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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Den här uppsatsen jämför likheter och skillnader i fyra exempel på rättsliga processer som 

ägde rum i Sverige under slutet av 1600-talet. Brotten rubricerades som trolldomsbrott och 

anklagade var samer och påstådda häxor, av kronan (staten) eller kyrkan.1 Det var en tid då 

vem som helst kunde bli föremål för rättslig process, om hen inte uppfattades bekänna sig 

till den lutherska kristna tron. Grannar kunde anklaga varandra för utövande av signeri, en 

ouppsåtlig form av avvärjande verbal magi, eller värre, vilket kunde leda till olika typer av 

straff som kronan utdömde och kyrkan i vissa fall verkställde.2 Dessa två starka makter 

samsades om att stävja och bekämpa de religionsbrott som förekom runt omkring i riket 

och som störde samhällsordningen.3 Trolldomsbrott, dvs. religionsbrott, var ett av de 

grövsta brott som kunde begås, eftersom det var ett brott mot Gud och konungen.4 Ofta 

dömdes stränga straff ut men det förekom också att de anklagade friades.5 Flera studier 

visar att samer straffades mildare än påstådda häxor vid trolldomsanklagelser och varav ett 

verkställt dödsstraff i lappmarken år 1692 går att belägga medan 240 dödsstraff verkställts 

mot påstådda häxor under åren 1668-1677.6 Perioden som uppsatsen behandlar är åren 

1668 – 1689. Dessa 21 år präglas av att Sverige tidigare tillkännagett sig som luthersk 

statsmakt vilket beslutats i Uppsala möte 1593.7 Kung Karl XI hade en särskild makt över 

rättsväsendet i egenskap av överhuvud både för kronan och kyrkan.8 Karl XI:s regenttid 

kom att prägla tiden före, under och efter processerna. Det är också en tid som 

karaktäriseras av ett rättssystem där enhetliga lagar saknas och det var ovisst vilken 

                                                      
1 Begreppet kronan kommer att användas som begrepp för staten ff. 
2 Bengt Ankarloo, Trolldomsprocesserna i Sverige, Diss., Lund: Lunds universitet, 1971, 87.  
3 Se exempel:  Olle Sundström, ”Svenskkyrkliga förståelser av inhemsk samisk världsåskådning: En historisk 
översikt”, i De historiska relationerna mellan Svenska kyrkan och samerna, Bd 2, red. Daniel Lindmark och 
Olle Sundström (Skellefteå: Artos & Norma, 2016), 541; Soili-Maria Olli, Visioner av världen: Hädelse och 
djävulspakt i justitierevisionen 1680–1789. Diss., Umeå: Umeå universitet, 2007, 44; Karin Grankvist, 
Samerna, staten och rätten i Torne lappmark under 1600-talet: Makt, diskurs och representation. Diss., 
Umeå: Umeå universitet, 2004, 107, 128; Kristina Tegler, ”Bland trollkonor och ryktesspridare”, Opuscula 
historica Upsaliensia, nr !9 (1998): 126. 
4 Per Sörlin, Trolldoms- och vidskepelseprocesserna i Göta hovrätt 1635–1754. Diss., Umeå: Umeå 
universitet, 1993, 16, 46. 
5 Marie Lennersand, ”Andom till sky och skräck. Den rättsliga behandlingen av trolldomsprocesserna i 
Älvdalen och Mora 1668–69” i Opuscula historica Upsaliensia, nr 18 (1997): 26. 
6 Läs mer i exempelvis: Ankarloo, ”Trolldomsprocesserna”, 228; Sundström, ”Svenskkyrkliga”, 542; 
Granqvist, sid. 140–141.  
7 Göran Inger, Svensk rättshistoria (Malmö: Liber AB, 2011), 86. 
8 Björn Norlin, ”Kyrkan, missionen och skolan” i Samerna och Svenska kyrkan: Underlag för kyrkligt 
försoningsarbete, red. Daniel Lindmark & Olle Sundström (Möklinta: Gidlunds förlag, 2017), 40; Granqvist, 
121, 128; Inger, 95. 
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rättskälla som skulle brukas.9 Det blir tydligt i de kapitel som behandlar processerna, som 

visar hur de olika domstolarna hade svårt att förhålla sig till gällande lagstiftning och 

praxis, samt att ansvarsfördelningen mellan krona och kyrka inte var uppenbar.10 Kyrkan, 

som hörde samman med kronan, tillämpade en egen lagstiftning, kyrkoordning och senare 

kyrkolag. Därvid tillkommer att många av processerna mot individer ur den samiska och 

övriga svenska befolkningen styrktes med gammaltestamentliga lagtexter, hämtade ur 

Exodus och Leviticus i moseböckerna.11 Den teologiska förbundstanke som vilade på dessa 

delar av bibeln, applicerades på medborgarna bl.a. genom rättsliga processer rörande 

religionsbrott.12  

 

1.2 Begrepp 

Jag använder mig av begreppet religionsbrott som samlingsnamn för de olika 

typer/rubriceringar av trolldoms- och religionsbrott som förekommer i de processer den här 

uppsatsen jämför. För utveckling och fördjupning av begreppet, se kapitel 2.3.  

 

Häxprocesserna är de exempel som Ankarloo (1971) behandlar i sin avhandling och är de 

processer mot personer som anklagades för att vara häxor och främst syftar till de 

processer som ägde rum år 1668–1677.     

 

Jag använder inte begreppet Sápmi utan lappmarken, i det historiska material jag arbetar 

med var lappmarken det gängse använda och förekommande begreppet.13   

 

Övriga vanliga förekommande begrepp som används i den här uppsatsen definieras under 

sitt respektive kapitel.  

 

                                                      
9 Inger, 78, 85; Lennersand, 26, 31; Ankarloo, Trolldomsprocesserna, 26, 91, 119, 234–235. 
10 År 1687 kom en förordning om rättegång i Domkapitel som reglerade förhållandet mellan kyrklig och 
världslig rättskipning, Inger, sid. 90; Ankarloo menar att trots det var den värdsliga rätten som skulle utreda 
och döma brott, tog sig domkapitel friheten att göra det, när de ansåg att kronan brast i sitt utövande, se 
Bengt Ankarloo, Satans raseri: En sannfärdig berättelse om det stora häxoväsendet i Sverige och omgivande 
länder (Stockholm: Ordfront, 1997), 180.  
11 Exodus, 2 Mos 22:18 ”En trollkona skall du icke låta leva”, Leviticus, 3 Mos 20:27 ”När någon man eller 
kvinna befattar sig med andebesvärjelser eller spådom, skall denne straffas med döden; men man skall 
stena honom, blodskuld låder vid honom”, se Ankarloo, Trolldomsprocesserna, 90, 95–96.  
12 Sörlin, 12.  
13 Se bilaga 1, karta över lappmarken på sista sidan för geografisk överblick.  
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1.3 Problemformulering och syfte 

Problemformuleringen för uppsatsen är: vilka likheter och skillnader går att urskilja i 

tillämpningen av lagarna om religionsbrott i de exempel som uppsatsen behandlar hämtade 

från rättsprocesser mot samer och påstådda häxor under tidsperioden 1668–1687 i Sverige? 

 

Syftet med uppsatsen är att ge en ökad förståelse och fördjupad kunskap om de rättsliga 

processer i mål rörande religionsbrott som svenska staten bedrev under slutet av 1600-talet 

mot samer och påstådda häxor. Jag menar att ökad förståelse och fördjupad kunskap ger en 

mer nyanserad bild av de rättsliga processer som bedrevs, uppsatsen vill därför tillföra 

något nytt till diskussionen om rättsprocesserna mot samerna och deras situation som 

undersåtar i det dåvarande svenska riket, både vad gäller forskning och för den intresserade 

allmänheten. Syftet är också att tillföra studiet av dessa processer en bättre grund att bygga 

fortsatta studier på, genom att bidra med en sammanhängande och pedagogisk översikt 

över den teologiska och juridiska bakgrund som är relevant för ämnet.  

