  I den klassiska antika litteraturen återkommer “häxfigurer”, kvinnor 26

med magiska krafter och ont uppsåt. “Daghäxan” är en verklig kvinna som i hemlighet 

bedriver skadlig magisk verksamhet, hon kallas på latin malefica, “natthäxan” är en 

mardrömsgestalt, ett väsen som kommer genom drömmarna på natten. Senare under 

medeltiden började uppdelningen i beskrivningen av de två att luckras upp och levande 

kvinnor började anses förkroppsliga bägge vilket kom att legitimera att häxprocesserna tog 

26 Ankarloo, Bengt, 2007, Satans raseri: en sannfärdig berättelse om det stora häxoväsendet i Sverige 
och omgivande länder, Ordfront, Stockholm. s. 20 
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sin början.  Skillnaden mellan trolldom som ansågs vara i syfte att skada människor och 27

egendom och lövjeri som ansågs vara i syfte att bota och hjälpa kom att förskjutas då bägge 

kom att klassas som trolldom och förbjudas enligt kyrkan även om inställningen skilde sig 

stort folkligt dä lövjeri ofta var den sjukdomsbot som användes.   28

Den allra första inkvisitionen som utfärdades av påven för den katolska kyrkan skedde 

år 1233 och var i syfte att utrota katarerna i Europa som stod för en annan tolkning av 

kristendomen än den som förordnats ur kyrkomötet i Nicea år 325 och som den katolska 

kyrkan var grundad på. Den inkvisitionen låg sedan till grund för den inkvisitionen som den 

katolska kyrkan kom att utfärda för häxprocesserna i Europa där kätteri och påstått samröre 

med satan var brott belagda med dödsstraff.   29

I Sverige såg det lite annorlunda ut än i övriga Europa. Den katolska läran kom senare 

och det finns många fornnordiska sagor och myter bevarade som tyder på en lång tid av 

parallella trossystem. I de fornnordiska trossystemen fanns ett förbud och straff mot trolldom 

som dödade människor och där den avlidnas anhöriga hade rätt att ta ut blodshämnd på den 

som utövat den sortens magin. Senare från 1200-talet finns även lagstadga mot oskadlig magi 

som införts av kyrkan, dessa brott skulle tas inför biskopens domstol. Dessa brott ansågs 

alltmer allvarliga och fick under 1300-talet dödsstraff som följd. Detta pekar på att människor 

verkligen blivit dömda och avrättade men det är först senare då domboksmaterialet blivit mer 

omfattande som detta finns dokumenterat.   30

Under 1400-talet blev häxor ett huvudämne i lärda kretsar, det blev ett vanligt motiv i 

konstverk med pornografiska bilder av nakna kvinnor skildrade som häxor. Det började 

tryckas en stor mängd juridiska böcker där Malleus Maleficarum, år 1487, är den mest kända, 

en sorts handbok i att identifiera, förhöra och döma häxor.  Vikten av dessa böcker är värda 31

att understryka då de trycktes under flera århundraden, i slutet av 1500-talet och början av 

1600-talet trycktes en betydande mängd böcker om trolldom och häxor än under någon annan 

tid  och kom att influera lärda kretsar och även de präster som studerade vid universiteten. 32

Dessa böcker var starkt kvinnohatiska. Häxprocesserna blossade upp under en tid av 

27 Ankarloo, 2007. s. 25-29 
28 Lagerlöf-Genetay, 1990, s. 110-11 
29 Intervju med f.d chef för Katarmuseumet i Monstegur, Frankrike, 2016, på franska. I författarens 
ägo; Ankarloo. 2007. s. 56-57 
30 Ankarloo. 2007. s. 72-77 
31 Ankarloo. 2007. s. 81-82 
32 Ankarloo, 2007. s. 135 
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omfattande exploatering med europeisk kolonial imperialism och transatlantisk slavhandel. 

Anne Barstow menar att kvinnor liksom afrikanska slavar och invånare i erövrade områden 

sågs som objekt för att exploatera och symboler i kontrast till den dominerande europeiska 

mannen.   33

Under 1500-talet började häxbegreppet som det såg ut i lärda kretsar i Europa speglas 

i Sverige.  Och i slutet av 1600-talet bröt en serie processer ut i vad som kom att kallas “det 34

stora oväsendet”. Med en betydligt större omfattning anklagade än tidigare. Det började i 

Älvdalen, Dalarna år 1668 och spreds sig sedan genom olika delar av Sverige. De skilde sig 

väsentligt från de Europeiska inkvisitionsbaserade processerna då de i större utsträckning var 

en folklig process som fick sitt eget liv. Denna hatiska folkstämning finns det även spår av i 

Norrland.   35

Spridningen av “det stora oväsendet” tog några år, Ångermanland var fortfarande 

1673 knappast påverkat av processerna i Dalarna. Mönstret hur det uppstod från plats till 

plats har ibland en tydlig kronologisk ordning som visar hur det ofta spreds från by till by 

men ibland kan ett mönster inte förstås. Dock var kyrkans och den rättsliga instansens 

inblandning genom förhör det som avgjorde om beskyllningarna fortsatte under längre tid, 

om de blev omfattande och om de ledde till en rättslig process.   36

Dödsdomar från tingsrätten/häradsrätten vid dessa processer skickades till hovrätten i 

Stockholm som under 1673 hade erhållit ett så stort antal tingsgranskningar, merparten från 

Västernorrland, att KM utfärdade fullmakt för bildandet av en särskild kommission för att 

rannsaka de olika socknarna. Den 8 september 1674 påbörjades förhandlingarna för 

Ångermanland i Sollefteå.  Rannsakningsprotokollen från kommissionens förhör och domar 37

saknas för Ångermanland, de protokoll som ligger till grund för denna undersökning är från 

tingsförhören. I Torsåker hölls de förberedande förhören som undersöks här under hösten 

1674, på våren 1675 kom sedan den kungliga kommissionen och höll förhör, avgjorde domar 

som sedan verkställdes.  

I Ångermanland hade det vid denna tid varit ovanliga missväxtår. Jöns Hornaeus 

beskriver i sin avhandling hur denna svåra tid var något som skylldes på “trollkärringarna”. 

33 Barstow, 1994.  s. 12 
34 Ankarloo. 1972. s. 60 
35 Ankarloo. 1972. s. 20-21 
36 Ankarloo, 1972. s. 300-305 
37 Ankarloo. 1972. 2. 156-158 
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De beskylldes för att dagligen resa till helvetet och förbanna allt liv på jorden vilket ansågs 

vara orsaken till missväxten och den svåra tiden.  Att förbanna allt liv på jorden och att stjäla 38

säd och mjölk från grannar med magi var sedan en återkommande anklagelse under förhören. 

Från kyrkans håll förkunnades en bönedag mot trolldomen 1670 och under tiden för 

trolldomsprocesserna läste prästen återkommande en bön mot trolldom i kyrkan.  I Torsåker 39

pekades kvinnor ut som trollkärringar vid dörren till kyrkan av pojkar som kallades 

Nordingrågossarna. Enligt Jöns Hornaeus var detta två tiggarpojkar från Nordingrå vid 16 

och 18 års ålder. De kunde se vilka av kvinnorna som hade “tecknet” som visade att de var 

trollpackor. Enligt hans avhandling gjordes detta vid kyrkdörren när den kungliga 

kommissionen kommit våren 1675. Alla kvinnor ställdes utifrån om de utpekades eller inte på 

varsin sida och en notarie antecknade de som anklagades och dessa inkallades på förhör 

följande dag. De som blev dömda fick från den dagen aldrig mer komma hem.  Enligt 40

tingsrättsprotokollet som ligger till grund för denna undersökning så uppges vissa kvinnor 

vara angivna av dessa Nordingrågossar vilket pekar på att de redan varit i bygden redan före 

den kungliga kommissionens ankomst. I protokollet framgår även att prästerna varit i kontakt 

med några av kvinnorna i förväg om erkännande av att resa till Blåkulla.  

Undersökning 

Den 15 oktober 1674 hölls det första rannsakningsförhöret i Torsåker socken, närvarande 

kyrkliga och rättsliga representanter var prästen (även kallad kaplanen) i Torsåker Lars 

Hornaeus, kyrkoherden Hans Wattranius och 12 nämndemän från trakten, s.k. tolfmän.  41

Efter Torsåker socken följde förhör med Dals och Ytterlännäs socknar som alla tre ingick i 

Torsåkers pastorat. Förhören skedde delvis korsvis och avsluatdes efter tre veckor den 5 

november.  

38 Hornaeus, Jöns, Sannfärdig berättelse: Om det för 100 år sedan förelupna Grufveliga 
Trulldoms-Oväsendets i Sverige, Länsbiblioteket Västernorrland. Nyöversättning till modern svenska 
av originalupplaga från år 1771 av Göran Nordqvist, Kerstin Melin och Ivar Lundin, 2006, 
Studieförbundet vuxenskolan, Kramfors, s. 28 
39 Hornaeus, nyöversättning 2006, s.28 
40 Hornaeus, nyöversättning 2006, s. 22-28 
41 Trolldomsrannsakning i Torsåker, Dal och Ytterlännäs socknar 1674, Södra Ångermanlands 
domsaga, dombok vol. A I a:1, Härnösands landsarkiv. Avskrift; Sture Norberg, 2000. s. 2 
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De anklagade 

Den första anklagade kvinnan var Brita från Västerhammar, en änka som närmade sig 50 år, 

hon kom att bli en nyckelfigur genom förhören i alla tre socknar. Hon förmanades göra 

samma bekännelse hon tidigare har gjort för kyrkoherden vilket hon först nekade. Men sedan 

berättade hon hur hon har rest till Blåkulla och fört barn med sig sedan sommaren innan 

förhöret. Hon antydde att det var Brita i Näs (död), Blind-Henriks hustru, som för 12 år som 

först lärde henne. Efter hennes egen berättelse vittnade fem barn om hur hon har fört dem och 

andra barn, bland annat landzbokshållarens barn, till Blåkulla sedan sommaren. Brita 

intygade att allt som barnen sa var sant och när den sista pojken hade vittnat berättade han att 

det vid bordet stod en ängel som bara han kunde se som sa att Brita behövde bekänna mer.  

 

“Framsteg h: Brita intil bordhet medh gråtandhe och den bekännelse giordhe att hon häärtill 

hafr tient Satan och förfördt alle upreppadhe barnen. Utlåfuar här eftter bättra sigh oh sökia 

blifua Gudz barn. Steegh till kyrkioherden och honom handen rächte, stå widh sin bekänelse 

och her effter öfergifua tiena dhen andra och förföra någre barn.”  42

 

Trots att Brita erkände att hon rest rest till Blåkulla, fört med sig barn och sedan 

intygat att allt som de vittnande barnen sagt var sant så räckte det inte. Efter att pojken 

Anders berättat om ängeln och att den sagt att hon skulle bekänna mer inleddes nästa mening 

med “Framsteg”, dvs uppmaningen hade haft önskat resultat enligt de förhörande. Hon 

började gråta och erkände ha tjänat satan, fört barn och lovade istället bli guds barn och tog 

kyrkoherden i hand. Här syns den normativa nivån av hur satan ställdes mot gud i en 

motsättnings-dikotomi. Brita blir som kvinna symbol för satans handlingar, någon som tjänat 

det förbjudna och fört barn med sig i det. När hon erkänner, gråter och lovar att överge 

honom lämnar hon det förbjudna bakom sig, i och med att hon tar kyrkoherden i handen syns 

en övergång från det onda till det goda. Och kyrkoherden är i det symbolen för gud och det 

goda. Det är intressant just passagen att hon “honom handen rächte”, det är en av få gånger 

något sådant är antecknat och blir en symbol för övergången.  

42 Trolldomsrannsakning i Torsåker, Dal och Ytterlännäs socknar 1674, Södra Ångermanlands 
domsaga, dombok vol. A I a:1, Härnösands landsarkiv. Avskrift; Sture Norberg, 2000. s. 1-2 
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Därefter namngav hon andra kvinnor som “trollpackor” som ridit till Blåkulla och 

tjänat Satan. Alla de hon namngav återkom sedan som anklagade i protokollet.  Brita var den 43

första som förhördes och också en av få som bekänt för kyrkoherden eller kaplanen tidigare. 

Hon blev sedan en nyckelfigur genom förhören under de kommande veckorna, hon verkar ha 

varit närvarande vid de flesta förhör då hon ofta är antecknad i slutet efter att alla andra hade 

vittnat med att hon intygade att allt det de andra vittnena sagt stämde och ofta uppmanade 

hon den anklagade att bekänna vilket visar på hennes tyngd som vittne och kraften i 

symbolvärdet hennes förhör hade haft och att hon nu har trätt över på den rätta sidan, 

kyrkoherden och guds sida. 

Förhören var upplagda genom att en anklagad person hördes i taget, vittnen berättade 

vad de sett denne göra i Blåkulla, den anklagade bekände eller inte och anklagade i vissa fall 

andra. Ibland förekom förmaningar till den anklagade att bekänna och vid några fall finns 

antecknade uppgifter om kroppsligt våld. Vissa personer finns bara antecknade för ett förhör 

medan andra återkommer för flera förhör. Då kunde nekandet av trolldomsanklagelser ha 

ändrats till en bekännelse och med vidare anklagelser mot andra personer. Bland vittnena 

återkommer ibland egna barn eller släktingar till den anklagade. Det började med en 

anklagad, sedan byggdes det på då många kvinnor anklagade varandra men vissa var även 

utpekade av pojkarna från Nordingrå.  