 

1.4 Arbetsfrågor 

För att kunna besvara uppsatsens problemformulering använder jag följande arbetsfrågor 

som stöd: 

1 Hur motiverades beivrande av religionsbrott och hur reglerades brotten i kronans 

respektive kyrkans juridik?  

2 Hur såg tillsynen ut av s.k. religionsbrott, vilken roll spelade de olika aktörerna: kronan 

och kyrkan?  

3 Vad karaktäriserade de respektive religionsbrottsprocesserna i jämförelse mellan 

processerna mot samerna och processerna mot de påstådda häxorna? 

Arbetsfrågorna besvaras i respektive kapitel och problemformuleringen besvaras i kapitel 

4, slutsatser.  

 

1.5 Metod, urval och material 

1.5.1 Metod 

Metoderna som använts i uppsatsens olika kapitel skiljer sig åt och beskrivs här utifrån 

dess tillämpningsområde utifrån kapitel. Till kapitel 2, Teologisk och juridisk bakgrund, 

har jag använt hermeneutisk metod, som innebär att förstå meningar i språk och praktik 
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genom textanalys av det material som det förflutna lämnat efter sig. Metoden syftar till att 

nå kunskap genom att analysera text utifrån dess eget sammanhang.14 Metoden har använts 

i syfte att begripliggöra teologisk och juridisk bakgrund, som är av relevans för att kunna 

tillgodogöra sig analysen i kapitel 3.  

 

Till kapitel 3, Trolldomsprocesser i lappmarken och övriga Sverige har jag använt 

kvalitativ komparativ metod, vilket betyder att metoden bidrar till förståelse genom 

jämförelse av litteratur.15 Målet med metoden är  att se skillnader och likheter och används 

lämpligast då jämförelsen speglas i en analys utifrån ett noga avvägt jämförelsematerial.16 

Begreppet kvalitativ betyder att studien behandlar löpande text och får fram sin analys 

genom tolkning av denna.17  I detta kapitel jämför jag likheter (generaliserande 

komparation) och skillnader (kontrasterande komparation) vid tillämpningen av 

religionsbrott vid rättsliga processer, genom att använda exempel från processer mot samer 

och ur häxprocesserna från tidsperioden 1668–1689 i Sverige, angående avgränsningen av 

årtal motiveras den nedan under rubriken avgränsningar. 

 

1.5.2 Urval av exempel  

Den komparativa metoden vilar på att det som avser att jämföras – går att jämföra. Ett 

grundläggande kriterium är att objekten tillhör samma kategori.18 Under den här rubriken 

beskriver jag hur denna urvalsprocess gått till.  

 

Uppsatsen jämför fyra stycken rättsliga processer mot samer och påstådda häxor under 

slutet av 1600-talet.  Processerna är jämnt fördelade utifrån de två olika 

jämförelsematerialen, samer och påstådda häxor. Exempel på processer mot samer är 

hämtade ur Granqvist och processer från häxprocesserna är hämtade ur Ankarloo (se vidare 

nedan, 1.5.4 Material). Dessa är valda i relation till följande faktorer:  

 Tillräcklig mängd litteratur. Processen måste vara väl dokumenterad och behandlad 

som i den litteratur jag använder mig av i den här uppsatsen. 

                                                      
14 Stellan Dahlgren och Anders Florén, Fråga det förflutna: En introduktion till modern historieforskning 
(Lund: Studentlitteratur, 1996), 192–194. 
15 Dahlgren och Florén, 180, 195. 
16 Dahlgren och Florén, 195–199.  
17 Dahlgren och Florén, 180.  
18 Dahlgren och Florén, 197. 
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 Processerna skall kunna jämföras i relation till varandra, i syfte att synliggöra det som 

karaktäriserade processföringen genom komparation mellan jämförelsegrupperna.  

De processer jag valt är som sagt väl analyserade i den tidigare forskningen. Utifrån 

aspekten att processerna skall kunna jämföras i relation till varandra har följande kriterier 

varit gällande: 

 Brotten ska rubriceras som trolldomsbrott/religionsbrott och ägt rum under åren 1668–

1697 inom riket Sverige,  

 brottsrubriceringen ska vara på samma straffskala, det vill säga lindrigt eller grövre 

brott, 

 processen skall ha förts inom ramen för myndighetsutövning, det vill säga, av kronan- 

och/eller kyrkan, 

 övriga faktorer som uppvisar att processerna går att jämföra, såsom exempelvis liknande 

förfarande i ärendet eller antalet personer som står inför rätten. 

De exempel på processer som den här uppsatsen analyserar redovisas under kapitel 3, där 

också analysen äger rum. Vad som försvårar urvalet av processer är att det finns färre 

analyserade processer som berör religionsbrott med samer, än analyserade religionsbrott 

som berör häxprocesser i litteraturen samt att processernas förfarande sett olika ut. Inom 

den samiska kontext jag undersöker förekom inte kommissioner medan det var ett väl 

utvecklat tillvägagångssätt under häxprocesserna. Inom ramen för religionsbrott används 

också olika typer av kategoriseringar, då brottens innehåll är olika. Jojk är ett exempel på 

brott som endast förekom i samisk kontext, medan barnaförande till Blåkulla är ett 

exempel på brott som endast förekom under häxprocesserna– de sorterar dock båda under 

grövre brott, så kallade ”förgörande brott”.19 Jag menar att det varit en utmaning att förstå 

dessa brottsrubriceringar i syfte att jämföra dem utifrån tanken om att de ska befinna sig 

inom samma kategori för att vara jämförbara. Jag gör ingen ansats att värdera dessa olika 

brottsrubriceringar eller deras innehåll, utan kategoriserar dem utifrån hur författarna 

kategoriserat dem utifrån sin granskning i respektive avhandling.20  

 

                                                      
19 Se brottsrubriceringar kapitel 2.3.1, Brottets karaktär.  
20 Lagen om eder och sabbatsbrott är en lag som tillämpades vid trolldomsbrott och där gjordes en skillnad 

mellan lindrigare respektive grövre brott, se Sörlin, 44. 
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Granqvist behandlar färre processer än vad Ankarloo gör. I Granqvist förekommer nio 

stycken processer rörande religionsbrott och alla mål analyseras inte så utförligt att de är 

lämpliga att använda i den här uppsatsen. Samtidigt som processen i sig skall vara 

analyserad i den använda litteraturen skall den också gå att analysera utförligare här, med 

stöd av det teologiska och juridiska bakgrundskapitel som finns. De exempel ur Granqvist 

som jag använder träffar relevanta begrepp i uppsatsens bakgrundkapitel och lämnar 

utrymme för vidare analys. Granqvists analyserade processer förekommer under åren 

1671–1687 och jag har under arbetet med min jämförande analys studerat Riksarkivets 

renoverade domböcker i syfte att få fram fler detaljer rörande de valda processerna som 

Granqvist anför i sin avhandling. Dessa domböcker är delvis dock skadade och skrivna på 

ett sätt som gör det mycket svårt att inom ramen av en kandidatuppsats vara möjligt att 

använda som källa. Som stöd och utveckling till ett av Granqvists exempel använder jag 

dock Erik Nordbergs handskrifter som är transkriberade rättegångsprotokoll från 

processerna vid Jukkasjärvi ting, vilket har gett en mer detaljerad bild av processen än vad 

Granqvists avhandling gör.  

 

När exemplen ur Granqvist var valda, matchade jag dem mot rättsprocesserna i Ankarloo. 

Det menar jag varit på gott och ont. Dels tidskrävande och bitvis svårt, då Ankarloo 

behandlar en stor mängd processer och mål i sin avhandling och samtidigt som det varit 

viktigt att kunna göra ett relevant urval trots många kriterier att ta hänsyn till.  