I hela förhöret med Torsåker socken nekade alla anklagade, totalt 20 personer, i stort 

till anklagelserna trots anteckningar om “starcka förmaningar”, “ingen kan bringa henne till 

bekännelse” och “Huarken rätten eller presterna kunna bewecka honom till bekännelse”.  44

Många grät, några kallade på gud som stöd för att klara förhöret, en kvinna angav att oavsett 

hur många som vittnade på henne så är hon lika oskyldig, en annan att hennes goda hjärta 

“förhåller henne att hon inte kan thet bekänna”.  Det pekar på den stora press de var under 45

men också på självklarheten att neka. Det förändras med det första förhöret i Dals socken 

som inleddes med Karin från Ärsta som, liksom Brita från Västerhammar, erkände och sedan 

vidare angav över 20 personer.  Att en kvinna erkände, till och med verkade komma till 46

43 Trolldomsrannsakning i Torsåker, Dal och Ytterlännäs socknar 1674, Södra Ångermanlands 
domsaga, dombok vol. A I a:1, Härnösands landsarkiv.Avskrift; Sture Norberg, 2000. s. 1-2 
44 Trolldomsrannsakning i Torsåker, Dal och Ytterlännäs socknar 1674, Södra Ångermanlands 
domsaga, dombok vol. A I a:1, Härnösands landsarkiv. Avskrift; Sture Norberg, 2000. s. 6, 13 och 15 
45 Trolldomsrannsakning i Torsåker, Dal och Ytterlännäs socknar 1674, Södra Ångermanlands 
domsaga, dombok vol. A I a:1, Härnösands landsarkiv. Avskrift; Sture Norberg, 2000. s. 8 
46 Trolldomsrannsakning i Torsåker, Dal och Ytterlännäs socknar 1674, Södra Ångermanlands 
domsaga, dombok vol. A I a:1, Härnösands landsarkiv. Avskrift; Sture Norberg, 2000. s. 13 
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förhöret på eget initiativ, och angav andra kvinnor som hon sedan vittnade mot förekom men 

var ovanligt. Karin, Brita, Anna från Ålsta och Sigrid från Ärsta är de mest återkommande 

kvinnorna att anklaga och vittna mot andra i detta protokoll.   47

En teori som framfördes 100 år senare av ett barnbarn till prästerna var att dessa 

kvinnor ofta var de som var fattiga, föraktade och genom sina vittnesmål blev lovade att bli 

begravda på kyrkogården efter avrättningen vilket ansågs botgöra för det liv en levt och den 

smärta dödssättet innebar.  När exempelvis Margareta från Ålsta slutligen erkände efter flera 48

förhör där hon nekat avslutades förhöret med anteckningen “Gudh låthe henne widh rätta 

bekännelsen stå oh unna henne thet ewige lijfuett”  Det pekar på uppfattningen att ett 49

erkännande kunde rädda livet efter döden. Men då det stora flertalet av de anklagade ändå 

valde att neka så pekar det även på att denna uppfattning var mer en del av den kyrkliga 

normativiteten medan det i den folkliga livet inte alls uppfattades på det sättet.  

Det kan ha varit så för dessa kvinnor, det är svårt att förklara deras agerande som går 

så tvärtemot det stora flertalet. Men det är tydligt att de får en mer upphöjd status genom sitt 

erkännande och sedan vittnande genom förhören. Det är svårt att avgöra kvinnornas 

ekonomiska situation anseende i bygden. Brita var änka och Sigrid piga vilket kan ha varit 

mer utmanande ekonomiskt, Anna och Karin var gifta och hade barn.  

Statistik  

När sista förhöret hade hållits 5 november 1674 efter tre veckor, var totalt 76 personer 

anklagade för trolldom. Av de anklagade var 67 personer kvinnor i varierande ålder och civil 

status. Det var 40 hustrur, 15 pigor, 10 änkor, 1 flicka (piga) och 1 finska. Alla vuxna kvinnor 

presenteras i protokollet utifrån sin civilstatus i förhållande till män, gift (hustru), tidigare gift 

(änka) eller ogift (piga). Det finns dock ett undantag; Margareta “Forsed-finskan” som bara 

presenteras utifrån ort och ålder och varken benämns som hustru, änka eller piga bara 

“finskan” då hon även i förhöret inte pratar svenska.  Pigor var de kvinnor som inte var eller 50

hade varit gifta, de kunde vara allt från 18 år till 50 år eller bara ”gammal”. De betecknas i 

47 Trolldomsrannsakning i Torsåker, Dal och Ytterlännäs socknar 1674, Södra Ångermanlands 
domsaga, dombok vol. A I a:1, Härnösands landsarkiv. Avskrift; Sture Norberg, 2000. s. 14-5, 19, 20, 
25 och 31 
48 Hornaeus, nyöversättning 2006, s. 29 
49 Trolldomsrannsakning i Torsåker, Dal och Ytterlännäs socknar 1674, Södra Ångermanlands 
domsaga, dombok vol. A I a:1, Härnösands landsarkiv. Avskrift; Sture Norberg, 2000. s. 21 
50 Trolldomsrannsakning i Torsåker, Dal och Ytterlännäs socknar 1674, Södra Ångermanlands 
domsaga, dombok vol. A I a:1, Härnösands landsarkiv.Avskrift; Sture Norberg, 2000. s. 41 
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tablåerna för undersökningen som “ogifta kvinnor”. Totalt var 9 män anklagade, 3 av dessa 

var vuxna och 6 var pojkar som stod anklagade som barn till en trolldomsanklagad kvinna.  

 

Tablå 1; Anklagade för trolldom i rannsakningsprotokollet 1674, Torsåker, Ångermanland 

Torsåker pastorat (Torsåker, Dals och 
Ytterlännäs socken) 

Totalt 76 anklagade 

67 kvinnor: (88%) 9 män: (12%) 

40 hustrur  
10 änkor 
15 ogifta kvinnor (minst 8 var döttrar till 
anklagade kvinnor) 
1 flicka  
1 finska (civilstatus ej känd) 

3 vuxna män 
6 pojkar (samtliga söner till anklagade 
kvinnor) 
 

Källa: Trolldomsrannsakning i Torsåker, Dal och Ytterlännäs socknar 1674, Södra Ångermanlands 

domsaga, dombok vol. A I a:1, Härnösands landsarkiv.Avskrift; Sture Norberg, 2000. 

 

Det är alltså en övervägande majoritet kvinnor som står anklagade, 88%,  vilket ligger lite 

över den internationella forskningen där 80% i genomsnitt av de som anklagades i Europa var 

kvinnor.  De män som anklagades blev det ofta genom samröre med en dömd kvinna, de 51

sågs alltså inte själva som första hands-trollkunniga och de fick ofta mildare straff än 

kvinnorna. På vissa håll i Europa var det dock omvänt, i Finland, Estland och Ryssland var 

det främst män som anklagades.   52

Av männen i Torsåker är samtliga sex pojkar anklagade genom sin mor; andra vittnar 

ha sett dem resa till Blåkulla med henne eller så berättar de själva det när de tas in som 

vittnen mot henne. De står alltså anklagade genom sin relation till en trolldomsanklagade 

kvinna, medbrottslingar och inte huvudaktörer. Det ser inte likadant ut åt andra hållet, ingen 

av männen har andra anklagade kopplade till sina handlingar, även om en av männen 

anklagas för att ha fört med sig barn till Blåkulla precis som kvinnorna.   53

Därför vid en sammanställning som istället utgår från om personen anklagades för 

egna handlingar eller för att ha introducerats genom en annan persons handlingar förändras 

statistiken. Då är 96% anklagade för en handlingar med ursprung hos en kvinna, medan 

51 Ankarloo, 2007. s. 143; Barstow, 1994. s. 23; Lagerlöf-Génetay, 1990, s.96 
52 Barstow, 1994. s. 23-24 
53 Trolldomsrannsakning i Torsåker, Dal och Ytterlännäs socknar 1674, Södra Ångermanlands 
domsaga, dombok vol. A I a:1, Härnösands landsarkiv.Avskrift; Sture Norberg, 2000. s. 10-11 
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endast 3% är anklagade för handlingar med ursprung hos en man. Det var alltså inte endast 

det faktum att det var kvinnor som i huvudsak anklagades för trolldomsbrott, även vissa av 

deras anhöriga blev anklagade för samröre med dem och deras handlingar. När vi ser 

statistiken ur det perspektivet blir det tydligt vilken enormt stor majoritet, 96%, av alla 

anklagade som stod anklagade utifrån en kvinnas trolldomsbrott. Det visar på hur inriktad 

denna process var på just kvinnor.  

Den största majoritetet av anklagade var gifta kvinnor, 40 personer. Det finns en viss 

fördelning mellan socknarna där även om gifta kvinnor är i majoritet i alla tre så är det fler 

gifta kvinnor som anklagas i Torsåker socken medan det i Dals och Ytterlännäs är något 

färre. Hur det kom sig att det i huvudsak var gifta kvinnor som anklagades eller vad det 

innebar diskuteras inte särskilt utförligt av den systematiska tidigare forskningen av Ankarloo 

och Lagerlöf-Génetay som tittat på Sverige och Dalarna. Gifta kvinnor hade en uppbärande 

roll i hushållen och som framgår i förhören hade de ofta flera barn, några var även “matmor” 

till barn utöver sina biologiska barn. Lagerlöf-Génetay berör frågan om hur viktig relationen 

till sin mor var för en ung flickas identitet och utveckling till vuxen.  Och då husmodern 54

oftast hade ett stort ansvar för barnen i hushållet så kan det antas att om gifta kvinnor 

systematiskt anklagades för trolldom kom det att ha haft en stor påverkan på familjen och 

speciellt barnens uppväxt och utveckling i ett samhälle. Lagerlöf-Génetay påpekar även hur 

en dålig mor-dotter relation kan vara större än en enskild relation och vara en del av en 

samhällskultur som starkt påverka kvinnorelationerna inom ett samhälle och vara en 

delförklaring till ett fenomen av att så många kvinnor kommer att anklaga varandra för 

trolldom. Den förklaringen visar på hur kvinnors inbördes relationer och subjektiva identitet 

som kvinna i stor utsträckning påverkats av deras relation till sin mor och pekar på hur 

subjektiva identiteter för kommande generationer och hela samhälls relationer kvinnor 

emellan kom att påverkas av att gifta kvinnor systematiskt anklagades. 

Ålder är angiven på 36 av 76 personer i protokollet.  För kvinnor är det angivet för 55

mindre än hälften (30 kvinnor av totalt 67) medan det för män är angivet för över hälften (6 

män av totalt 9). Det är av någon anledning främst i det sista protokollet från Ytterlännäs 

socken som ålder är angiven, där finns det antecknat för 17 av 25 anklagade. Ålder var 

antagligen ett viktigt sätt för att kunna särskilja personer då många delade namn och hemort, 

54 Lagerlöf-Génetay, 1990, s. 132 
55 Se bilaga 
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kanske blev det viktigare när förhören i ytterlännäs inleddes, som var den sista socknen, när 

det totala antalet anklagade hade stigit så högt? Ålder är ibland angivet som “över 60 år”, jag 

har ändå valt att använda mig enhetligt med de siffror som är angivna även om det kan antas 

att 32 år var en mer exakt åldersuppgift än “över 50”. 

För kvinnorna var den äldsta Cecilia från Flögsätter 90 år, den yngsta Märta från 

Ålsta 14 år. Typvärdet var 60 år medan medelvärdet och medianen låg på 41 år och 42 år. Det 

var alltså kvinnor i alla åldrar som blev anklagade men en stor del var i 60 års åldern. För 

männen var den äldsta av de som ålder angavs för Nils från Kärvsta 25 år och den yngsta Pål 

från Norrum 11 år. Medelvärdet för män var 16 år och medianen 15,5 år. För männen är det 

främst för de yngsta som ålder finns angivet. För de två äldsta männens ålder, de som uppges 

ha familj, finns inte angivet. Men då 6 av 9 män var söner till anklagade kvinnor så var de 

betydligt yngre som åldersgrupp i sin helhet. För hela gruppen, kvinnor och män, var 

medelåldern 39 år och typvärdet fortfarande 60 år. De anklagade befann sig alltså på ett stort 

utrymme på åldersstegen och visar att ålder inte var avgörande för att anklagas även om det 

för män var störst risk som vittne till en anklagad mor. 

Alla kvinnor i protokollet identifieras utifrån sin relation till män, sin ålder och sin 

hemort. För de gifta kvinnorna och änkorna utifrån civilstatus, förnamn och makens för- och 

efternamn, ort och (ibland) ålder. De ogifta kvinnorna identifieras utifrån civil status som 

piga, (ibland) ett patronymikon av sin fars förnamn, ort och (ibland) ålder. Detta skiljer sig 

från männen som identifieras utifrån sitt förnamn, ett patronymikon av sin fars förnamn, ort 

och (ibland ålder) . Samtliga anklagade barn, 6 pojkar och 1 flicka var barn till anklagade 

kvinnor. För männen betecknas aldrig deras civilstatus eller deras hustrus namn till skillnad 

från kvinnorna. De identifieras aldrig utifrån civilstatus eller med sin hustrus namn, även för 

de män som i förhöret framgår är gifta.  

En stor skillnad är även att både gifta kvinnor och tidigare gifta kvinnor (änkor) 

betecknas utifrån sin makes namn som att de tillhör honom “hustru Sigrid, Johan Olofssons i 

Västerhammar”  (understrykningen är min). Detta visar på den stora sociala och rättsliga 56

skillnad som rådde mellan människor baserat på kön. Och på den uppdelning av människor 

som gjordes inom de två könskategorierna, där den ena gruppen tituelerades utifrån sin 

relation till den andra medan den andra titulerades oberoende av sin relation till den andra.  

56 Trolldomsrannsakning i Torsåker, Dal och Ytterlännäs socknar 1674, Södra Ångermanlands 
domsaga, dombok vol. A I a:1, Härnösands landsarkiv.Avskrift; Sture Norberg, 2000. s. 2 
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Kvinnor 

Hustru: “h: Karin, Hans Tomassons i Mo” 

Änka: “H: Anna, Per Kristierssons änkia i Mo, 60 åhr” 

Piga (ogift kvinna): “En pijga, Märit Nilsdotter i Flögsätter” 

Flicka: “flicka, Märta i Ålsta 14 år”  57

Män 

Män: “David Nilsson i Fanom”  

Pojke: “pojken Anders i Tunsjön 12 åhr”   58

 

Under 1600-talet eftersträvades ojämlikhet utifrån kön inför lagen  och en hierarki 59

baserad på kön kom att bli allt strängare under århundradet. Det skedde på en rättslig nivå 

genom tillägget 1608 till Kristoffers landslag där den kristna mosaiska lagen “Guds lag” blev 

en del av svensk lag. Kvinnor blev i och med det lagligt mer tillhörande den man som var 

hennes målsman. Äktenskapet blev viktigare då all icke-äktenskaplig sexulaitet kom att 

straffas hårdare och inom äktenskapet likställdes mannen med kungen inom sitt kungarike.  60

Den lutherska ordningen som präglade 1600-talets Sverige och Europa underströk detta där 

det angavs att för en kvinna att ifrågasätta sin makes auktoritet var detsamma som att 

ifrågasätta gud och guds ordning.  Makthierarkin blev därigenom rättsligt, socialt och andligt 61

allrådande. Samtidigt var det i Sverige under 1600-talet ett betydligt större antal kvinnor än 

män till följd av krig. Det är beräknat att mer än en tredjedel av alla vuxna män dog i kronans 

tjänst 1620-1719.  I Dalarna i området kring Siljansnäs där de första stora processerna 62

blossade upp var det på 1670-talet dubbelt så många kvinnor som män i 15-45 års ålder. 

57 Trolldomsrannsakning i Torsåker, Dal och Ytterlännäs socknar 1674, Södra Ångermanlands 
domsaga, dombok vol. A I a:1, Härnösands landsarkiv.Avskrift; Sture Norberg, 2000. s.27, 74, 29 och 
25 
58  Trolldomsrannsakning i Torsåker, Dal och Ytterlännäs socknar 1674, Södra Ångermanlands 
domsaga, dombok vol. A I a:1, Härnösands landsarkiv.Avskrift; Sture Norberg, 2000. s.10 och 27 
59 Jansson, 2015. s. 58 
60 Fur, Gunlög, ”Gränsöverskridande kvinnor och svenska män. Kön och sexualitet på gränsen mellan 
samiskt och svenskt i tidigmodern tid”, Kvinnovetenskaplig tidskrift, 1998:1, s. 54 
61 Stadin, Kekke, Stånd och genus i stormaktstidens Sverige, 2004, Nordic Academic Press, Lund. s. 
62 
62 Larsson, Olle & Marklund, Andreas, Svensk historia, 2015, Historiska media, Lund. s. 96 
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Varannan ung kvinna fick räkna med att förbli piga.  Hur det såg ut exakt i Torsåker 1674 63

kan därför uppskattas varit liknande, alltså att det fanns fler kvinnor än män i pastoratet. 

Anklagade barn  

Det är inte tydligt varför vissa barn  blir anklagade medan andra inte i protokollet. 64

Men gemensamt för alla sju barn som anklagas för trolldomsbrott är att samtliga har en mor 

som är anklagad för detta före dem. Vissa presenteras i protokollet som anklagade medan 

andra presenteras som vittnen mot sin mor och anges som anklagade först i slutförteckningen 

över dömda och icke-dömda. Vad som avgjort att de gått från att vara vittnen till att bli 

anklagade är alltså ingenting som framgår i förhörsdelen av protokollet. Det kan vid dessa 

ställen vara intressant att studera den anklagade kvinnans agerande och mönster för att vidga 

förståelsen till varför just dessa barn blir anklagade då det annars förekommer en enormt stor 

mängd barnvittnen i protokollet som inte blir anklagade.  

Både Anna från Ålsta och Ella från Norum hade barn som vittnade mot dem i deras 

förhör. Tre av Annas söner vittnade mot henne om att hon fört dem till Blåkulla, introducerat 

dem och vad hon gjort där. De uppmanade henne även att erkänna trots att hon nekade 

“Sönnerne stege till sin modher h: Anna, och badh henne sigh bekänna, ändå kundhe ingen 

henne öfrwinna till någon bekännelse.”  Formuleringen “ändå kundhe ingen henne 65

öfrwinna” pekar på hur sönerna var ett led i flera som försökte övervinna henne till att 

erkänna trolldomsbrott. Två dagar senare erkände dock Anna alla anklagelser och var sedan 

en av de kvinnor som angav flest andra personer och återkom i flera förhör som vittne mot 

dessa. Hennes äldsta son, Olof 15 år, är i slutförteckningen listad bland de anklagade vilket 

visar att han vid något tillfälle gått från att vara vittne till anklagad. Det pekar på att det kan 

finnas en koppling mellan att just han av alla barnvittnen ställdes som anklagad och att hans 

mor gått från att vara nekande till en av de kvinnor som sedan angav och vittnade mot andra 

mest.  

Även i förhöret mot Ella från Norum vittnade några av hennes barn mot henne och två 

av dessa blev också själva anklagade. Hennes son Pål är presenterad som vittne likt många 

63 Ankarloo, 2007, s. 145 
64 Med barn avses de personer som presenteras som pojke eller flicka i protokollet, de har även en 
lägre ålder än övriga anklagade. 
65 Trolldomsrannsakning i Torsåker, Dal och Ytterlännäs socknar 1674, Södra Ångermanlands 
domsaga, dombok vol. A I a:1, Härnösands landsarkiv. Avskrift; Sture Norberg, 2000. s. 17 
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andra barnvittnen och återger hur hans mor fört honom till Blåkulla och vad som skett där. 

Och hennes son Olof 18 år ställs upp som anklagad för att tjäna som länsman i Blåkulla. Båda 

dessa är sedan antecknade i slutförteckningen som anklagade, varför Pål blir det framgår inte 

då han bara vittnat.  Det är intressant att förhöret med Olof avlutas med en anteckning om 66

hans mor “H: Ella will ingalundha bekänna sigh” . Det är ovanligt då annars förhören tydligt 67

avskiljdes med varje ny anklagad som ställdes upp. Att sista anteckningen i Olofs förhör ändå 

handlade om hans mor pekar på att hans anklagelse och alla vittnen mot honom var i syfte att 

påverka hennes erkännande.  

Ett annat gemensamt mönster för de barn som ställs upp som anklagade är att deras 

mödrar inte verkar haft ett särskilt gott rykte i bygden. Ella var en av de kvinnor som anges 

av flest andra för att vara “trollpacka”, det gäller även Anna från Ålsta som även verkar ha 

skämtat om sin kunskap i trolldom vilket ställs mot henne i hennes förhör.  

 

“Tolfman Erik Månsson berättar een gång, ...NB 

Uthj skiördhetijdh trätadhe någott på h: Margareta, sin granhustru, för thet hon förer hans 

barn till Blåkulla. Då hafr h: Anna swarat: om iag wore som h: Margareta så skulle iagh 

taga honom Erik Månsson, oh rijda på honom huar natt. H: Anna säger thet allenast 

shiämtewijs sagt.”  68

 

Det visar på den levande symbol som att föra barn och att rida på någon till Blåkulla var vid 

denna tid, det var en verklig upplevelse av att vara något som förekom. Och hur det var något 

som kunde identifieras med människor och som en del av den subjektiva identiteten. Det 

visar också på övergången mellan det som folkligt kunde uppfattas som skämtsamt till lagligt 

var brottsligt, en kontrast i normativiteten.  

Margareta som nämns i citatet var även mor till den enda anklagade flickan, Märta 14 

år, och det återkommer också en bild kring henne av att inte varit så väl ansedd av de andra i 

bygden. Märta var intressant nog en av de som förekom vid flest förhör och nekade trots detta 

även efter att hennes mor hade erkänt tills sista förhöret då hon slutligen erkände.  För 69

66 Trolldomsrannsakning i Torsåker, Dal och Ytterlännäs socknar 1674, Södra Ångermanlands 
domsaga, dombok vol. A I a:1, Härnösands landsarkiv. Avskrift; Sture Norberg, 2000. s. 16-17 
67 Trolldomsrannsakning i Torsåker, Dal och Ytterlännäs socknar 1674, Södra Ångermanlands 
domsaga, dombok vol. A I a:1, Härnösands landsarkiv. Avskrift; Sture Norberg, 2000. s. 17 
68 Trolldomsrannsakning i Torsåker, Dal och Ytterlännäs socknar 1674, Södra Ångermanlands 
domsaga, dombok vol. A I a:1, Härnösands landsarkiv. Avskrift; Sture Norberg, 2000. s. 15 
69 Trolldomsrannsakning i Torsåker, Dal och Ytterlännäs socknar 1674, Södra Ångermanlands 
domsaga, dombok vol. A I a:1, Härnösands landsarkiv.Avskrift; Sture Norberg, 2000. s. 19, 22 och 34 
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mödrarna till fyra av sex barn fanns alltså en tydlig bild av kvinnor med rykte om sig om 

trolldom och med antingen flera i bygden eller tolfmän (rättslig representant) som vittnen mot 

sig.  

En trollkärrings dotter 

Ett återkommande fenomen är hur flera generationer kvinnor från samma familj anklagades 

sida vid sida och hur de ställdes mot varandra. Det finns några exempel där även en kvinnas 

söner togs in som anklagade men mor-dotter är det vanliga. Många kvinnor beskylls även ha 

introducerat sina döttrar redan som barn och av de kvinnor som erkände beskyllde flera sin 

levande eller döda mor för att ha varit den som introducerat dem. Det blir alltså tydligt att 

“trollpacka” var något som ansågs gå i arv i generationer där modern lärde dottern sedan hon 

var liten och den beskrivningen användes både i anklagelser och erkännande.  

En av dem som detta blir tydligt för var Margareta i Lästa, Hans Mårtenssons hustru. 

När hon kom in på förhör 29 oktober hade fem av hennes döttrar anklagats före henne, fyra 

av dem; Karin, Brita, Kerstin och Anna både erkände sig skyldiga till anklagelserna och 

angav sin mor för att varit den som introducerat dem. En av hennes döttrar, Barbro som var 

äldst nekade dock till alla anklagelserna i båda förhören som finns antecknade för henne. I det 

första förhöret med Margareta vittnade sju barn, fem kvinnor (varav tre är hennes egna 

döttrar) och en tolfman mot henne.  Hon nekade trots detta alla anklagelser i första förhöret 70

men i andra förhöret då även hennes dotter Brita erkände och anklagade henne för att ha 

introducerat henne började Margareta erkänna. Hon berättade att hennes egen mor 

introducerat henne i ungdomen och att hon själv sedan introducerat sina sex döttrar. Även 

efter detta erkännande av modern vill dock hennes äldsta dotter Barbro inte göra någon 

bekännelse.   71

Ett annat talande exempel på anklagade kvinnor över generationer i samma familj är 

de tre förhören från Dals socken som inleddes med änkan Cecilia i Flögsätter, över 90 år. 

Hon anklagades av tre kvinnor och sex barn för att ha varit i Blåkulla, dansat , tillbett Satan 

som sin Gud, kysst och bohlat med honom. Cecilia nekade alla anklagelser och “huraken 

70 Trolldomsrannsakning i Torsåker, Dal och Ytterlännäs socknar 1674, Södra Ångermanlands 
domsaga, dombok vol. A I a:1, Härnösands landsarkiv.Avskrift; Sture Norberg, 2000. s. 28-31 
71 Trolldomsrannsakning i Torsåker, Dal och Ytterlännäs socknar 1674, Södra Ångermanlands 
domsaga, dombok vol. A I a:1, Härnösands landsarkiv.Avskrift; Sture Norberg, 2000.s. 35-36 
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presten eller rätten kan winna dhenna gambla quinna till någon bekännelse”.  Efter henne 72

togs hennes dotter änkan Anna i Mo, 60 år in på förhör som anklagad. Även hon vägrade att 

bekänna och två kvinnor och åtta barn vittnade om samma anklagelser men dessutom att hon 

fört barn med sig till Blåkulla, däribland sin egen dotter Cecilia. Efter henne förhördes hennes 

dotter, pigan Cecilia i Mo, 20 år. Även hon nekade men anklagades för att ha följt sin mor till 

Blåkulla och tjänat Satan på samma sätt som henne tillsammans med din mormor.  Det var 73

alltså tre generationers kvinnor som anklagades både för Blåkulla men även för att ha 

introducerat det och föra det vidare generation efter generation.  

Att ha en trollkunnig kvinna i släkten kopplas vid flera tillfällen till de anklagade. 

Ofta var det en mor till en anklagad kvinna som angavs ha varit känd för det. Så var det för 

Karin i Kärvsta där ryktet om hennes mor inledde hennes förhör “H: Karin, sahl: Johan 

Jonssons i Kärvsta förestältes, huars modher, h: Malin i samma by i sin lijfztijdh war i roop 

och rychte för trullkonst, men aldrig sig bekände” . Här var det inte något som vittnen 74

berättade utan konstaterades som ett inledande faktabakgrund till Karin. Det visar på 

inställningen hos dem som höll förhören. Det här var vanligt när anklagelser om Blåkulla 

började blossa upp, de kvinnor med rykte om sig sedan tidigare för trolldom, ibland genom 

flera generationer, blev anklagade för att resa till Blåkulla.  Även detta angavs för Elisabeth i 75

Aspby där en man vittnade om vad hennes make sagt när han friade till henne. 

 

“Henrik Jonsson i Aspby ladhe hand å book och sedan wittnade att dhen tijden Olof Eriksson 

frijadhe till hustru h: Elisabeth, sadhe han, som han intet annat förstodh i shiämt: iag hafr 

warit åstadh och frijat, som säges, till en trullkeringz dotter på thet iag skal få smörlyckan 

nogh. Hans swärmoder war h:Emerentia Dynäsoch Gudmundrå sochn som i lijfztijdhen ett 

grofft trätte-rychte på sigh hadhe som några af nämbden wittnadhe. Dhette hafr och 

kyrkieherdhen af dhe gambla hördt.”  76

 

72 Trolldomsrannsakning i Torsåker, Dal och Ytterlännäs socknar 1674, Södra Ångermanlands 
domsaga, dombok vol. A I a:1, Härnösands landsarkiv.Avskrift; Sture Norberg, 2000. s. 21-22 
73 Trolldomsrannsakning i Torsåker, Dal och Ytterlännäs socknar 1674, Södra Ångermanlands 
domsaga, dombok vol. A I a:1, Härnösands landsarkiv.Avskrift; Sture Norberg, 2000. s. 24 
74 Trolldomsrannsakning i Torsåker, Dal och Ytterlännäs socknar 1674, Södra Ångermanlands 
domsaga, dombok vol. A I a:1, Härnösands landsarkiv.Avskrift; Sture Norberg, 2000. s. 11 
75 Lagerlöf-Génetay, 1990. s. 109-110 
76 Trolldomsrannsakning i Torsåker, Dal och Ytterlännäs socknar 1674, Södra Ångermanlands 
domsaga, dombok vol. A I a:1, Härnösands landsarkiv. Avskrift; Sture Norberg, 2000. s. 3 
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Det var en av få gånger en vuxen man utöver kyrkoherden, prästen eller tolfmännen vittnade 

och det är enda gången ett vittne “ladhe hand å book” före sitt vittnesmål, antagligen att han 

la handen på bibeln. Att Elisabeth var dotter till en trollkärring och att detta skulle ge 

smörlycka till maken visar på hur det normativa koncepten och kulturella symbolerna kring 

att vara “trollkärring” och vad det innebar var levande i byn och hade varit så i tidigare 

generationer. Det framkommer både genom att det var något som det skämtades om och även 

genom att det förs fram som något som hade högt bevisvärde. Både kyrkoherden och “några 

af nämbden” vittnade om att hennes mor var trollkunnig och att det då skulle ha bevisat att 

även Elisabteh var det pekar på hur levande upplevelsen var att detta var något som gick i arv 

mor till dotter. Bibeln används här som en symbol som representerar den kristna kyrkan, 

prästerna och gud i en uppdelande kontrast till trollkärringar. Det är intressant hur det först 

var nämndemännen som instämde och att det sedan gjordes ett tillägg med att även 

kyrkoherden hade hört detta. Det visar på tre nivåer i homosocial hierarki av bevisvärde, först 

en vuxen man som vittnar och lägger handen på bibeln för att berätta detta, sedan instämmer 

nämndemännen och sist intygar kyrkoherden att ryktet även nått honom. Symbolen 

trollkärring, den normativitet för vad det innebar och självklarheten att det går i matrilinjärt 

arv framkommer här tydligt och blir bevis mot Elisabeth för att hon i den binära 

normativiteten stod på fel sida mot den kristna lagen och att en homosocial grupp av män 

som vittnar om detta och bevisar att hon är skyldig.  