 

Det finns fler exempel på processer i den använda litteraturen än vad jag tar bruk av. Det 

urval av exempel jag gjort menar jag är jämförbara med varandra utifrån de kriterier jag 

ställt upp. De fyra exempel jag valt är möjliga att analysera utifrån generaliserande och 

kontrasterande komparation, utan att röra sig långt utanför den enskilda processens 

sammanhang som exempelvis myndighetsutövning och brottsrubricering. Jag har medvetet 

valt att i så liten utsträckning som möjligt använda de autentiska namnen på de personer 

som figurerar i dessa valda processer, sett till att skapa ett bättre flyt i läsningen samt att 

uppsatsen avser att jämföra det rättsliga utövandet, därav är brotten av större intresse än 

människorna bakom det.  

 

1.5.3 Avgränsning 

Tidsperioden den här uppsatsen behandlar är i relation till den huvudsakliga litteraturens, 

Ankarloos och Granqvists, undersökningsperioder. Ankarloo behandlar i sin avhandling 
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trolldomsprocesserna i Sverige, dels under åren 1668–1677, som är den tidsperiod då 

häxprocesserna pågick mest intensivt och som ges mest utrymme i hans avhandling. 21 

Granqvist behandlar åren 1639–1699 i sin avhandling som omfattar Jukkasjärvi ting och de 

religionsbrott som förekommer, är under åren 1668–1696.22 Mina valda exempel 

förekommer under tidsperioden 1668–1689 och utgör således den här uppsatsens 

avgränsning i tid. Antalet exempel på processer är som tidigare nämnts avgränsat till fyra 

stycken, två processer mot samer och två stycken ur häxprocesserna, i relation till den här 

uppsatsens förutsättningar och anspråk.  

 

1.5.4 Material 

Utifrån uppsatsens omfattning i egenskap av en kandidatuppsats behandlas här främst 

litteratur som behandlar källor, som är domböcker, kyrkböcker och övriga äldre 

rättsdokument. På grund av den tidsåtgång som krävs för att studera dessa källor på egen 

hand, har jag valt att studera litteratur som behandlar dem. Till stor del använder jag 

avhandlingar inom historieforskning som litteratur. Forskarna redogör på ett systematiskt 

och grundligt sätt för de exempel som den här uppsatsen behandlar, var det emellanåt 

framgår mer information än vad som är möjligt att använda. Under den här rubriken 

beskriver jag litteraturen utifrån de kapitel där den förekommer mest och som varit av 

störst betydelse för uppsatsens syfte. Annan litteratur redovisas i litteratur- och 

källförteckningen.   

 
Till kapitel två och den teologiska bakgrunden har jag främst använt Luther i Sverige: 

Svenska lutherbilder under tre sekel (1994) av Carl Axel Aurelius som behandlar den 

luthersk ortodoxa förbundstanke som är tongivande för uppsatsens jämförande analys. Den 

lutherska ortodoxin berörs av flera författare till den litteratur som används i den här 

uppsatsen, dock inte lika djuplodat som Aurelius gör. För att förstå den juridiska 

bakgrunden i Sverige för tiden använder jag mig av Göran Ingers historiska översikt, 

Svensk rättshistoria (2011) som behandlar svensk rättshistoria från år 1527 till nutid och 

vänder sig till grundläggande studier vid juristutbildningen. Första perioden som behandlas 

är år 1527–1734 och är relevant för den här uppsatsen och har fungerat som stöd i att reda 

ut många frågetecken kring hur systemet fungerade, eller var tänkt att fungera.  

 

                                                      
21 Ankarloo, Trolldomsprocesserna, 23. 
22 Granqvist, 18, 117. 
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En fördjupning av hovrätternas funktion i relation till religionsbrott ger Per Sörlin i sin 

avhandling i historia, Trolldoms- och vidskepelseprocesserna i Göta hovrätt 1635–1754 

(1993) som varit mycket användbar i syfte att förstå hovrätternas möjligheter och 

utmaningar för tiden. Avhandlingen analyserar hovrättens funktion mycket utförligt, 

särskilt i relation till övriga rättsliga instanser samt lyfter hovrättens relation till rådande 

lagar och bestämmelser. Studien har bidragit till en fördjupad förståelse för komplexiteten 

för hovrätterna att handlägga ärenden rörande religionsbrott. Till fördjupning rörande den 

rättsliga behandlingen av religionsbrott för tiden har Marie Lennersands artikel Andom till 

sky och skräck: Den rättsliga behandlingen av trolldomsprocesserna i Älvdalen och Mora 

1668–69 (1997) varit användbar. Artikeln behandlar också ett av de exempel på processer 

jag använder i den här uppsatsen. På samma tema skriver Soili-Maria Olli i sin avhandling 

i historia, Visioner om världen: Hädelse och djävulspakt i justitierevisionen 1680–1789 

(2007) som gett fördjupning om det högsta beslutande organet för tiden: justitierevisionen 

och konungen vilken har fungerat som en sammanfattande länk till det juridiska 

bakgrundkapitlet.  

 

Till kapitel tre och den jämförande analysen har jag använt två huvudböcker som mina 

exempel är hämtade från. Trolldomsprocesserna i Sverige av Bengt Ankarloo (1971) är en 

avhandling i rättshistoria och som består av: en kronologisk del som redovisar den 

juridiska handläggningen av trolldomsmålen som de återspeglas från protokollen samt en 

systematisk del där teoretisk motivering får en samlad presentation. Ankarloo har 

analyserat en stor mängd källor, vilket innebär ett stort omfång av information att tillgå, 

vilket varit på gott och ont ur ett källkritiskt perspektiv. Att välja ut processer till den här 

uppsatsen av alla de exempel Ankarloo presenterar har varit tidskrävande samt bitvis 

rörligt, då processerna berör många namngivna personer, anklagade och representanter för 

kronan och kyrkan samt att citat är uppgivet på latin, som sällan är översatt till svenska. 

Utifrån hur pass väl analyserade processerna är som Ankarloo tar upp, tjänar de gott att 

användas i den här uppsatsen med i vissa fall, mer information än vad jag kan använda här. 

Till viss del har jag använt Ankarloos bok Satans raseri: En sannfärdig berättelse om det 

stora häxoväsendet i Sverige och omgivande länder (2007) som är en populärvetenskaplig 

sammanställning av avhandlingen. För att få del av detaljer i målet från exempel två om 

Katarina Bure använder jag uppsatsen Ochristelig ondska och illistige practiquer (2013) av 

Maja Dahlqvist som analyserar det försvar i form av brev som författades i ärendet av 

hennes make, kyrkoherden Petrus Fontelius. Dahlqvists uppsats lyfter i bakgrundskapitlet 
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värdefull information om processen som inte framgår av Ankarloos avhandling och är till 

nytta för den här uppsatsens analys i kapitel 3.  

 

Den andra huvudboken är Samerna, staten och rätten i Torne lappmark under 1600-talet – 

makt, diskurs och representation av Karin Granqvist (2004), är en avhandling i historia 

som utreder vilka bilder överheten tecknade i domböckerna av undersåtarna i norr och 

vilka bilder som samerna tecknade av sin egen kultur? Syftet är att visa hur mötet mellan 

samer och svensk överhet såg ut, i ett samhälle i norra Sverige utifrån begreppen makt, 

diskurs och representation. Granqvist undersöker specifikt Jukkasjärvi ting som geografiskt 

låg i södra delen av Torne lappmark.23 Undersökningsperioden är år 1639–1699. 

Granqvists avhandling behandlar alltså inte teologi men berör domslut rörande 

religionsbrott. De religionsbrott som avhandlingen behandlar är få i relation till övriga 

domslut, nio stycken under åren 1668–1696, vilket påverkar den här uppsatsens 

undersökningsperiod. Undersökningen av religionsbrotten bland samer, menar Granqvist är 

viktiga av två skäl: 

 de flesta ärenden rörande religionsbrott är upprättade av överheten24, det vill säga, 

kyrka/stat och,  

 innehållet i ärendena handlar om avguderi och trolldom, vilket innebar en kollision 

mellan samernas trosutövning och den kristna lutherska läran.25 

Det finns alltså ett underlag att hämta till den här uppsatsens jämförande analys av hur 

rättsliga processer fördes mot samer rörande religionsbrott under 1600-talet, utifrån hur 

Granqvist i sin avhandling på ett mycket grundligt sätt analyserar och redogör för dels 

rådande sammanhang samt domstolens processföring, dock med viss avsaknad av detaljer 

rörande själva brottet. 