Ett avslutande talande exempel visar på hur stark bilden var kring dessa kvinnor och 

hur djupa känslor det väckte i bygden var när Margareta från Ålstas man vittnade mot henne, 

han var även far till den enda anklagade flickan Märta 14 år.  

 

H: Margaretas man Erik Olofson i Ålsta, wittnar att då han frijedhe till sin hustru, twifladhe 

han nogh om han henne taga skulle, effter hennes modher war berychtat för en trullpacka. 

Rådfrågadhe han sig hoos sin kyrkioherdhe, sahl: hr: Kristoffer oh hr: Jon i Gudmundrå, dhe 

slöthe att han sitt ächtenskap fullbordha skulle, thet han oh giordhe. Och såsom han nu 

fullkombli troor henne wara en trullpacka som sine barn till Satan trälar hafr dragitt. Derföre 

bedher han att hon måtte afskaffat blifua, han will aldrigh mehra af henne wetta oh i sin 

gårdh komma låtha.   77

 

77 Trolldomsrannsakning i Torsåker, Dal och Ytterlännäs socknar 1674, Södra Ångermanlands 
domsaga, dombok vol. A I a:1, Härnösands landsarkiv. Avskrift; Sture Norberg, 2000. s. 19 
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Ryktet kring en kvinna för att vara trollpacka var alltså något som det fanns en stark 

normativitet att hålla avstånd till. För Erik var bara ryktet om Margareta mor tillräckligt för 

att han skulle tvivla så pass mycket att han uppsökte kyrkoherden för råd inför äktenskap med 

henne. Med kyrkoherdens råd fullbordade han äktenskapet men när han nu stod inför 

processen mot henne och de andra kvinnorna blev bevisen mot henne som trollpacka så stark 

att han bad att hon skulle bli “afskaffat”. De två stegen först med en mor med rykte om att 

vara trollpacka och att sedan att själv ha blivit anklagad i en trolldomsprocess var alltså så 

stark bekräftelse mot en kvinna för att själv vara trollpacka att hon i det här fallet blev utan 

man och hem. Margareta och hennes dotter Märta fortsatte dock att neka, Margareta erkände i 

tredje förhöret och Märta först i det sista med henne. Då hade flera av hennes barn och 

grannar vittnat mot henne.  

Det visar på att det inte bara var ett litet pastorat där många var släkt med varandra 

och att risken därigenom var stor att släktingar och familjemedlemmar anklagades sida vid 

sida. Det var just kvinnor som systematiskt anklagades, ofta över generationer inom samma 

familj. Deras barn, både pojkar och flickor, togs in som vittnen, vissa av barnen anklagades 

även. De äldre kvinnorna ansågs vara ansvariga för att introducera och förföra sina döttrar till 

att tjäna satan i kontrast till kyrkan, prästerna och gud. 

Sammantaget för de anklagade var kön den mest avgörande faktorn till att bli 

anklagad för trolldomsbrott, ålder och civilstatus påverkade inte i lika stor utsträckning. Det 

var flest gifta kvinnor bland de anklagade, men även ogifta kvinnor och änkor anklagades. De 

äldre kvinnorna anklagades för trolldomsbrott och ansågs vara de som förde trolldomen 

vidare. De sex män som betecknades som pojkar var alla barn till en trolldomsanklagad 

kvinna och totalt var det tre vuxna män bland de 76 anklagade.  

I Torsåker liksom andra platser i Sverige och världen var alltså anklagelserna om 

trolldom något som var riktat mot kvinnor. Detta framgår i de symboler som användes och i 

den normativa diskursen. Trollpackan som en symbol för en kvinna som ville bygden illa, hur 

detta gick i arv för kvinnor och flera generationer blev anklagade parallellt. Det var levande i 

normativiteten hos män, kvinnor och de kyrkliga representanterna, liksom i de rättsliga och 

kyrkliga lagtexterna vid denna tid. Och i den subjektiva identiteten hos de anklagade 

kvinnorna som kunde ange sina mödrar för att vara trollpackor och de som introducerat dem.  

I normativiteten fanns även i vissa fall en skillnad mellan den kyrkliga/rättsliga och folkliga i 

synen på trolldom. 
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Förhören Och Vittnena 

 

“Hustru Margareta säger: om tusende tusende wittnen wittna på henne, så ähr hon lichwäl 

oskyldigh oh aldrig sigh bekanna kan.”  78

 

Förhören var strukturerade sockenvis och tog upp en anklagad i taget. De flesta hördes bara 

en gång medan andra återkom flera gånger. Det verkar som förhören skedde öppet och att 

många i trakten närvarade vid dem. De anklagade verkar ha hört de tidigare förhören och 

kommenterar dem, så är det när Elisabeth i Aspby togs in på förhör efter att Brita från 

Västerhammar i sitt förhör angett hur hon dukar bordet och frambär maten i Blåkulla. 

“Inkallades h:Elisabeth, Olof Erikssons, och säger att hustru Brita säger på sigh een stoor 

osaningh.”  Det märks även att vittnen ofta berättar samma berättelse kring en anklagad och 79

ordval och anklagelser i närliggande förhör är i stora drag snarlika vilket pekar på att alla var 

närvarande vid samma förhör och kunde följa utvecklingen. 

De flesta kom till förhöret som anklagade medan några få, som nämndes i avsnittet 

anklagade, ger intrycket av att komma in på eget initiativ för att bekänna. Hur frivilligt detta 

var kan dock diskuteras då flera av dessa uppges ha bekänt för kyrkoherden eller kaplanen 

tidigare och i förhöret sedan pressas till ytterligare bekännelser, Inledningsvis konstaterades 

om den anklagade bekände eller inte, det absolut vanligaste var att de inte gjorde det. Efter 

det kallades vittnen in som sett den anklagade i Blåkulla och vad denne gjort där. Det kunde 

vara allt från ett vittne till nära tjugotal vittnen på en anklagad.  

De som främst vittnade var barn och anklagade kvinnor. Barnen var både pojkar och 

flickor, ibland barn till de anklagade kvinnorna eller tolfmännen och främst barn från trakten. 

Av de anklagade kvinnorna, som tidigare nämnts, var det några som bekände att de varit i 

Blåkulla, de angav sedan vidare andra och blev sedan vittnen i förhören, det var en minoritet 

som gjorde så men de återkom genomgående i förhören. Av de tre anklagade vuxna männen 

var det ingen som erkände, angav andra eller vittnade mot någon. Ofta fanns det familje- och 

78 Trolldomsrannsakning i Torsåker, Dal och Ytterlännäs socknar 1674, Södra Ångermanlands 
domsaga, dombok vol. A I a:1, Härnösands landsarkiv.Avskrift; Sture Norberg, 2000. s. 8 
79 Trolldomsrannsakning i Torsåker, Dal och Ytterlännäs socknar 1674, Södra Ångermanlands 
domsaga, dombok vol. A I a:1, Härnösands landsarkiv.Avskrift; Sture Norberg, 2000. s. 1 
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släktskap mellan de vittnande och den anklagade, utöver att det kan antas att de antagligen 

alla i hög grad kände till varandra då samtliga bodde inom samma pastorat. Ibland vittnade 

även andra män från trakten, exempelvis maken till en anklagad kvinna som genom den 

hierarkiska genusrelation ett gift par hade var överordnade kvinnorna i rättslig status. Ibland 

vittnade även de kyrkliga och rättsliga representanterna; tolfmännen, kyrkoherden och 

kaplanen. Det var även de som ledde förhören, pressade de anklagade och utdömde domarna. 

De hade därigenom både en överordnad genus- och åldersrelation till de flesta anklagade och 

en överordnad rättslig och kyrklig maktposition gentemot dem. De hade även en normativ 

diskurs kring trolldom och kvinnor som i vissa fall skilde sig från den folkliga och sågs som 

en motsats till den kyrkliga (se avsnittet anklagelser) och detta skulle vid en mer omfattande 

undersökning kopplas till den intellektuella litteratur som trycktes i stor omfattning och 

studerades vid universitet vid denna tid, exempelvis Häxhammaren.  

Det var alltså fyra nivåer av vittnen; barn, anklagade kvinnor, män från trakten och de 

manliga rättsliga/kyrkliga representanterna. Barn och anklagade kvinnor var de vanligast 

förekommande vittnena och förekom i samtliga förhör, vid endast ett tillfälle förekommer 

inga vittnen. Det fanns ofta en skillnad när någon av männen med kyrklig/rättslig makt 

vittnade, det verkar vid flera tillfällen gjorts mot personer där anklagelserna mot den 

anklagade behöver få ytterligare en tyngd. Så var det exempelvis när Margareta från Lästa i 

ett av de sista förhören ville ta tillbaka sitt erkännande. “Swaradhe: ingen trullpacka wara oh 

ingen Satan tient. Åther sadhe hon att hon will stå från sin förre bekännelse.”  Efter detta 80

vittnade två tolfmäns söner om att hon för 30 år sedan gjort deras mor sjuk och kaplanen mot 

henne om att hon hon förgjort sin svärfar genom trolldom. Margareta är sedan antecknad att 

tillsammans med sin dotter Kerstin ha satts under vakt.  Vilket antagligen innebär fram tills 81

den kungliga kommissionens ankomst som antecknats tidigare för dem i Torsåker socken. 

Margaretas fall avslutas med en anteckning av hur vice lensman hört henne utbrista efter 

förhöret “ Gudh låthe benen hadhe warit af migh då iagh gick in för rätten oh bekändhe 

migh.”  Vilket pekar på att hon stod långt från sin bekännelse i andra förhöret och leder till 82

frågor om omständigheterna som fick henne att plötsligt erkänna för att sedan ta det tillbaka. 

80 Trolldomsrannsakning i Torsåker, Dal och Ytterlännäs socknar 1674, Södra Ångermanlands 
domsaga, dombok vol. A I a:1, Härnösands landsarkiv.Avskrift; Sture Norberg, 2000. s. 41 
81 Trolldomsrannsakning i Torsåker, Dal och Ytterlännäs socknar 1674, Södra Ångermanlands 
domsaga, dombok vol. A I a:1, Härnösands landsarkiv.Avskrift; Sture Norberg, 2000. s. 41 
82 Trolldomsrannsakning i Torsåker, Dal och Ytterlännäs socknar 1674, Södra Ångermanlands 
domsaga, dombok vol. A I a:1, Härnösands landsarkiv.Avskrift; Sture Norberg, 2000. s. 41 
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Det är alltså tre nivåer av manliga vittnen med kopplingar till rättslig och kyrklig makt som 

vittnade mot henne när hon som en av få kvinnor vill ta tillbaka sin bekännelse. Tolvmännens 

söner, kaplanen och vice lensman. Även änkan Sara i Norrum uppges ha erkänt för prästen 

men tar tillbaka detta i förhöret.   83

Den person som hade flest vittnen från gruppen manliga rättsliga och kyrkliga 

representanter var den äldsta mannen, Erik Jonsson från Blästa. Hans förhör inleddes med att 

både kyrkoherden, kaplanen och fyra tolvmän vittnade mot honom vilket var synnerligen 

ovanligt, både antalet manliga rättsliga representanter och att förhöret inleddes med dessa. 

Efter det vittnar fem kvinnor och sex barn mot honom.  Det pekar både på att han inte var 84

särskilt väl ansedd bland männen i bygden, flera av anklagelserna handlade om rykten och 

hans beteenden i den vanliga världen som dessa män ställde sig emot. Men det pekar också 

på att det inte räckte att han som vuxen gift man bara anklagades av kvinnor och barn, det 

behövdes andra vuxna män eller män i en högre maktposition än vad han hade för att anklaga 

honom.  

Några av de som vittnade valde att inte ange den de skulle vittna mot, exempelvis 

Sigrid från Västerhammars make när han kallades som vittne mot henne “Johan Olofsson i 

Västerhammar frågades om han någen tijdh hafr förstådt om sin hustrus trullerij? Swaradhe 

therom ingen kundskap hafwa.”  Så var även fallet för flera av de anklagdes barn där vissa 85

barn vittnar mot sina mödrar medan andra säger sig inte minnas någonting även efter att flera 

vittnen intygar att de varit i Blåkulla med sin mor. Vissa barn ändrar sig från en dag vid 

förhör till nästa. Jöns Hornaeus anger i sin avhandling från 1771 hur kaplanen i Torsåker var 

känd för att ha varit extra grym med barnen som skulle vittna. Han anger att kaplanen 

pressade barnen att säga det han ville genom att piska dem som inte ville vittna mot sina 

närmaste och i de mest extrema fallen skendränkte dem i Ångermanälven eller stoppade dem 

i bakugnen så de trodde de skulle bli avrättade. Han avlsutar med att redogöra för hur han 

själv minns några av dessa vittnen och hur de på grund av detta “förlorade sin hälsa i all sin 

tid.”  86

83 Trolldomsrannsakning i Torsåker, Dal och Ytterlännäs socknar 1674, Södra Ångermanlands 
domsaga, dombok vol. A I a:1, Härnösands landsarkiv. Avskrift; Sture Norberg, 2000. s. 26 
84 Trolldomsrannsakning i Torsåker, Dal och Ytterlännäs socknar 1674, Södra Ångermanlands 
domsaga, dombok vol. A I a:1, Härnösands landsarkiv. Avskrift; Sture Norberg, 2000. s. 39 
85 Trolldomsrannsakning i Torsåker, Dal och Ytterlännäs socknar 1674, Södra Ångermanlands 
domsaga, dombok vol. A I a:1, Härnösands landsarkiv. Avskrift; Sture Norberg, 2000. s. 3 
86 Hornaeus, nyöversättning 2006, s. 36 
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Det är tydligt att de anklagade under förhören är under stor press, vid flera tillfällen är 

antecknat att någon inte bekänt “trots allvarsamma förmaningar” eller trots “ett långt förhör”. 

Att de “inte vill erkänna”. Vid några fall i protokollet finns dessutom fysisk våld mot den 

anklagades kropp antecknat. Exempelvis mot Märit från Tunsjö som anklagas tillsammans 

med sonen Anders.  

 

“H: Märit i Tunsjön neekar aldeles och sadhe thet wore inthet bättre än förgöra sigh än lidjda 

sådant oshyldigh. Sadhe åther att hon skall förgöra sigh. Dher medh hon söfuande. Henne 

staakz i handen medh en nåål, hon waknadhe oh sadhe: troo intet att iag är i Blåkulla. H: 

Märit stadigt neeka, sammanledes Anders”  87

 

Det syns även att anklagade ibland talade emot sina vittnen; Karin i Kärvsta exempelvis när 

pojken Per hade vitttnat mot henne. “Då pojken Per framfördhe sitt taal sadhe h: Karin till 

honom: du ähr wijs af huadh du säger tin miölhundh.”  88

Anklagelser 

Jag har sammanställt anklagelserna i fyra kategorier baserat på vad de handlade om och valt 

att fördjupa undersökningen i de sexuella och de överlappande anklagelserna: 

-Att resa till Blåkulla och olika aktiviteter där 

-Att föra med sig barn/introducera barn 

-Att begå sexuella handlingar 

-Att begå trolldom överlappande mellan livet i socknen och Blåkulla  

Att resa till Blåkulla och olika aktiviteter där 

Den första delen av anklagelserna handlade om att den anklagade hade rest till Blåkulla på 

något sätt, antingen på kor, människor eller så nämndes inte hur de tagit sig dit. Väl i Blåkulla 

hade den anklagade sedan begått olika handlingar, kvinnor hade vanligen någon form av 

husshållsyssla som sin roll i gästabudet där, kokerska, tvätterska, bagerska och så vidare. 

Männen anklagades istället för olika samhällsuppbärande uppdrag som att vara länsman eller 

87 Trolldomsrannsakning i Torsåker, Dal och Ytterlännäs socknar 1674, Södra Ångermanlands 
domsaga, dombok vol. A I a:1, Härnösands landsarkiv. Avskrift; Sture Norberg, 2000. s. 28 
88 Trolldomsrannsakning i Torsåker, Dal och Ytterlännäs socknar 1674, Södra Ångermanlands 
domsaga, dombok vol. A I a:1, Härnösands landsarkiv.Avskrift; Sture Norberg, 2000. s. 11 
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präst eller att spela om pengar. Dessa anklagelser var alltid genusstyrda, männen anklagades 

aldrig för hushållssysslor och kvinnorna anklagdes aldrig för att haft någon form av rättsligt 

uppdrag. Både män och kvinnor ställdes dock inför anklagelser om att slänga säd i elden och 

att dansa. De anklagades för att ha förbannat allt liv på jorden. Det sågs ofta som att det var 

anledningen till ex dålig skörd. De anklagades för att på olika sätt ha bekänt satan som sin 

gud.  

De tre vuxna männen som anklagas för sitt eget handlade, alltså inte de sex pojkarna 

som anklagas för att ha rest till Blåkulla med sina mödrar, är David Nilsson i Fanom, Nils 

Johansson i Kärvsta, 25 år och Erik Jonsson i Blästa. De nekar alla tre till anklagelserna som 

för alla handlar om att de varit i Blåkulla. Precis som kvinnorna anklagas de för att ha dansat 

i Blåkulla, David är också den enda som anklagas för att ha fört barn med sig och att han har 

läst förbannelser över allt liv på jorden, det nämns inte för de andra männen. Han anklagas 

även för att ha uppmanat andra att dansa,  Huvudanklagelsen för både Nils och Erik är om 89

att ha spelat om pengar. Nils anklagas för att ha räknat pengar med satan och för att äta, dansa 

och dricka.  

 

“Lars Aronsson i Hola wittnar sedt be:te Nils huar natt i Blåkulla sittia till bordz och rächna 

penningar medh dhen fuhle. Han ähr kongh ther, sedt Satan läggia handen påhanss hufuudh 

och sagdt: du skall wara här konungh. Sedt och Nils ther ätha, dricka oh dantza äfuen som 

dhe andre.”  90

 

Anklagelsen om pengar och att spela är något som inte återkommer i någon anklagelse mot 

kvinnor men är även något som flera av pojkarna anklagas för. En genusskillnad som blir 

tydlig här är just symbolen att satan lägger handen på hans huvud och säger att han ska vara 

konung i Blåkulla, något liknande förekommer inte för någon av kvinnorna. De beskrivs 

istället för olika sexuella anklagelser med satan.  

89 Trolldomsrannsakning i Torsåker, Dal och Ytterlännäs socknar 1674, Södra Ångermanlands 
domsaga, dombok vol. A I a:1, Härnösands landsarkiv.Avskrift; Sture Norberg, 2000. s. 10-11 
90 Trolldomsrannsakning i Torsåker, Dal och Ytterlännäs socknar 1674, Södra Ångermanlands 
domsaga, dombok vol. A I a:1, Härnösands landsarkiv.Avskrift; Sture Norberg, 2000. s. 12 
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Att föra med sig barn/introducera barn 

En annan del av anklagelserna handlade både om att ha fört med sig barn till Blåkulla men 

även för  att på olika sätt introducerat barn och ungdomar till trolldom och satan. Både egna 

och andras barn. Många av barnen som vittnar i förhöret anger att de blivit förda av den 

anklagade. De flesta uppger att det hade börjat sommaren innan förhöret. Och att de i 

Blåkulla fått lära sig läsa böcker och på olika sätt tillbe satan som sin gud. Det är ofta äldre 

kvinnor som anklagas för att varit de som fört med sig många barn. Änkan Ingrid från 

Bollsta, över 60 år, anklagas “Hon förer oh medh sig huar natt, till 10-12 små barn.”  vilket 91

är än ett exempel på hur äldre kvinnor beskrevs som de grövre trolldomsförbrytarna. Både 

män och kvinnor kunde anklagas för att ha fört med sig barn till Blåkulla, även om det bara är 

en man som står anklagad för detta medan många kvinnor gör det. Det var däremot bara 

kvinnor som anklagades för att på olika sätt ha introducerat barn och ungdomar till 

trolldomshandlingar på olika sätt. 

Sexuella anklagelser 

Det var bara kvinnor som anklagades för sexuella handlingar i Blåkulla, ingen av de vuxna 

männen anklagades för detta, och det var för kvinnor en av de vanligaste anklagelsen som 

vittnena tog upp. Båda hustrur, änkor och ogifta kvinnor anklagades, alltifrån för att ha setts 

kyssa satan en gång till att ha bolat med denne “huar natt” som i Margareta från Lästas fall.  92

Anklagelserna handlade antingen om att de hade legat under bordet/bolat med satan/den fule 

eller att de hade gift sig med en man i Blåkulla och fött/avlat hans barn och sedan kokat 

barnet i kittel och smörjt hornet med det. Vissa kvinnor anklagades för bägge delarna andra 

bara för den ena. Ella från Norrum anklagas för att ha bolat med satan. “Synderskan h:Anna 

Ålsta tygar och på h: Ella att hon, så wäl som dhe andre, huar natt hafr bolat medh Satan.”  93

Medan Märta 14 år från Ålsta anklagades för båda. “ H: Margarets son Erik bekänner oh sin 

91 Trolldomsrannsakning i Torsåker, Dal och Ytterlännäs socknar 1674, Södra Ångermanlands 
domsaga, dombok vol. A I a:1, Härnösands landsarkiv. Avskrift; Sture Norberg, 2000. s. 38 
92 Trolldomsrannsakning i Torsåker, Dal och Ytterlännäs socknar 1674, Södra Ångermanlands 
domsaga, dombok vol. A I a:1, Härnösands landsarkiv. Avskrift; Sture Norberg, 2000. s. 31 
93 Trolldomsrannsakning i Torsåker, Dal och Ytterlännäs socknar 1674, Södra Ångermanlands 
domsaga, dombok vol. A I a:1, Härnösands landsarkiv. Avskrift; Sture Norberg, 2000. s. 19 
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syster Märta, att hon i Blåkulla hafr stådt brudh oh ett barn födt, som modern sönderhackadhe 

oh kastade i kettelen.”  94

 

“Pojken Per i Ålsta sett Märta gådt till Satan under bordhett, honom halst tagit oh kyssatt, 

såsom oh uthlååfuit sig aldrig bekänna. Fådt hornett, stådt brudh. Denne Märta gråter oh 

fäller tårer, doch lichwäl sigh icke bekänna kan”  95

 

De är både kvinnor som är/har varit gifta och ogifta kvinnor som anklagas för 

sexualbrott i Blåkulla. Men en intressant skillnad är att det främst är de ogifta kvinnorna som 

anklagas för giftermål i Blåkulla och sedan sexuella handlingar medan de gifta kvinnorna 

anklagas bara för sexuella handlingar. Under 1600-talet var äktenskapet en social 

initiationsrit som för kvinnan var viktig då en ogift kvinna hade låg status.   96

 Det var 16 ogifta kvinnor totalt av de anklagade (15 pigor och en flicka, Märta 14 år) 

och av dem anklagas 10 för sexualla handlingar. De flesta nekar anklagelser även om det i 

flera fall beskrivs bland anklagelserna av många vittnen. Några erkänner bland annat Sigrid 

från Ärsta, 32 år och Halt Karin men det är tydligt efter pressande omständigheter vid 

förhören.  Den ogifta kvinnan Sigrid är en av få kvinnor som i början av sitt förhör erkänner 97

rest till Blåkulla, när hon inte vill bekänna mer ges hon något jag inte lyckats tyda. “Hermedh 

stadnade oh ingen wijdare i dag bekännelsser i dagh gjiöra wille, derföre gafs henne ditation 

under wacht till mårgon att bekänna sigh”  När hon sedan återkommer erkänner hon sexuella 98

handlingar och anger vidare 19 personer , och är sedan en av de tre kvinnor som anger flest.   99

Vissa äldre kvinnor anklagades bära ansvaret för de ogifta kvinnornas giftemål, att de 

förberedde och klädde de unga flickorna till brud i Blåkulla, exempelvis änkan Sigrid från 

94 Trolldomsrannsakning i Torsåker, Dal och Ytterlännäs socknar 1674, Södra Ångermanlands 
domsaga, dombok vol. A I a:1, Härnösands landsarkiv. Avskrift; Sture Norberg, 2000. s. 22 
95 Trolldomsrannsakning i Torsåker, Dal och Ytterlännäs socknar 1674, Södra Ångermanlands 
domsaga, dombok vol. A I a:1, Härnösands landsarkiv. Avskrift; Sture Norberg, 2000. s. 22 
96 Trolldomsrannsakning i Torsåker, Dal och Ytterlännäs socknar 1674, Södra Ångermanlands 
domsaga, dombok vol. A I a:1, Härnösands landsarkiv.Avskrift; Sture Norberg, 2000. s. 84 
97 Trolldomsrannsakning i Torsåker, Dal och Ytterlännäs socknar 1674, Södra Ångermanlands 
domsaga, dombok vol. A I a:1, Härnösands landsarkiv. Avskrift; Sture Norberg, 2000. s. 20, 25 och 36 
98 Trolldomsrannsakning i Torsåker, Dal och Ytterlännäs socknar 1674, Södra Ångermanlands 
domsaga, dombok vol. A I a:1, Härnösands landsarkiv. Avskrift; Sture Norberg, 2000. s. 20 
99 Trolldomsrannsakning i Torsåker, Dal och Ytterlännäs socknar 1674, Södra Ångermanlands 
domsaga, dombok vol. A I a:1, Härnösands landsarkiv. Avskrift; Sture Norberg, 2000. s. 20, 25 och 36 
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Västerhammar, 70 år, en av vittnena berättar: “Sedt oh sin syster Elisabeth en gång stå ther 

brudh och gl. Sigrid klädt henne till brudh.”  100

Kvinnorna inte bara anklagades för sexuella handlingar, de anklagades även vara 

våldsamma och de som aktivt själva ville begå dessa. Det är en normativitet kring kvinnors 

sexualitet som framkommer i några av förhören från Torsåker socken. Per Persson från Vik, 

12 år vittnade gråtandes mot Märit i Vik “Käringarna slåss sigh emillan, dhe willia alla först 

liggia hoos dhen fule. Dhe slåss oh hugges medh spiälkar sig emillan, blodigt oh såår oh dhen 

fuhle under bordhett lääker strax dhem.”  Här användes symbolerna den fule (för satan), 101

och trollkärringars sexualitet på ett sätt som visar en inställning till kvinnors sexualitet vid 

denna tid. Brottet är alltså inte bara att de varit i Blåkulla och begått sexuella handlingar med 

satan utan även att de initierat det själva. Att kvinnors sexuella handlingar beskrevs på detta 

sätt var ett tabubrott som gick tvärtemot tidens rådande könsroller för sexualitet där mannen 

beskrevs som sexuellt aktiv och kvinnan passiv. Aktiv sexualitet och att kvinnorna själva tog 

initiativ till sexuella handlingar en bild för ett uttryck för satan och ondska.   102

Giftemålet i Blåkulla var etablerad även folkligt är tydligt då flera barnvittnen berättar 

hur de blivit vigda i Blåkulla när de anklagar kvinnor. Några av de vittnande pojkarna uppgav 

att de blivit vigda i Blåkulla med en kvinna. Exempelvis Johan 15 år från Ålsta som 

anklagade sin mor Anna från Ålsta bekände att han var gift med en kvinna i Blåkulla. “Ähr 

sielff wigder widh een be:t Karin, som ähr mälterska.”  Dock för honom liksom andra 103

vittnande pojkar som bekände vara gifta i Blåkulla nämndes varken sexuella handlingar som 

bola/ligga under bordet med någon eller att ha avlat barn, bara att de ingått äktenskap. Det är 

en tydlig skillnad mot de vittnande flickorna som berättade om giftermål i Blåkulla. De hade 

även legat med den man de blivit vidga med och ofta fött barn, exempelvis Sara Jonsdotter, i 

Ålsta, 13 år, som vittnade mot Margareta i Ålsta “blifuit ther ihoop wigder medh een karl, 

Nils b:d, som henne en ring gaf tå hon stodh brudh, som nu ähr som ett lijtett barck-stycke. 