 

Som utveckling och stöd till de processer Granqvist behandlar i sin avhandling, använder 

jag kyrkoherde Erik Nordgrens handskrifter som finns vid Forskningsarkivet i Umeå 

universitet (FOARK). Dessa är transkriberade och i vissa fall, kommenterade domslut som 

behandlar en stor del av de trolldomsprocesser som förekom i lappmarkerna för tiden. 

                                                      
23 Se bilaga 1, karta över gränsdragning i Torne lappmark. 
24 Begrepp som Granqvist använder för stat och kyrka, se Granqvist, 20. 
25 Granqvist, 118. 
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Dessa avskrifter ger en mer detaljerad återberättelse av brottets innehåll, än vad Granqvist 

låter göra i sin avhandling. Visst stöd till Granqvists exempel ger också Mattias Johansson 

i sin studie Raedienaehtjie eller Gud fader: en studie av religionsskiftet i Sápmi med 

utgångspunkt i trolldomsrannsakningarna i Lappmarken 1649–1739 (2007). Studien 

behandlar ett av de exempel som är hämtad från Granqvist rörande hundra samer som 

erkänner bruk av sin egen inhemska trosuppfattning, som ett led i en större rannsakning i 

Lappmarken.  

 

Granqvists avhandling behandlar inte religion eller teologi och för att finna det historiska 

stöd uppsatsen behöver ur dessa discipliner, använder jag Svenskkyrkliga förståelser av 

inhemsk samisk världsåskådning – en historisk översikt av Olle Sundström (2016). 

Artikeln är en av flera i antologin De historiska relationerna mellan Svenska kyrkan och 

samerna och som ur olika perspektiv behandlar relationerna över tid. Sundströms 

undersöker ”på vilket sätt förståelsen av inhemsk samisk religion har förändrats bland 

företrädare för den svenska kyrkan genom seklerna – en grundläggande fråga för att 

klargöra kyrkans relation till samerna genom historien.”26 Artikeln behandlar 

svenskkyrkliga religionsteologier27 från bl.a. 1600-talet på ett, för uppsatsen, användbart 

sätt, där främst kyrkans förhållningssätt till inhemsk samiska religion28 berörs.  

 

1.5.5 Övrigt material 

I syfte att skapa en bättre överblick av ämnet jag undersöker, använder jag pedagogiska 

bilder som komplement till kapitel 2, teologisk och juridisk bakgrund och till kapitel 4, 

slutsatser. Dessa har jag konstruerat utifrån litteraturen jag använder. Det menar jag är 

nödvändigt utifrån bakgrundens omfattning och komplexa innehåll. Dessa är fyra stycken 

som var för sig behandlar:  

1. Processrättslig bakgrund visar de olika rättsliga institutionerna och dess funktion samt 

hur de samspelar och inte samspelar med varandra (sid. 17). 

2. Brottets karaktär: häxprocesserna (1668–1677) visar de vanligaste brotten som 

förekom i häxprocesserna och hur de kategoriserades (sid. 26). 

                                                      
26 Sundström, ”Svenskkyrkliga”, 531. 
27 Teologiska utläggningar om kyrkans förhållande till icke-kristna religioner, se Sundström, 
”Svenskkyrkliga”, 535. 
28 Inhemsk samisk världsåskådning och rituell praxis, se Sundström, ”Svenskkyrkliga”, 534. 
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3. Brottets karaktär: processer mot samer (1668–1696) visar de vanligaste brotten som 

förekom i processerna mot samer och hur de kategoriserades (sid. 27). 

4. Tidslinje. I syfte att förstärka och tydliggöra mina slutsatser använder jag en tidslinje 

över de exempel på rättsliga processer jag analyserar i relation till när de svenska 

häxprocesserna startade och upphörde (sid. 49.) 

Hur brotten kategoriserades är relevant att förstå eftersom det var grunden för straffet som 

dömdes, vilket går att läsa mer om i den straffrättsliga bakgrunden som också ingår i det 

teologiska och juridiska bakgrundskapitlet.  

 

1.6 Disposition 

Uppsatsens övriga tre kapitel behandlar var för sig:   

1. Inledning. Här presenteras bakgrund, problemformulering, syfte, arbetsfrågor, metod, 

material och avgränsning. Dessa delar är uppsatsens förutsättningar och anspråk.  

2. Teologisk och juridisk bakgrund. Bakgrundskapitlets syfte är att ge en översikt över det 

teologiska och juridiska sammanhanget för tidsperioden och rör sig främst kring seklet 

1600-talet. Den teologiska bakgrunden behandlar den underliggande föreställningen 

som motiverar lagarna och bestämmelserna, som i sin tur beskrivs utifrån 

kompetensområde och institution.  

3. Trolldomsprocesser i lappmarken och övriga Sverige. I detta kapitel analyseras två 

exempel på rättsprocesser mot den samiska befolkningen som förekom i Jukkasjärvi 

ting åren 1668–1689 samt två rättsexempel på processer hämtade ur häxprocesserna, 

åren 1668–1677 utifrån generaliserande och kontrasterande komparation. 

4. Slutsatser. Kapitlet besvarar problemformuleringen med utgångspunkt i de tidigare 

kapitlens analys och diskussion.  
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2 Teologisk och juridisk bakgrund 

Detta kapitel behandlar den bakgrund som är relevant för uppsatsen. Det består av en 

teologisk bakgrund som förklarar begrepp och som står i relation till den juridiska 

bakgrunden. Dessa delar samspelar med varandra och är för tiden under slutet av 1600-

talet tätt sammanvävda. För att kunna tillgodogöra sig brottens rubricering och 

rättsväsendets resonemang i handläggning av ärenden och domar, är det relevant att säga 

något om den luthersk ortodoxa kristendomen som hade ett mycket starkt inflytande över 

juridiken och samhället. Den juridiska bakgrundens syfte är att beskriva hur rättsväsendet i 

Sverige under undersökningsperioden fungerade. Hit hör konungen och domstolarna där 

främst härader, hovrätter och kommissioner samt kyrkan berörs. De två instanserna 

domstolar och kyrkan berör i sig flera underkategorier av betydelse, inte minst deras 

representanter i form av nämndemän och präster. Den juridiska bakgrunden visar på 

skillnader som förekom i myndighetsutövningen beroende på vilket geografiskt område 

den utövades i, som blir av relevans senare i uppsatsen.    

 

2.1 Luthersk ortodox kristendom 

Vid Uppsala möte år 1593 togs beslutet att Sverige skulle vara evangelisk-lutherskt land. 