Legatt 2 gånger hoos honom oh ähr nu medh barn.”   104

100 Trolldomsrannsakning i Torsåker, Dal och Ytterlännäs socknar 1674, Södra Ångermanlands 
domsaga, dombok vol. A I a:1, Härnösands landsarkiv. Avskrift; Sture Norberg, 2000. s. 42 
101 Trolldomsrannsakning i Torsåker, Dal och Ytterlännäs socknar 1674, Södra Ångermanlands 
domsaga, dombok vol. A I a:1, Härnösands landsarkiv.Avskrift; Sture Norberg, 2000. s. 5 
102 Häll, 2013, s. 124-125 
103 Trolldomsrannsakning i Torsåker, Dal och Ytterlännäs socknar 1674, Södra Ångermanlands 
domsaga, dombok vol. A I a:1, Härnösands landsarkiv.Avskrift; Sture Norberg, 2000. s. 17 
104 Trolldomsrannsakning i Torsåker, Dal och Ytterlännäs socknar 1674, Södra Ångermanlands 
domsaga, dombok vol. A I a:1, Härnösands landsarkiv.Avskrift; Sture Norberg, 2000. s. 14 

39 



 
 

Det är alltså två tydliga skillnader mellan män och kvinnor i de sexuella 

anklagelserna, först att männen aldrig anklagas för sexuella handlingar medan kvinnor i stor 

omfattning blir anklagade för det och vissa fall bekänner det. Och att ett äktenskap för en 

kvinna innebar sexuella handlingar och graviditet medan äktenskap för en man (de vittnande 

pojkarna) aldrig innebar att hans sexuella handlingar nämndes eller någon graviditet. Det 

visar både på den normativitet som rådde kring sexualitet och hur denne var integrerad del i 

den enskilda subjektiva identitet. Alltså att de anklagas för det av vittnen men även att flera 

personer själva redogör för det. Det visar hur kvinnors sexuelitet redogörs för, både muntligt 

som vittnesuppgifter av anhöriga kvinnor och män, och protokolleras utifrån brottet det 

utgjorde. Medan mäns sexuelitet aldrig redogjordes för.  

Genom reformationen blev det en stor förändring i sexualpolitisk lagföring. Det som 

kallades Guds lag, budorden i gamla testamentet, kom att läggas till i högmålsbalken och 

trycktes för första gången med Kristoffers landslag 1608, det medförde stora förändringar när 

det kom till det som betraktades som sexualbrott och kom att få ödesdigra konsekvenser för 

ett stort antal människor. Bland annat blev dödsstraffet viktigare för grova syndare då annars 

Guds vrede riskerade att drabba hela landet.   105

Det var även något som förekom i ballader och sägner vid denna tid där kvinnliga 

naturväsen med okontrollerbar sexualitet på olika sätt förgjordes av en man. Dessa skilde sig 

från häxprocesserna där levande kvinnor anklagades medan det i sägnerna handlade om väsen 

och de kan ses som en symbol som hotade husbondemakten och därmed muntligt förgjordes i 

de återkommande sägnerna. Mikael Häll pekar på hur dessa sägner var bland de absolut 

vanligaste i nordeuropeiska bondesamhällen och hur de både verkar ha förstärkts och varit en 

del av det kyrkliga etablerandet och häxprocesserna samtidigt som de gick bortanför den 

kyrkliga tiden. Under 1600-talet var det enormt stark koppling mellan satan, kvinnor, 

trolldom och otillåten sexualitet, där vild natur och och kvinnlig sexualitet sågs som ett hot 

mot den kristna kulturen och nya ordningen. Krossandet av dessa i myter om kvinnliga 

naturväsen som förkroppsligade båda dessa kan ses som ett uttryck för manlig rädsla och 

aggression.   106

105 Liliequist, Jonas, “Hor, tidelag, sodomi, könsförvillelse och andra brott enligt bibeln”, i 
Sexualpolitiska nyckeltexter, red. Klara Arnberg, Pia Laskar, Fia Sundevall, 2015. Leopardförlag, 
Stockholm. s. 32 
106 Häll, 2013, s. 121-125 
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Det visar på hur normativiteten kring kvinnlig sexualitet var en del av den sociala 

kulturen och den subjektiva identiteten liksom den var en del av rättsordningen och kyrkan 

med lagar, förhör och protokoll som speglade ensidigt den kvinnliga förbjudna sexualiteten. 

Överlappande anklagelser 

Några anklagelser var överlappande mellan den vanliga världen i byn och Blåkulla. Kvinnor 

beskylldes till exempel för att ha stulit säd från grannar i byn för att ta med sig till Blåkulla, 

ofta för att kasta i elden och dansa, de tog sig ofta dit genom att rida på kor men även på 

andra människor, exempelvis grannar, efter att förhören inletts beskriver många av de 

kvinnor som erkänt att de blivit svårt slagna av de andra kvinnorna som inte erkänt under 

natten då de återvänt till Blåkulla. Flera kvinnor beskylls för eller erkänner själva ha kunnat 

“ge liv och ande” åt ting som sig själva eller som barn, de har därigenom ofta eller aldrig 

egentligen varit på gudstjänst utan skickat ett vedträ i deras ställe.  

De följer som en form av manus, där berättelserna om Blåkulla och vad den 

anklagade kvinnan gjort där är närapå identiska. Det gäller både för vad vittnen berättar och 

vad de kvinnor som erkänner själva redogör. Genomgående för hela protokollet är en 

samstämmighet i anklagelserna, det blir tydligt i kontrast till vad vissa kvinnor berättade som 

verkar mer hämtat ur deras verkliga liv. Anna i Lövsjö hade en strategi av att berätta om de 

andra saker hon gjort för att intyga sin oskyldighet till anklagelserna som vittnena ställde mot 

henne. “Finskan h: Anna, tillstår allenast een gång stulit een hahra och då hon ogift war låtit 

sig belägra af een ogifft knächt, Pål Pålsson i Grundtjärn och Anundsjö sochn, och ingen 

annan syndh bedrifuit.”  Det är intressant att hon berättade om både stöld och sexualitet 107

utanför äktenskap som båda var allvarliga brott. Det pekar på att hon förstod anklagelserna 

och situationen hon var i som så allvarlig att hon valde att erkänna den typen av brott för att 

försöka rentvå sig från anklagelserna om trolldom. Hur hennes erkännande togs emot vet vi 

inte ur förhöret då det efter hennes erkännande inte finns något vidare antecknat och hon 

återkommer inte mer än i slutanteckningens lista över dömda. 

För männen är anklagelserna mot Erik Jonsson i Blästa det enda tydliga exemplet på 

överlappande anklagelser mellan Blåkulla och livet i socknen. Han anklagades för att tagit 

pengar från helvetet och det är totalt fyra tolvmän, kaplanen och prästen som vittnar mot 

107 Trolldomsrannsakning i Torsåker, Dal och Ytterlännäs socknar 1674, Södra Ångermanlands 
domsaga, dombok vol. A I a:1, Härnösands landsarkiv.Avskrift; Sture Norberg, 2000. s. 27 

41 



 
 

honom, utöver fem kvinnor och sex barn. Han hade flest rättsliga/kyrkliga representanter som 

vittnar mot honom av alla anklagade och det framgår tydligt att han inte hade ett särskilt gott 

anseende i socknen av de andra männen. Hans humor över processen användes även mot 

honom i förhöret.  

 

“”Erik Månsson oh Olof Danielsson, tolfmannerne, betygadhe att Erik Jonsson sadhe i 

afftons, då han uthkom af tingzstugan medh dhe andre trullpackorna: nå wille wij nu åstadh 

till gestebodz. Erik säger sig gårdagen heela törstade, derföre dhe ordhen sadhe.”  108

 

Vad som tycktes vara ett skämt över den plats som verkade vara ett överflöd av öl och dans 

vändes mot honom som ett bevis för han faktiskt ämnade resa till Blåkulla och ta del i det 

som skedde där. Det visar också på den stora kontrast mellan folkliga föreställningar om 

Blåkulla och processen i sin helhet och de kyrkliga representanternas allvar.  

Några kvinnor berättade om enkla läsningar de brukade göra över sår eller liknande 

och ställde det i kontrast till anklagelserna om Blåkulla som de själva ställde sig helt nekande 

till. De här berättelserna skiljer sig mycket från de andra, förekommer bara i några fall och 

verkar inte haft samma tyngd som de andra anklagelserna då de aldrig nämns av några vittnen 

utan bara av några kvinnor som nekar anklagelser om Blåkulla. De räknades antagligen som 

lövjerskor, vilket var något som folkligt skildes från trolldom på 1600-talet. Trolldom ansågs 

av både kyrka och folk vara något som var i syfte att skada människor, djur eller egendom. 

Medan lövjeri innefattade läsningar och liknande i form av sjukdomsbot och ansågs folkligt 

som allt annat än skadligt då det var den hjälp som stod till hands vid sjukdomar. Det skildes 

markant från begreppet trolldom även om det av kyrkan sedan lång tid klassades som 

trolldom.  Den juridiska definitionen av magi vid den här tiden sammanfattades i tre typer 109

av magiska handlingar som klassades som brottsliga med rättsliga konsekvenser; magisk 

skadegörelse, oskadlig magi och förbund med djävulen.   110

Det uppstod ofta stor förvirring när trolldomsprocesserna med anklagelser om 

Blåkulla blossade upp då även de kvinnor som betraktades som lövjerskor blev anklagade. De 

108 Trolldomsrannsakning i Torsåker, Dal och Ytterlännäs socknar 1674, Södra Ångermanlands 
domsaga, dombok vol. A I a:1, Härnösands landsarkiv.Avskrift; Sture Norberg, 2000. s. 39 
109 Lagerlöf-Genetay, 1990. s. 110-11 
110 Oja,Linda, Varken Gud eller Natur, 1999, Brutus Östlings Bokförlag Symposium, Stockholm. s. 
284-285 
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anklagade visste ofta om att det de gjorde gick emot det kyrkliga förbudet men att de hade ett 

annat anseende i socknen blir tydligt i förhör.   111

Så blev fallet för Stöt-Margareta, en äldre kvinna från Lästa som är den sista 

personen som togs in på förhör som anklagad.  

 

“Gamble pijgan Stöt-Margareta i Lästa förestältes och tillfrågadhes om hon och och 

trullkonsten hafr lärdt? Suaradhe: huadh syndz:r iagh på annat sätt hafr bedrijfuit, så ähr iägh 

lichwäl frij för trullkonsten. Effterfrågadhes hennes bedrefne synder? Swaradhe att fordom 

kyrioherden, sahl. hr. Mats, lärdhe henne några läsningar då hoos honom tiente”  112

 

Efter det berättade hon om några läsningar hon brukade göra bland annat över sår och för att 

stämma blod. De är alla noggrant antecknade ord för ord. Och här sker ett intressant skifte i 

dynamiken mellan de som förhörde och den anklagade. Stöt-Margareta inledde med att säga 

att hon begått synder i sitt liv men inte trolldom, när hon sedan frågades vad dessa synder var 

så angav hon de läsningar som den tidigare kyrkoherden lärt henne. Hon lekte i förhöret med 

orden och ledde tillbaka den synd hon sa sig ha gjort i sitt liv till den tidigare kyrkoherden. 

Här blir den binära kontrasten i den normativa nivån mellan trollkonst och häxor i satans 

namn och kyrkoherden i guds namn uppluckrad och utmanad. De är inte längre avgränsade 

som det ena eller andra utan ursprunget till hennes synder påstås komma från självaste 

kyrkoherden. Stöt-Margareta var den enda som uttryckte något liknande av alla anklagade 

vilket visar på att det var en stark hierarkisk avgränsning mellan anklagad och och de som 

ledde förhören. Kyrkoherden, prästen och tolvmännen gick ofta in som vittnen kring saker de 

kände till om de anklagade och när stöt-Margareta kom in som den 76:e och sista personen 

anklagad är första gången som någon kommenterade kyrkans eller lagens representanters 

förbund med det som kallas trolldom. I slutet av förhöret intygar de äldre i nämnden som 

kände den tidigare kyrkoherden att han aldrig brukade dessa läsningar vilket visar på att 

hennes ord hade en sån vikt att de behövde motbevisas.  

Kvinnor som betecknades som lövjerskor hade ofta ett bra anseende i den socken de 

kom från.  Vilket kan peka på varför hennes läsningar är så nogsamt antecknade och vikten 113

av att motbevisa henne påstående om den tidigare kyrkoherden. Det får också en förklaring 

111 Lagerlöf-Genetay, 1990. s. 110-11 
112 Trolldomsrannsakning i Torsåker, Dal och Ytterlännäs socknar 1674, Södra Ångermanlands 
domsaga, dombok vol. A I a:1, Härnösands landsarkiv.Avskrift; Sture Norberg, 2000. s. 42 
113 Génetay-Lagerlöf, 1990. s. 111 
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till hur det kommer sig att Stöt-Margareta från Lästa också är den enda personen som inte har 

några vittnen mot sig “Inga wittnen än funnitz som kunna betyga henne i Blåkulla hafua 

sedt.” . Det är anmärkningsvärt då alla andra anklagade har flera vittnen som upggav att de 114

setts i Blåkulla.  

Linda Oja menar att tidigare forskning varit mest inriktad på den skadliga magin och 

anklagelserna om Blåkulla och därmed bara översiktligt och kortfattat diskuterat inställningen 

till den oskadliga magin trots att det är det mest intressanta då det visar skillnader mellan 

grupper och makthavares ambitioner att förändra folkliga föreställningar. Till skillnad från 

anklagelser om skadlig magi och Blåkulla där allmänheten ofta angav varandra så framförs 

anklagelser för den så kallade oskadliga magin uteslutande av präster och andra 

myndighetspersoner. Under 1600-talet skärptes också straffet för den oskadliga magin och 

kunde leda till dödsdom, samtidigt suddades gränserna mellan de olika typerna av magibrott 

ut. Den oskadliga magin kom att alltmer diaboliseras. Oja pekar på hur detta var en del av att 

från myndigheters sida förändra inställningen till denna form av magi hos allmänheten i en 

tid då det från kyrkans sida fanns ett behov att etablera den rätta läran. Det största hotet mot 

den var i praktiken den oskadliga magin då den låg nära den kristna religionen med ritualer 

och kristna böner som användas men av folkliga utövare vilket gjorde att den låg utanför 

prästerskapets kontroll.  Hur exempelvis en sådan läsning kunde se ut syns i en av 115

Stöt-Margaretas läsningar för att stämma blod.  

 

“för Stämma bodhen Gudh låthe then blodhen intet rinna, såsom the quinnor om lögerdagen 

spinna, stanne thenne blodh såsom noe flodh ther Jesus ähr wogh. I nampn fadhers sonss oh 

then h:andes. Sedan fadher wår.” 

 

Barstow pekar på hur de kvinnor som hade rollen som helare/boterska i samhället 

också sågs som hotfulla då de inte bara använde kristna attribut utan även formler och 

kunskap som låg bortanför vad prästerna kände till. Och med erfarenheter och kunskap som 

ofta överfördes mor-dotter. Hon pekar på den skräck som var stark i män, speciellt präster, 

för de kvinnor med magiskt kunnande under denna tid.  Det var något som prästerna 116

114 Trolldomsrannsakning i Torsåker, Dal och Ytterlännäs socknar 1674, Södra Ångermanlands 
domsaga, dombok vol. A I a:1, Härnösands landsarkiv.Avskrift; Sture Norberg, 2000. s. 43 
115 Oja, 1999. s. 284-287 
116 Barstow, 1994. s. 109-110 

44 



 
 

försökte lösa i Dalarna på 1670-talet med förslaget att inrätta kyrkskolor för barn då annars 

ogifta kvinnor hade ansvar för att förmedla kosmologiska och transcendala traditioner till 

dem. Från kyrkans sida fanns en inställning att barnen behövde räddas från kvinnornas onda 

inflytande.   117

Avslutningsvis var skillnaderna mellan anklagelserna mot män och kvinnors vilken 

roll de uppgavs ha i Blåkulla, dessa var tydligt genuskodade; hushållssysslor, 

samhällsuppbärande uppdrag eller spel. Det var bara kvinnorna som anklagades för att 

introducera andra; barn och ungdomar till trolldom och riterna i Blåkulla och det är därför 

tydligt att det var kvinnorna som ansågs och anklagades för att vara de som stod i förbund 

med satan och Blåkulla. De blev därigenom portalen till det mest förbjudna som ansågs 

förstöra livet på jorden och den ondskefulla kontrasten till prästerna och kyrkan som 

representerade gud. Den stora skillnaden var de sexuella anklagelserna. Ingen av männen 

anklagades för något sexuellt umgänge med satan medan en stor del av kvinnorna blev det. 

Allt från att ligga under bordet/bola med satan en gång till att göra det var natt, gifta sig med 

honom, avla hans barn, sönderhacka dem och koka dem i en kittel. Detta var som diskuterats 

grova anklagelser under 1600-talet som både var belagd med dödsstraff och en enorm social 

skam för de kvinnor som anklagades. Att dessa sexuella anklagelser var så hårt riktade mot 

kvinnor är tydligt i protokollet och i liknande processer i Sverige och Europa. Det anknyter 

till intellektuella och folkliga inställningar till kvinnors kroppar och sexualitet som något som 

skulle kontrolleras och förtryckas. Dock är det inget historiskt kulturellt självklart då det 

inom andra kulturer, exempelvis den samiska, saknas tecken i historiskt källmaterial från 

denna tid på manlig kontroll av kvinnlig sexualitet.   118

Dödsdomar 

Tablå 2; Dödsdömda för trolldom i rannsakningsprotokollet, 1674, Torsåker, Ångermanland. 

Torsåker pastorat (Torsåker, Dals och 
Ytterlännäs socken) 

Totalt 60 personer (79% dödsdömdes av 
alla anklagade) 

57 kvinnor (95%) 3 män (5%) 

36 gifta kvinnor 
11 pigor 

3 vuxna män  
0 pojkar 

117 Ankarloo, 2007. s. 145 
118 Fur, 1998, s. 57 
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9 änkor 
1 finska 

Tablå 3; Frikända från dödsstraff i rannsakningsprotokollet, 1674, Torsåker, Ångermanland. 

Torsåker pastorat (Torsåker, Dals och 
Ytterlännäs socken) 

Totalt 11 personer 

6 kvinnor (55%) 5 män (45%) 

2 gifta kvinnor 
3 pigor 
1 flicka 

5 pojkar 

Källa: Trolldomsrannsakning i Torsåker, Dal och Ytterlännäs socknar 1674, Södra Ångermanlands 

domsaga, dombok vol. A I a:1, Härnösands landsarkiv.Avskrift; Sture Norberg, 2000. 

 

Den sista sidan i dokumentet redogör för domar. Där räknas 60 personer upp som trollpackor 

som döms till döden. “Efter föregående ransakningz innehåldh hafr heratznämbdh icke 

kunnat efftersh:e trullpackor ifrån lifzstraffet befrija, emädan dhe bekände hafua barnens 

wittnande besannat” . Av dessa 60 har några erkänt men andra helt nekat alla anklagelser 119

fram till sista förhöret som finns dokumenterat med dem. Det motsäger formuleringen 

“emädan dhe bekände”. Det var en klart större andel kvinnor som dömdes till dödsstraff än 

män, vilket även stämmer överens med den internationella forskningen över Europa där 85% 

av de dömda var kvinnor (och 80% av de anklagade var kvinnor).  För både andel 120

anklagade och andelen dödsdömda kvinnor låg Torsåker därmed över det europeiska 

genomsnittet. Det var vanligt att män blev friade eller fick mildare straff. Barstow menar att 

det juridiska systemet på det sättet favoriserade män även när anklagelserna var identiska 

med dömda kvinnors och kopplar det till att män sågs arbetsmässigt som en större resurs och 

att kvinnor kopplades med ondska när det kom till dessa brott. Även om kvinnor stod för en 

betydande mindre del av brottsligheten så var ändå den kriminella ondskefulla stereotypen en 

kvinna. Dessutom hade kvinnor ofta i större utsträckning mindre kunskap om det rättsliga 

systemet och möjligheter att agera inom det än män.  En annan genusfördelning som talar 121

för kvinnors underordnade position var att samtliga rättsliga och kyrkliga beslutsfttare var 

män i Torsåker; kyrkoherden, kaplanen och de 12 nämndemännen.  

119Trolldomsrannsakning i Torsåker, Dal och Ytterlännäs socknar 1674, Södra Ångermanlands 
domsaga, dombok vol. A I a:1, Härnösands landsarkiv.Avskrift; Sture Norberg, 2000. s. 43 
120 Barstow, 1994. s. 25  
121 Barstow, 1994. s. 25  
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I Torsåker vid tingsrättens dom dömdes dock alla vuxna män till dödsstraff vilket 

pekar på att deras brott sågs som grova på samma nivå som de dödsdömda kvinnornas och att 

de som anklagade inte haft några möjligheter att agera eller kunskap om rättssystemet som 

kunde rädda dem. Det var endast pojkarna som frikändes. 

Efter de dödsdömda följer en lista med elva personer som frias från dödsstraff i 

rannsakningsprotokollet. “Efftersh:ne kundhe häradznämdz till dödzstraffett icke fälla, uthan 

oh dhemlembna under wälb:te kongl: commissorialrättens gottfinnande, arbitraltter, att 

afstraffas:”  De är allstå inte anteckande som frikända utan frikända från dödsstraff och 122

slutgiltig dom ska tas av den kungliga kommissionen vilket betyder att alla anklagade har en 

form av dom på sig. Av de frikända från dödsstraff är sex barn (fem pojkar och en flicka), en 

hustru som varit för sjuk att komma till förhör, en hustru som flytt tillsammans med sin son 

från socknen och inte hittas och tre pigor. Nästan alla barn visar sig därmed ha friats trots att 

de ofta har flera vittnesmål mot sig, antagligen på grund av deras ålder. Det kan peka på att 

göra barn till anklagade vid processen var ett sätt att pressa deras mödrar att erkänna brott. De 

tre sista pigornas befrielse från dom är intressant. De är alla tre bland de 4 sista anklagade i 

hela processen. Anna har två vittnen mot sig, Agda fem, Stöt-Margareta noll. Det är lätt att 

förstå svårigheten att döma någon som nekar brott och som ingen vittnar mot som för 

Stöt-Margareta och att hon därmed frias.   Samtidigt är hennes ton i hur hon bemöter 123

anklagelserna och de dömande männen helt annorlunda från alla andra, hon ger ett 

ironiserande intryck av processen och en sorts respekt för henne skiner igenom i 

protokollsanteckningarna. Däremot för Agda och Anna måste det finnas en ytterligare 

förklaring. Andra kvinnor med 1-3 vittnen mot sig döms fortfarande till döden.  

Den sista gruppen personer är de fem personer som försvunnit ur protokollet. De tas 

upp som anklagade och deras förhör finns nedtecknat i rannsakningen men de saknas i den 

slutgiltiga förteckningen av domslut för dödsdömda och frikända från dödsstraff. Det är fyra 

kvinnor och en pojke; Cecilia från Flögsätter 90 år änka, Dordi från Mo hustru, Sara från 

Norum piga, Märit Nilsdotter från Flögsätter piga och pojken Per som tidigare stått anklagad 

med sin mor Malin men som tillsammans flytt och inte kunnat förhöras. Tre av kvinnorna 

Dordi, Sara och Märit har förhör direkt efter varandra i protokollet.  

122 Trolldomsrannsakning i Torsåker, Dal och Ytterlännäs socknar 1674, Södra Ångermanlands 
domsaga, dombok vol. A I a:1, Härnösands landsarkiv.Avskrift; Sture Norberg, 2000. s. 44 
123 Trolldomsrannsakning i Torsåker, Dal och Ytterlännäs socknar 1674, Södra Ångermanlands 
domsaga, dombok vol. A I a:1, Härnösands landsarkiv.Avskrift; Sture Norberg, 2000. s. 43-44 
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Anledningen till varför de saknas är oklar, om de kan ha missats eller om det fanns en 

annan anledning. Cecilias hälsa vid 90 år kan ha varit känslig speciellt om hon var en av dem 

som hölls i förvar under förhören, kan hon ha avlidit? Sara från Norum var den enda förutom 

Stöt-Margareta som inte hade några egentliga vittnen mot sig. Det anges hur alla kvinnor och 

barn som vittnat togs in men ingen känner igen henne från Blåkulla, bara en pojke tror han 

kanske har sett henne stå helt stilla där.  Detta tillsammans med att hon nekade till brott kan 124

ha gjort det svårt att döma henne till dödsstraff men förklarar inte varför hon inte är med på 

listan över dem som frikänns från dödsstraff. Märit hade tre vittnen mot sig och anteckningen 

om att det inte finns fler vittnen mot henne vilket inte är en annars förekommande anteckning 

som antyder att det har frågats bland dem som var närvarande.  Dordi hade nio vittnen (två 125

kvinnor och sju barn) som intygade att hon varit i Blåkulla medan hon själv nekade.  126

Ingenting i hennes förhör skiljer det åt från de andra eller ger en anledning till varför hon inte 

är med i slutförteckningen. För Malins son Per så togs han antagligen inte upp då hans mor 

redan finns listad som frikänd från dödsstraff då hon inte kunnat förhöras.  

Samtliga dömda och icke dömdas öden och slutgiltiga domar lämnas dock i händerna 

på den kungliga kommissionens ankomst.  Och det har tidigare antecknats att alla från 127

Torsåker socken och ytterligare några sedan ska hållas i förvar till deras ankomst.  

Sammanfattande analys 

I denna undersökning har framkommit att vid tingsförhören i Torsåker, 

Ångermanland 1674 var det kvinnor som systematiskt och i övervägande majoritet blev 

anklagade för trolldomsbrott, som blev anklagade för demonisk sexualitet och som dömdes 

till dödsstraff. Ålder och social status verkar i hög grad ha saknat betydelse för att bli 

anklagad, även om det främst var gifta kvinnor som blev anklagade. Dock verkar ålder ha 

varit avgörande för graden av anklagelserna då äldre kvinnor ansågs ansvariga för att 

introducera döttrar och yngre kvinnor, de både begick trolldomsbrott och ansågs föra det 

124 Trolldomsrannsakning i Torsåker, Dal och Ytterlännäs socknar 1674, Södra Ångermanlands 
domsaga, dombok vol. A I a:1, Härnösands landsarkiv. Avskrift; Sture Norberg, 2000. s. 26 
125 Trolldomsrannsakning i Torsåker, Dal och Ytterlännäs socknar 1674, Södra Ångermanlands 
domsaga, dombok vol. A I a:1, Härnösands landsarkiv. Avskrift; Sture Norberg, 2000. s. 26 
126 Trolldomsrannsakning i Torsåker, Dal och Ytterlännäs socknar 1674, Södra Ångermanlands 
domsaga, dombok vol. A I a:1, Härnösands landsarkiv. Avskrift; Sture Norberg, 2000. s. 25-26 
127 Trolldomsrannsakning i Torsåker, Dal och Ytterlännäs socknar 1674, Södra Ångermanlands 
domsaga, dombok vol. A I a:1, Härnösands landsarkiv. Avskrift; Sture Norberg, 2000. s. 43 
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vidare. Även om män blev anklagade så har det i denna undersökning blivit tydligt att den 

största delen av dem blev det utifrån sin relation till en trolldomsanklagad kvinna. De flesta 

var anklagade utifrån en kvinnas handlingar och i syfte att påverka hennes förhör vilket pekar 

på hur män/pojkar användes för att inrikta processen än mer mot kvinnor.  

Det fanns en samtida rättslig och social hierarkisk struktur baserad på kön där män var 

överordnade inom äktenskap och i statligt och kyrkligt lagutövande som tydligt speglades i 

protokollet. Kvinnor identifierades som tillhörande sin levande eller döde make, annars som 

sin fars dotter. De var alltså inte subjektet i sina egna liv inför lagen på det sätt som män var 

utan objekt till en man. Detta trots att andelen kvinnor i Sverige vid denna tid var betydligt 

högre än män till följd av krig. Lagstiftningen blev under 1600-talet hårdare; fler brott 

reglerades och med strängare straff. Detta gällde både sexuallagstiftningen och 

trolldomsbrott. Den kyrkliga lagen, Mose lag, blev en del av landslagen vilket var en viktig 

bakgrund för trolldomsproccesserna. Samhällsnivån lagstadgade en könsbaserad ojämlikhet 

och i utövandet kring trolldomsbrott märktes det i synnerhet. Det var bara män som förhörde 

och dömde. Och flera av anklagelserna verkar bara kunnat ha begåtts av kvinnor. En 

kärnaspekt av anklagelserna var de sexuella anklagelserna där det bara var kvinnors sexualitet 

i Blåkulla som redogjordes för och de som anklagdes för demonisk sexualitet. Det visar på 

hur det fanns en normativitet och lagstiftning som i praktiken benämnde och straffade 

kvinnors men inte mäns sexuella handlingar, det kopplas till en tradition med behov av att 

kontrollera kvinnlig vild sexualitet, verklig eller påstådd. 

I huvudsak kom vittnesmålen från barn som kan ha pressats hårt för att vittna. Men en 

stor del av anklagelserna kom även från andra anklagade kvinnor som korsvis angav och 

vittnade mot varandra. Av de vuxna vittnena var det både män och kvinnor som anklagade. 

De rättsliga och kyrkliga representanterna var en uteslutande homosocialt manlig grupp, de 

ledde förhören, vittnade och förkunnade domar och hade därigenom makten över den rättsliga 

utformningen av processen. Samtidigt var det en en nästan uteslutande homosocialt kvinnlig 

grupp av de vuxna vittnena som angav och vittnade. Det går därför inte att säga att det var en 

process inriktad mot kvinnor av män men det är tydligt att det var en process inriktad mot 

kvinnor av män och kvinnor.  

Avgörande kulturella symboler för kvinnor med trolldomsrykte under denna tid var 

trollpacka, dotter till en trollpacka och lövjerska. De blev en del av de normativa koncept som 

hade funnits sedan tidigare, innan processen. Trolldom ansågs överföras matrilinjärt över 
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generationerna och det kan förstås i kontrast till den kyrkliga maktens intresse att etableras 

som de enda legitima religiösa utövarna i en binär kontrast mot den skadliga magin och 

“trollkärringen”med en inriktning på att förgöra kvinnoled i flera generationer.  