Rättshistorikern Göran Inger förklarar att 1600-talet brukar betecknas som ortodoxins 

tidevarv och definierar den lutherskt ortodoxa kristendomen som sträng och hård, i vilken 

anda Sveriges invånare skulle uppfostras.29 Historikern Karin Granqvist menar att den 

lutherska ortodoxin är en föreställning på ett ideologiskt plan, där den rätta läran, dvs. 

ortodoxin, var det som skulle hålla ihop landet och vidmakthålla den kristna läran.30 

Religionshistorikern Olle Sundström beskriver också den lutherska ortodoxin som doktrin 

för dåtidens teologi, politik och juridik enligt principen cuius regio, eius religio (’den vars 

rike, dennes religion’), som blev ett resultat av den konfessionella uppdelning Europa 

genomgick efter reformationen, mellan katolska och protestantiska stater. Kungen, som 

ansågs vara insatt av Gud, hade till uppgift att se till att medborgaren följde rätt lära och 

praxis i enlighet med den lutherska kristendomen.31 Historikern Soili-Maria Olli menar att 

den ideologi som lutherdomen vilade på, i praktiken hjälpte att den sociala kontrollen och 

ordningen i samhället upprätthölls.32 

                                                      
29 Inger, 86. 
30 Granqvist, 127–128. 
31 Sundström, ”Svenskkyrklig”, 543. 
32 Olli, 26. 
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Teologen Carl Axel Aurelius redogör för ortodoxins förbundstanke, som är den 

föreställning som präglade stat och kyrka i sitt agerande, utifrån dess betydelse och hur den 

retoriskt tog sig uttryck hos företrädare för kronan och kyrkan. Dess ideologi har bakgrund 

i Gamla testamentet där Guds relation med Israel beskrivs och jämförs i likhet med 

Sveriges folk utifrån perspektivet ”av Gud förlossat folk i ett av Gud förlänat land”33 och 

där regenten för det svenska riket tillskrivs drag av både Mose och Josafat.34 Denna 

gammaltestamentliga bakgrund som den uttrycks i 1600-talets kateketiska material 

innehåller en historiebok, som berättar hur Gud handlar med sitt folk, Israels och som 

överförs på Sveriges folk. Den innehåller också en lagbok, utifrån att den visar den 

korrekta tillämpningen av Guds vilja i samhället.35 Detta vävs samman av en övergripande 

tanke om Guds försyn, som omfattar en total förståelsehorisont och som kan liknas vid ett 

folkbildningsprogram, som ger uttryck för en hel livstolkning.36  

 

Skriftens auktoritet kommer också till uttryck genom den retorik som används av 

företrädare för kronan och kyrkan.37 Där företrädarna (1) först ger en historisk tillbakablick 

som skildras utifrån Guds omsorg och välgärning för det svenska folket som lett till (2) den 

situation riket nu befinner sig i, där riket är i balans i jämförelse med andra, närliggande 

riken och som (3) lätt kan förändras till det motsatta i form av straff, om inte folket genom 

bot och bättring visar tacksamhet och ödmjukhet inför Gud och Guds fortsätta 

välgärningar.38 Distinktionen mellan politik och religion kan jämföras med skapelse och 

frälsning, där kronan och kyrkan är två sidor av samma mynt med olika funktioner i syfte 

att nå samma mål: skapelsens uppehållelse och människors frälsning.39 Dessa samspelar 

med varandra genom att kronans funktion är att stävja oordning i det skapelsegivna livet 

och indirekt tjäna evangelieförkunnelsen medan kyrkan indirekt tjänar kronan genom att 

förkunna hörsamhet. Ur rådande teokratiska perspektiv blir respektive aktör agenter för att 

                                                      
33 Aurelius, 23. 
34 Både Mose och Josafat beskrivs som Guds redskap som utfört Guds vilja, se Carl Axel Aurelius, Luther i 
Sverige: Svenska lutherbilder under tre sekel (Skellefteå: Artos, 1994), 22–23. 
35 Sundström, ”Svenskkyrkliga”, 550; Inger, 87, 145. 
36 Aurelius, 27–29, 31, 39. 
37 Granqvist, 129. 
38 Sundström, ”Svenskkyrkliga”, 543; Inger, 146; Lennersand, 33; Aurelius, 24. 
39 Aurelius, 31. 
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Guds vilja sker.40 Denna dualistiska uppdelning där respektive aktör bidrar på ett fruktsamt 

sätt för den andre, sker inom en helhet i syfte att uppnå en helhet.41  

 

2.2 Rättssystemet och rättsliga institutioner 

Rättssystemet och de rättsliga institutionerna utvecklades mycket under 1600-talet. Under 

detta sekel läggs många grundstenar till det rättsväsende vi har idag, exempelvis med att 

arbeta fram ett förslag på en enhetlig landslag och grunda hovrätter. Nedan beskrivs först 

en översikt av processrätten följt av de rättskällor som tillämpades samt senare, de olika 

aktörernas funktion som figur 1 visar.  

 

2.2.1 Processrätt 

Figur 1 visar en översikt av den processrättsliga bakgrund som berättar vem eller vilka som 

dömde i de olika målen och tillika bedrev tillsyn. Kronan och kyrkan hörde ihop, där 

kyrkan utövade myndighetsutövning och prästerna var statliga tjänstemän.42 Luthersk 

ortodoxi präglade Sverige och all makt ansågs utgå från Gud, varvid konungen var direkt 

underställd Gud och hade till uppgift att ”motverka kaos i det skapelsegivna livet och 

tjänar därmed indirekt skapelseförkunnelsen”43. Det fanns fyra huvudsakliga rättsliga 

institutioner som utövade tillsyn, utredde och dömde i trolldomsbrott.  

                                                      
40 Granqvist, 129; Aurelius, 31–32. 
41 Erik Dalfelt, Rättegångsgudstjänst. Examensarbete, Lund: Lunds universitet (2000), 16; Aurelius, 32. 
42 Granqvist, 128. 
43 Aurelius, 31–32. 



 17 

 

 

Figur 1 visar en översikt över hur olika aktörer inom processrätten samspelade sinsemellan.  

 
 

2.2.2 Lagar och bestämmelser 

Det som utmärker lagstiftningen för uppsatsens undersökningsperiod är två saker: den 

vedertagna uppfattningen var att samhällsordningen vilade på en gudomlig grund, där Gud 

själv ordnat skapelsen utifrån det mest ändamålsenliga sättet.44 Detta var rotat i den 

lutherska ortodoxin, som beskrivs under föregående rubrik, 2.1. Det saknas också enhetliga 

lagar för riket som motsvarade tidens rättsmedvetande och behov.45 Att ta fram ett sådant 

förslag pågår under 1600-talet och år 1734 träder Sveriges första landslag i kraft och 

ersätter tidigare lagstiftning.46 De bestämmelser som brukades var:  

 Kristoffers landslag, reviderad upplaga år 1608 med tillhörande appendix, som innehöll 

ett åläggande till domstolarna, med hänvisning till Moseböckerna, att döma efter Guds 

lag i grövre brottmål.47 Lagen, som bestod av en nyutgåva och bearbetning av Magnus 

                                                      
44 Inger, 76. 
45 Dalfelt, 13–14; Sörlin, 57. 
46 Inger, 90. 
47 Inger, 88; Sörlin, 43.  
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Erikssons landslag, omfattade från dess tillkomst inte hela riket och det var brukligt från 

rättsväsendet att använda landskapslagar likväl.48 

 Rättegångsordinantian, från år 1614 som reglerar processer i de olika domstolarna samt 

de dödsdomar som förkunnats i hovrätt skall underställas konungen för ytterligare 

granskning. Detta skärps dock år 1636, då endast de dödsdomarna var strafflindring kan 

bli aktuellt, skall underställas konungen för granskning.49   

 Drottning Kristinas straffordning, från år 1654, é contrario.50 

 Stadgan om eder och sabbatsbrott, från år 1665. Här finns ett stycke om trolldoms- och 

vidskepelsebrott. En ny utgåva kom ut år 1687 med uttryckliga straffsatser beträffande 

dessa brott.51  

 1675 års privilegier för prästerskapet som reglerade motsvarande dåtidens kyrkoråd i 

församling, där kyrkoherden kunde föra fram olösta konflikter/särskilda händelser för 

utredning i sockensjälvstyrelsen.52 

 1686 års kyrkolag var den första kyrkolagen efter att Sverige övergått till den 

evangeliskt-lutherska läran. Där reglerades i första kapitlet, första paragrafen att alla 

inom riket skulle bekänna sig till den kristna tron, antagen vid Uppsala möte år 1593.53  

 Utöver dessa bestämmelser, fanns i regeringsformen från år 1634, i första paragrafen ett 

ställningstagande om att enigheten i religionen var det kraftigaste verktyget för att 

bygga ett hållbart och bestående samhälle samt, att konungen gav domstolarna 

befogenhet att söka vägledning i landskapslagarna, som var för sig reglerade olika 

brottmål, om ovisshet uppstod i handläggningen och svar inte fanns att finna i övriga 

bestämmelser.54 

2.2.3 Häradsrätten 

Är jämförbart med dagens tingsrätt som fanns på lokal nivå runtom i hela riket. Här 

väcktes åtal, som antigen dömdes ut på plats eller remitterades vidare till hovrätten, 

                                                      
48 Magnus Erikssons landslag innehöll inte samtliga landskapslagar, endast ett urval, se Inger, 16–17. 
49 Inger, 143–144. 
50 Som kung Karl XI tolkade motsatsvis, é contrario, se Inger, 147–148. 
51 Sörlin, 44.  
52 Sörlin, 101–102. 
53 Anders Jarlert, ”Vem definierar religion? Från kyrkolagen 1686 till omskärelselagen 2001”, RIT. 
Religionsvetenskaplig Internettidskrift, Nr. 2, 2002: Lunds universitet, [1] 
https://www.ctr.lu.se/fileadmin/user_upload/ctr/pdf/rit/3/Jarlert.pdf (Hämtad 2019-12-05); Inger, 96. 
54 Jarlert,[1] https://www.ctr.lu.se/fileadmin/user_upload/ctr/pdf/rit/3/Jarlert.pdf (Hämtad 2019-12-05); 
Inger, 88.  
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beroende på vilket straff som blev påföljden.55 Häradsrätten bestod av en häradshövding 

och tolv nämndemän, varav sju var tvungna att närvara vid processföring.56 År 1680 

genomfördes på uppdrag av kung Karl XI en reform som kom att effektivisera arbetet i de 

lokala tingen, som innebar att häradshövdingen var tvungen att vara bosatt inom domsagan 

och personligen närvara vid de ting som hölls.57 I syfte att vidmakthålla rikets uppgift att 

upprätthålla lagen bland allmogen, som tidigare genom representationen av nämndemän 

kom att påverka domsluten i alltför hög grad. Lagläsaren, som ofta vikarierade för 

häradshövdingen fick ofta stå tillbaka till förmån för nämndens vilja och utlåtande.58 

Reformen kom att få betydelse i hur domsluten påverkades, utifrån att nämndemännen fick 

mindre makt. Nämndemännens uppgift var att undersöka målen, ta fram sanningen och så 

värja eller fälla dom och därmed avgöra sakfrågan. Därefter var det domarens uppgift att 

säkerställa att domen var i överensstämmelse med lagens föreskrifter.59 Häradsrätten skulle 

sammanträda en till tre gånger per år (med möjlighet att kalla till extrating, urtima) och var 

direkt underställd hovrätten.60 

  

2.2.4 Häradsrätt/ting i Norrlands lagsaga 

Norrlands lagsaga utgjorde följande geografiska indelning:  

1. Norra kontraktet: domsaga var Kemi- och Torne lappmarker,  

2. Södra kontraktet: domsaga var Lule, Pite och Ume lappmarker. 

Domstolsreformen år 1680 rörande häradshövdingens hemort i den domsaga som tillhörde 

jurisdiktionen för tjänsteutövningen, vann aldrig laga kraft i lappmarkerna. 

Häradshövdingen bodde inte i området och det som var tänkt att stävjas med reformen, 

fungerade inte och ett vikariesystem utvecklades i flera led i form av underlagmän, som 

hade titeln justitiarier som ersatte häradshövdingen och ytterligare ett substitut/ersättare för 

den redan vikarierande underlagmannen. Vilka dessa vikarier i sista ledet var, framkom 

                                                      
55 Inger, 143. 
56 Inger, 54, 140.  
57 Granqvist, 5.  
58 Sundström, ”Svenskkyrkliga”, 551; Granqvist, 4, 11, 76–79; Dalfelt, 15; Inger, 140. 
59 Inger, 64.  
60 Linda Oja, ”Rättens källor: Rättsligt material på Landsarkivet”, Landsarkivets i Uppsala småskriftserie, nr 6, 
andra reviderade upplagan, nätversion 2019, 23. https://shop.textalk.se/shop/25093/art96/18707196-
7f8117-Rattens_kallor-andra_upplagan.pdf (Hämtad 2019-12-18) 
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sällan.61 Tinget i Jukkasjärvi hölls en gång per år i början av året, i samband med 

vintermarknaden och fungerade som en samlingspunkt för handel för närområdet. I 

anslutning till denna plats utövade kronan och kyrkan sin funktion med skatteindrivning, 

gudstjänst och ting – som samtliga samer var ålagda att betala och närvara vid.62 Granqvist 

skriver att den korrekta benämningen av den juridiska instans som tinget i Jukkasjärvi 

representerade var lagmansting – med samma funktion som ett häradsting (som kapitel 

2.3.3 beskriver). Skillnaden består i dess sammansättning av tjänstemän. Tanken var alltså 

att domhavare skulle vara den, som genom sin kännedom om trakten, skulle vara ansvarig 

för rättskipningen – men eftersom denne inte var närvarande, var det i praktiken någon 

annan som hade det ansvaret.63 Från och med år 1685 bestod nämnden vid Jukkasjärvi ting 

av samer, som vi tidigare i inledningen till detta kapitel berörde. Dessa skulle vara tolv 

stycken och de skulle bistå underlagmannen. Protokoll visar att det inte alltid var tolv 

stycken nämndemän närvarande, utan växlade mellan sex till tolv stycken.64 Till skillnad 

från resten av Sverige, fanns inte i lappmarkerna samma representation av lokal kännedom 

hos kronans och kyrkans tjänstemän – som vid tingen var tillresta och egentligen var 

bosatta någon annanstans, även fast församlingar var upprättade i området.65 

2.2.5 Hovrätten 

År 1614 blir Svea hovrätt en juridisk institution, tänkt att vara högsta domstol men som i 

praktiken blir en mellanhand mellan konungen (med benådande befogenhet och stöd av 

justitierevisionen) och allmogen (häradsrätten) och som bidrar till en ordning med 

underrätter och hovrätter.66 Att hovrätterna kommer till är ett led i att bygga upp ett 

hållbart juridiskt förfarande med ökad rättssäkerhet i landet.67 I och med detta kom också 

rättegångsordinantian, som reglerade hovrättens syfte och funktion.68 Hovrätten utredde 

och dömde i högmålssaker, grövre brott69 som kunde medföra dödsstraff, såsom 

majestätsförbrytelse, hädelse mot Gud och religionsbrott.70 Det innebar att alla dödsdomar 

                                                      
61 Granqvist, 5. 
62 Granqvist, 5–7. 
63 Granqvist, 11. 
64 Sundström, ”Svenskkyrkliga”, 551; Granqvist, 11, 76. 
65 Granqvist, 12.  
66 Granqvist, 4; Olli, 41; Ankarloo, Trolldomsprocesserna, 23. 
67 Inger, 84–86. 
68 Se kapitel 2.2.2, Lagar och bestämmelser, sid. 17–18. 
69 Inger, 146. 
70 Sörlin, 16.  
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som dömts i häradsrätten, skickades till hovrätten för prövning.71 Hovrätten fungerade som 

prejudicerande i ärenden som var svåra att avgöra, utifrån att modern och enhetlig lag för 

tiden saknades.72 Denna bestämmelse har en grundläggande betydelse för åren processerna 

pågår, vilket framgår i fördjupningen om straffrätt, kapitel 2.4. 