De normativa koncepten skiljde sig mellan samhällsskikten med prästerna och lagen 

som såg lövjerskor och traditionell sjukdomsbot som i förbund med satan och behövde 

förgöras och den folkliga bilden där de sågs som en tillgång och inte alls var några som 

angavs för trolldom som var ett brott som handlade om ont uppsåt. De kulturella symbolerna 

hade därför inte samma betydelse för alla och det fanns ett starkt behov från kyrkan att 

förändra de folkliga normativa koncepten och trolldomsprocesserna kan förstås som en en del 

i det.  

Sammanfatningsvis är inriktningen som processerna hade på kvinnor, hur det tog sig 

uttryck och vad det berodde på det mest uppenbara med dessa processer och något som 

missats av tidigare forskning. Kvinnor var i majoritet av anklagade och dömda inom ett 

lagsystem/kyrkliga förordningar skapade av män med makt. Det tog sig uttryck i kyrkans 

behov av förtryckandet av äldre symboliska handlingar, tankemönster, betenden och att vilja 

utrota kvinnor med trolldomsrykte i flera generationer. Berättelserna var färdigregisserade ur 

häxmanualerna och pressades fram ur de anklagade och vittnen. Detta förekom även i 

bygdens egen struktur, människor i olika åldrar, social status anklagades men det var i 

huvudsak gifta kvinnor det var inriktat mot. Kvinnor angav varandra, skämtade om sig själv 

som trollpacka och blev starkt socialt dömda. 

Forskning saknas kring vad detta inneburit över tid för kvinnor, både inom de familjer 

och samhällen som drabbades men även för det större kulturella medvetandet och 

identifikationen som kvinna. Vilket leder vidare till ytterligare frågor; hur blir en kvinna 

trygg i sin egen kropp efter att stått anklagad för demonisk sexualitet utpekad av hela 

bygden? Hur kunde en ung man förhålla sig till kvinnor, sin blivande hustru eller sin dotter 

efter att han anklagat sin mor för demonisk sexulitet och att hon avrättats?  

Bortanför tid och rum återskapas anklagelser mot kvinnor om trolldomsom leder till 

utanförskap, tortyr och döden. Ett fenomen som under 1600-talet sträckte sig över flera 

kontinenter och som sträcker sig in i Borås och Afrika idag. Ett fenomen som ökar. Vi måste 

se längre än bara enskilda händelser och istället se till den enhetliga bild som skapas när vi 

fogar delarna samman. Den samstämmighet som framträder i vittnens och de erkännandes 

berättelse om kvinnans skuld och brott i Blåkulla visar på identitetsskapande tankefigurer 
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födda ur en idéströmning som i sin grövsta form varit inriktad på att förgöra kvinnor, 

kvinnors kroppar och kvinnors sexualitet. Som denna undersökning visat på inte bara handlat 

om män mot kvinnor utan män och kvinnor mot kvinnor.  

Jag tror inte Märit kom hem. Och jag tror det är viktigt att vi förstår varför och hur vi 

kan koppla det samman med vad som sker idag. Istället för att lämna henne och andras öde 

kvarglömt i ett annars välutforskat ämne kan det skapa förutsättningar för fler kvinnor att 

komma hem.  

Märit stod på bålberget. Den plats där tre socknar möttes. Ytterlännäs, Torsåkers och 

Dals. Röken från de kroppar som brändes var tjock och gjorde det svårt att andas, kroppen 

darrade så starkt att hon inte längre kunde hålla sig uppe själv. Hon hade inte kunnat rädda 

dem, lika lite som sig själv. Hon hade sett blodet från de kvinnor som varit i stupstocken flyta 

längs vägen, kletigt färgade det skogens golv. Hennes kropp höll henne inte längre. Hon såg i 

alla de ansikten som stirrade på henne, de människor från bygden som alltid sett på henne 

“finskan” med förakt. De var nu förvridna och oigenkänliga av hat. I detta kaos fanns en 

stund av klarhet i henne.. 
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Bilaga: anklagade 

 

Torsåker socken 15 oktober 1674 

1.     Brita, Västerhammar. Änka, 50 år. 

Johan Nilsson. 

Dödsstraff 

2.       Sara, Klen. Hustru, 45 år. Gift med 

Håkan Eriksson. 

Dödsstraff 

3.       Elisabeth, Aspby. Hustru. Gift med 

Olof Eriksson. 

Dödsstraff 

4.       Sigrid Västerhammar. Hustru. Gift 

med Johan Olofsson. 

Dödsstraff 

5.       Barbro, Hjärtnäs. Hustru. Gift med 

Lars Jönsson. 

Dödsstraff 

6.       Anna, Björned. Änka. 

Dödsstraff 

7.       Märit, Vik. Hustru. Gift med Abraham 

Samuelsson. 

Dödsstraff 

8.       Anna, Aspby. Piga, 28 år. 

Dotter till Elisabeth (3) och Olof Eriksson 

Aspby. 

Dödsstraff 

9.       Margareta, Aspby. Hustru. Gift med 

Olof Jonsson. 

Dödsstraff 

10.   Barbro, Aspby. Hustru. 

Margareta (9) och Olof Jonssons sonhustru. 

Dödsstraff 

11.   Margareta, Hola. Hustru. Gift med Olof 

Eriksson. 

Dödsstraff 

12.   Olof Olofsson, Hola. 16 år. 

Margareta (11) och Olof Erkssons son. 

Inte dödsstraff 

13.   Anna, Hämra. Hustru. 

Gift med bror till h:Anna, Ålsta. 

Dödsstraff 

14.   Märit, Hälsingsta. Hustru. Gift med Olof 

Eriksson. 

Dödsstraff 

15.   Elisabeth, Salom. Hustru. Gift med Erik 

Nilsson. 

Dödsstraff 

16.   Sara Eriksdotter, Salom. 24 år. Piga. 

Elisabeth (15) och Erik Nilssons barn. 

Dödsstraff 

17.   David Nilsson, Fanom. 

Egna barn; Barbro, Johan och Olof. 

Dödsstraff 

18.   Märit, Rogsta. Hustru. Gift med Nils 

Jonsson. 

Dödsstraff 

19.   Karin, Kärvsta. Änka. Salige Johan 

Jonsson. 

(Karins avlidne mor Malin ryckte om 

trollkonst. 

Dödsstraff 

20.   Nils Johansson, Kärvsta. 25 år. 

(eventuellt son till Johan Jonssons (19) 
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Dödsstraff 

  

Dals socken 21 oktober 1674 

21.   Karin, Ärsta. Hustru, 34 år. Gift med Pål 

Pålsson. 

Dotter till Margareta, Lästa (56) 

Flera systrar anklagade. Syster Brita (52) 

Dödsstraff 

22.   Margareta, Ålsta. Hustru. Gift med Erik 

Olofsson. 

Dödsstraff 

23.   Anna, Ålsta. Hustru. Gift med Mats 

Olofsson. 

Dödsstraff 

24.   Brita, Ärsta. Hustru. Gift med Mårten 

Johansson. 

Dödsstraff 

25.   Ella, Norum. Hustru, över 50 år. Gift 

med Per Olofsson. 

(angiven av många) 

Dödsstraff 

26.   Pål Persson, Norum. Pojke, 11 år. 

Son till Ella i Norum (25) och Per Olofsson. 

Inte dödsstraff 

27.   Olof Persson, Norum. Pojke, 18 år. 

Son till Ella i Norum (25) och Per Olofsson. 

Inte dödsstraff 

28.   Olof Matsson, Ålsta. Pojke, 15 år. 

Son till Anna i Ålsta (23) och Mats Olofsson. 

Inte dödsstraff 

29.   Sara, Norum. Änka. 

Mor till Sara, Norum 20 år. 

Dödsstraff 

30.   Karin, Ålsta. Hustru. Gift med Per 

Jönsson. 

Dödsstraff 

31.   Brita, Ålsta. Hustru, 70 år. Gift med Jöns 

Larsson. 

Dödsstraff 

32.   Sigrid Mårtensdotter, Ärsta. Piga, 32 

år. 

Dödsstraff 

33.   Anna, Ålstad. Hustru. Gift med 

båtsmannen Jöns Pålsson. 

Dödsstraff 

34.   Sara, Ärsta. Hustru. 52 år. Nils Eriksson. 

Dödsstraff 

35.   Märta Eriksdotter, Ålsta. Flicka, 14 år. 

Dotter till Margareta i Ålsta (22) och Erik 

Olofsson. 

Inte dödsstraff 

36.   Cecilia, Flögsätter. Änka, över 90 år. 

Mor till piga Kerstin i Flögsätter (38) och 

Anna i Mo (40) 

Straff: saknas i slutförteckningen, har avlidit? 

37.   Brita, Flögsätter. Hustru. Gift med Per 

Nilsson. 

Dödsstraff 

38.   Kerstin, Flögsätter. Piga. 

Dotter till Cecilia i Flögsätter (36) 

Syster till Anna i Mo (40) 

Dödsstraff 

39.   Brita i Flögsätter. Hustru. Gift med Nils 

Eriksson. 

Mor till Brita, Flögsätter, piga hos kaplanen 

(65) 

Dödsstraff 

40.   Anna, Mo. Änka, 60 år. Gift med Per 

Kristiersson. 

Dotter till Cecilia, Flögsätter. 
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Syster till Kerstin Flögsätter. 

Dödsstraff 

41.   Cecilia, Mo. Piga 

Dotter till Anna i Mo. 

Dotterdotter till Cecilia i Flögsätter. 

Dödsstraff 

42.   Karin, Mo. Hustru. Gift med Hans 

Tomasson. 

Dödsstraff 

43.   Dordi, Mo. Hustru. Gift med Anders 

Eriksson. 

Straff; saknas i slutförteckningen, har avlidit? 

44.   Sara, Norum. Piga, 20 år. 

Dotter till Sara i Norum (29) 

Vittnen: 

Ingen har sett henne i Blåkulla trots att alla 

kvinnor och barn som vittnat kallas in. Ett barn 

säger han kanske sett henne där en gång stå 

stilla. 

Straff: saknas i slutförteckningen 

45.   Märit Nilsdotter, Flögsätter. Piga. 

Dotter till Brita, Flögsätter (37) 

Straff; saknas i slutförteckningen. 

46.   Barbro, Daglös. Hustru. Gift med Hans 

Eriksson. 

Dödsstraff 

47.   Kerstin Hansdotter, Daglös. Piga 24 år. 

Dödsstraff 

48.   Anna, Lövsjö. Hustru. Gift med Erik 

Henriksson. 

Dödsstraff 

49.   Märit, Tunnsjö. Hustru. Mikael finnes. 

Dödsstraff 

50.   Anders Eriksson, Tunnsjö. Pojke, 12 år. 

Inte dödsstraff 

51.   Kerstin, Lövsjö. Hustru. Gift med Hans 

Hansson. 

Ligger sjuk hemma 

Inte dödsstraff 

  

Ytterlännäs socken 29, 30 och 31 oktober och 

3 och 4 november 1674 

52.   Brita Hansdotter, Lästa. Ogift piga, 32 

år. 

Dotter till Margareta, Lästa (56) 

Dödsstraff 

53.   Kerstin Hansdotter, Lästa. Piga ,18 år. 

Dotter till Margareta, Lästa (56) 

Dödsstraff 

54.   Anna Hansdotter, Lästa. Piga, 20 år. 

Dotter till Margareta, Lästa (56) 

Dödsstraff 

55.   Barbro Hansdotter, Forsed. Hustru, 39 

år. Gift med Nils Andersson. 

Dotter till Margareta, Lästa (56) 

Dödsstraff 

56.   Margareta, Lästa. Hustru, inemoth 70 

år. Gift med Hans Mårtensson. 

Mor till 5-6 anklagade kvinnor: 

Karin (21) 

Margareta (11) ?? bekräfta 

Brita i Lästa (52) 

Kerstin (53) 

Anna i Lästa (54) 

Barbro i Lästa (55) 

Dödsstraff 

57.   Sigrid, Näs. Änka, 28 år. Hans Olofsson. 

Dotter till Märit i Näs (58) 

Dödsstraff 
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58.   Märit, Näs. Hustru, 60 år. Gift med Hans 

Olofsson. 

Mor till Sigrid i Näs (57) 

Dödstraff 

59.   Anna, Näs. Hustru. Gift med Per 

Persson. 

Dödsstraff 

60.   Elisabeth, Näs. Hustru, 24 år. Gift med 

Erik Hansson. 

Dödsstraff 

61.   Halt-Karin Henriksdotter, Näs. Piga 50 

år. 

Dotter till Blind-Henrik och Brita båda 

föräldrarna döda. Modern Brita rykte som 

trollkunnig. 

Brorsdotter till Brita, Västerhammar (1) 

Dödsstraff 

62.   Margareta, Sunnanåker. Hustru, 40 år. 

Gift med Johan Andersson. 

Dödsstraff 

63.   Cecilia, Blästa. Hustru, 60 år. Gift med 

Erik Jonsson. 

Hustru till Erik Jonsson (66) 

Dödsstraff 

64.   Ingrid, Bollsta. Änka, 60 år. 

Dödsstraff 

65.   Brita Nilsdotter, Flögsätter/Näs. Piga 

hos kaplanen Lars. 

Dotter till Brita, Flögsätter (39) 

Dödsstraff 

66.   Erik Jonsson, Blästa. 

Make till Cecilia, Blästa (63) 

Dödsstraff 

67.   Gubbe-Brita, Nyland. Änka, 60 år. Gift 

med Kristoffer. 

Dödsstraff 

68.   Cecilia, Nyland. Hustru, över 60 år. 

Dödsstraff 

69.   Brita, Näs. Hustru, 40 år. Gift med Lars 

Persson. 

Dödsstraff 

70.   Margareta, Forsed. Forsedsfinskan. 

Utgammal 

Vill inte tala svenska 

Dödsstraff 

71.   Malin, Näs. Hustru. Gift med Anders 

Markusson. 

Mor till Per Andersson, Näs (74) 

Tagit till flykten 

Inte dödsstraff 

72.   Per Andersson, Näs. Pojke. 

Son till Malin (72) och Anders Markusson 

Tagit till flykten 

Inte dödsstraff 

73.   Anna, Aspby. Gamla Pigan, 50 år. 

Inte dödsstraff 

74.   Sigrid, Västerhammar. Änka, 70 år. 

Dödsstraff 

75.   Agda, Mo. Hustru. Gift med Olof 

Olofsson. 

Inte dödsstraff 

76.   Stöt-Margareta, Lästa. Piga, gammal. 

Inga vittnen har sett henne i Blåkulla 

Inte dödsstraff 
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