 

2.2.6 Konungens funktion och Justitierevisionen 

Konungen hade en särskild betydelse i det juridiska utövandet, genom sin benådade 

funktion tillsammans med rådet. Dvs. rätt att straffmildra domar som förkunnats av 

hovrätten som kallades beneficium revisionis, som från år 1615 innebar att den som dömts 

i hovrätt kunde få sin sak granskad på nytt.73 Justitierevisionens organisation växte fram 

under 1600-talet och kom från år 1680 att utgöra motsvarande högsta domstolen i 

Sverige.74 Samma år kom också all makt och Sveriges lagar att ligga i händerna på 

konungen, som formellt själv kunde fatta beslut, utan inblandning av sina medhjälpare i 

rådet.75 Martin Bergman beskriver att det inte sågs finnas någon mänsklig benådningsmakt 

gentemot Guds lag, vilket framgår i Hebreerbrevet 10:2876 och Första Samuelsboken 

1:1577, vilket utgör en särskild situation när det finns likhetstecken mellan Guds lag och 

mänsklig lag. På det sättet hade rikets konung inte självständig ställning i förhållande till 

Guds befallningar och lag.78 Detta innebar att endast de brott som kunde medföra 

strafflindring skulle föras fram till konungen, vilket inte domar i religionsbrott gjorde.79 

Konungen ansågs vara insatt av Gud i sitt ämbete och majestätsbrott reglerades i lag och 

många brott gentemot Gud, betraktades som brott mot konungen och dömdes därefter 

enligt principen crimen laesae Maiestatis Divinae.80 I kung Karl XI:s konungaförsäkringar 

                                                      
71 Sundström, ”Svenskkyrkliga”, 551; Lennersand, 26. 
72 Inger, 85. 
73 Inger, 137; Olli, 41. 
74 Olli, 41; Lennersand, 26. 
75 Inger, 104.  
76 Hebreerbrevet 10:28: ”Den som överger Mose lag måste dö, om två eller tre vittnar mot honom”, 
Svenska Bibelsällskapet, Bibel 2000 (Stockholm: Verbums förlag, 2004).  
77 1 Sam 15:1–34: Berättelsen om Samuel och Saul och hur Gud ångrar att han gjort Saul till konung, för att 
Saul inte lytt Guds lag. Saul tappar då sin kungliga legitimitet (v. 28) och Samuel utför Guds uppdrag, Bibel 
2000.  
78 Martin Bergman, ”Avrättning eller benådning i Guds, konungens eller lagens namn”, RIT 
Religionsvetenskaplig Internettidskrift, [2], Nr. 2, 2002: Lunds universitet. 
https://www.ctr.lu.se/fileadmin/user_upload/ctr/pdf/rit/3/Bergman.pdf (Hämtad 2019-12-07) 
79 Inga andra mål skulle hänvisas till konungen än mål där deliktet gav anledning att överväga benådning, 
exempelvis där ingen föreskriven lag fanns eller ovisshet rådde kring hur en lag eller bestämmelse skulle 
tolkas, se Olli, 17. 
80 Ankarloo, Trolldomsprocesserna, 75–76. 
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från år 1672 bekräftar han redan dokumenterad och stiftad sedvana och lag, att religionen 

är det som ska binda ihop landet, i syfte att undkomma Guds vrede och bana väg för 

fortsatt stark position för riket.81  

 

2.2.7 Kyrkan och prästerna 

Kyrkan fanns vid kronans sida med exekutors befogenhet i relation till härdads- respektive 

hovrätt, som avkunnade domar såväl till kyrkliga straff.82 Kyrkan utfärdade fällande domar 

i egenskap av regionala domkapitel och behandlade främst de brott som var av längre 

brotts- och straffskala och som sorterade inom ramen för lärobrott mot den rätta trosläran, 

som den världsliga rätten inte behandlade.83 Regel var att samtliga ärenden föll under rikets 

lagar skulle processföras av kronan och domkapitlen kom först in i bilden i de fall  ärendet 

inte kvalificerade in under kronans brottsrubriceringar.84 Prästerna tjänade som statliga 

tjänstemän och utövade tillsyn på olika nivåer: lokalt (församling), regionalt (domkapitel) 

och nationellt med sin spetskompetens i teologi, där de ofta agerade sakkunniga i hovrätt 

och motsvarande högsta domstol, justitierevisionen.85 Som teologer definierade prästerna 

vad trolldom och vidskepelse var och fick framföra detta i rätten.86 Inflytandet från 

prästerna visar sig i flera domslut varit betydande för en fällande dom, då de ofta agerade 

angivare, utifrån deras lokala kännedom via församlingen.87 Prästerna var väktare av att 

rätt tro och moral följdes och förkunnades i relation till ortodoxin och var förmedlare av 

kyrkans tro på djävulens existens.88 Prästerna bedrev också sin sak, kyrkans 

ställningstaganden till kronan rörande den rättsliga verksamheten som berörde trolldom, 

grundad i teologin, i form av besvär som kan jämföras med dagens begrepp motion 

(förslag). Besvären rörde nödvändigheten i att bekämpa och bestraffa utövande av 

trolldom.89  

 

                                                      
81 Jarlet, [1] https://www.ctr.lu.se/fileadmin/user_upload/ctr/pdf/rit/3/Jarlert.pdf (Hämtad 2019-12-05); 
Dalfelt, 14. 
82 Sörlin, 80, 59. 
83 Inger, 140; Ankarloo, Trolldomsprocesserna, 81.  
84 Sörlin, 80. 
85 Se exempelvis: Norlin, 41; Gunlög Fur ”Kolonisation och kulturmöten under 1600- och 1700-talen” i De 
historiska relationerna mellan Svenska kyrkan och samerna, Bd 2, red. Daniel Lindmark och Olle Sundström 
(Skellefteå: Artos & Norma, 2016), 241; Sundström, ”Svenskkyrkliga”, 541; Grankvist, 121, 126; Ankarloo, 
Satans raseri, 181; Sörlin, 80. 
86 Granqvist, 126. 
87 Granqvist, 121, 128; Sörlin, 81, 83. 
88 Inger, 98; Granqvist, 123; Dalfelt, 13; Oja, 14; Sörlin, 157. 
89 Ankarloo, Trolldomsprocesserna, 85. 
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2.2.8 Specialdomstolar 

Specialdomstolar som hamnrätter, krigsrätter, slottsrätter etc. fanns under 1600-talet och 

dessa avgjorde exklusivt mål rörande deras respektive område, jämför med dagens 

arbetsdomstol och mark- och miljödomstol. Under gruppen specialdomstolar fanns också 

kommissioner, som var ett redskap att ta fram vid behov och i syfte att föra domstolens 

uppgift på plats ute i riket. Exempel på sådana är skogskommissionen (1683) och 

kvarnkommissionen (1697), utöver nedan nämnda, trolldomskommissioner.90  

 

2.2.9 De kungliga trolldomskommissionerna 

Under häxprocesserna som pågick mellan år 1668–1677, tillsattes flera 

trolldomskommissioner av konungen och rådet i egenskap av justitierevisionen, som då var 

under uppbyggnad och utveckling.91 De tillkom i syfte att avlasta hovrätten, som var ålagd 

att pröva de dödsdomar som inkommit från häradsrätterna.92 I takt med att dessa domar 

ökade samt påtryckningar kom från platser runt om i landet togs beslutet att tillsätta 

trolldomskommissioner som reste ut i riket och som verkade som temporära domstolar som 

utredde, dömde och verkställde straff på plats.93 Dessa specialdomstolar kom alltså att gå 

förbi de instanser som skulle handlagt ärendena, häradsrätt och hovrätt.94 Genom 

kommissionerna fick kronan kontroll över händelseutvecklingen samtidigt som de kunde 

se till att deras åsikter drevs igenom via en särskilt utsedd ledare.95 Tanken var att en sådan 

ledare, som betydelsefull representant för kronan, på plats skulle kunna uppmuntra till att 

få ett slut på det som föranledde kommissionerna.96 I lag och ordning skulle en rättegång 

bestå av en kärande (part som väcker åtal) och svarande (part som är åtalad) där domstolen 

skulle ha en neutral hållning. Under processerna, bar trolldomskommissionen även rollen 

som kärande som fick en inkvisitorisk prägel, vilket innebar att domaren inte bara var 

ordförande utan också aktivt var verksam till sanningens frambringande genom att leda 

förhör likt en åklagare.97  

 

                                                      
90 Inger, 140. 
91 Lennersand, 26. 
92 Sörlin, 16; Ankarloo, Trolldomsprocesserna, 26.  
93 Inger, 149; Lennersand, 33. 
94 Lennersand, 43. 
95 Lennersand, 31. 
96 Lennersand, 33. 
97 Inger, 65; Ankarloo, Trolldomsprocesserna, 246. 
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2.3 Religionsbrott 

Brottets innehåll skiljer sig åt, beroende på vilket geografiska sammanhang som avses. 

Inom det samiska sammanhanget kontra det övriga svenska sammanhanget finns kraftiga 

variationer sett till kulturella och religiösa uttryck där det ena inte existerar hos den andra 

och vice versa.98 Religionsbrott menar jag är ett vidare begrepp än trolldomsbrott. Det 

omfattar samtliga brott gentemot den lutherska trosuppfattningen, så som jag definierat det 

och använt det i den här uppsatsen. Betydelsen av religionsbrott, så som jag använder 

begreppet med stöd av Granqvist, är de företeelser som inte är kompatibla med den 

lutherska ortodoxin och dess utövande enligt gängse föreställningar.99 Religionsbrott kunde 

alltså beträffa såväl grövre brott, som samröre med djävulen men också mildare brott, som 

signeri. Granqvist menar att definitionen av trolldomsbrott på ett ideologiskt plan är 

förbrytelser mot Gud.100 Ankarloo definierar trolldomsbrott som 1) de brott som 

kategoriserades ha samröre med djävulen och 2) som betraktades som grövre i relation till 

den brottsskala där det också fanns lindrigare former av trolldom.101 Dock använder 

Ankarloo begreppet trolldomsbrott även för dessa lindrigare brott, på ett annat sätt än vad 

Granqvist gör. Ankarloo använder alltså begreppet likvärdigt, som samlingsbegrepp av 

olika grader och rubriceringar av förbrytelser som förekom. Sörlin definierar trolldom och 

vidskepelse, oavsett vad dessa handlingar berodde på, som försök att undkomma Guds 

skapelse med otillåtna medel.102 Han menar också att definitionen är problematisk, särskilt 

vad gäller vidskepelse som omfattar hela spektrumet av magi som kan tolkas som folkligt 

bruk av seder, då dessa handlingar får den negativa klang som överheten stämplade det 

som men de facto inte per definition kunde påvisas ha med förbindelse med djävulen att 

göra.103 

 

2.3.1 Brottets karaktär 

Figur 2 nedan visar en översikt över de vanligaste förekommande brotten under 

häxprocesserna och hur de kategoriserades, utifrån hur Ankarloo definierar och behandlar 

dem. Figuren visar att brotten grovt är uppdelade i olika skalor: vidskepelse och trolldom. 

Till vidskepelse, det vill säga de lindrigare brotten hör: signeri, lövjeri (operativ magi) och 

                                                      
98 Granqvist, 133. 
99 Granqvist, 127. 
100 Granqvist, 126. 
101 Ankarloo, Trolldomsprocesserna, 234. 
102 Sörlin, 26. 
103 Sörlin, 31. 
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läsningar medan till trolldom, de grövre brotten hör: pactum (djävulsumgänge), 

blåkullafärder och barnaförande. I praktiken förekom dessa brott i olika former och 

trolldom var inte alltid reserverat för de grövsta brotten.104 Det som skiljer dem åt är om 

brottet verkat förgörande (fysisk skada), om maleficium förelegat samt hur uppsåtet, dolus 

stått i relation till deliktet, omständigheterna.105 Detta problematiserar Ankarloo, normalt 

skulle deliktet vara en brottslig omständighet som var fullföljd, påbörjad eller planerad. 

Det gällde inte för religionsbrotten, som inte gick att bevisa på samma grunder som övriga 

brott och förespråkare för att brotten var sanna och riktiga, menade att det per definition 

skulle straffas då det endast krävdes att samtycka till djävulen i sitt inre, för att begå ett 

brott. Vilket betydde, att även om det skulle varit inbillning hos den misstänkte, skulle det 

fortfarande varit ett brott att inom sig acceptera samröret och handlingarna det medförde – 

dolus blir alltså ett delikt, uppsåtet är omständigheten.  

 

Vidare resonerar Ankarloo kring Blåkulla att deliktet är sådant att dolus måste förelegat, då 

djävulen bara hade makt över de syndiga som av egen fri vilja gav sig i lag med honom. 

Närvaron i Blåkulla är beviset för pactum och uppsåtet.106 Historikern Per Sörlin beskriver 

de lindrigare brotten som ”hjälp till Guds hjälp”107 och menar att det var handlingar av 

välvilja, medan barnaförandet – att föra barn till Blåkulla, pekas ut som det mest 

utmärkande för de svenska häxprocesserna och var en form av pactum.108 Historikern 

Kristina Tegler109 delar upp religionsbrotten i tre kategorier: skadlig respektive nyttig magi 

samt djävulsumgänge. Tegler menar att den nyttiga magin, vidskepelsen var allmänt 

förekommande, medan den skadliga magin syftade till förgöring och djävulsumgänge, 

definieras i likhet med hur Ankarloo definierar pactum, som en form av förbund med 

djävulen.110 Brotten är karaktäristiska för häxprocesserna, till skillnad från processer mot 

samer där det förekom andra former av brott som var karaktäristiska.111 

 

                                                      
104 Ankarloo, Trolldomsprocesserna, 87–88, 238. 
105 Ankarloo, Trolldomsprocesserna, 17, 34 
106 Ankarloo, Trolldomsprocesserna, 239. 
107 Sörlin, 105. 
108 Tegler, 123; Oja, 10. 
109 Heter numer Kristina Tegler Jerselius och har disputerat vid Uppsala universitet med avhandlingen Den 
stora häxdansen: Vidskepelse, väckelse och vetande i Gagnef 1858 (2003).  
110 Tegler, 122.  
111 Sundström, ”Svenskkyrkliga”, 542; Granqvist, 120. 
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Figur 3 nedan visar jämförande översikt över de brott som förekom i processerna mot 

samer och hur de kategoriserades, utifrån brotten som Granqvist definierar och behandlar. I 

processerna mot den samiska befolkningen förekommer ett större resonemang kring 

huruvida djävulen responderar eller inte till människan som utför olika typer av handlingar, 

vilket också är avgörande för om brottet kategoriseras som lindrigare eller grövre.112 

Trumman definierar religionshistorikern Rolf Christoffersson som ett föremål med många 

användningsområden: i schamanistisk rit uppnå extas men också som hjälpmedel för 

divination samt att ta reda på makternas vilja, så även i vardagslivet där signaler kunde 

tydas på vad som var lämpligast att göra i olika situationer.113 

 

 

Figur 2 visar de vanligaste förekommande brotten av påstådda häxor. 

 

                                                      
112 Sundström, ”Svenskkyrkliga”, 544; Granqvist, 117–128. 
113 Rolf Christoffersson. ”Svenska kyrkan och samiska trummor” i De historiska relationerna mellan Svenska 
kyrkan och samerna, Bd 2, red. Daniel Lindmark & Olle Sundström (Skellefteå: Artos & Norma förlag, 2016), 
657, 664. 
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Figur 3 visar en översikt av de brott som var karaktäristiska och vanligast förekommande i 
processer rörande religionsbrott av samer. 

 

2.4 Straffrätt 

Straffrätten liksom processrätten starkt präglad av den lutherska ortodoxin. Straffrätten 

som tillämpades vid religionsbrott var i hög grad hämtad från gamla testamentets 

moseböcker. Straffen skulle vara avskräckande och verkställdes ofta offentligt.114  

 

2.5 Bevis 

För att beivra religionsbrott var bevisen mycket viktiga. Eget erkännande räknades som det 

tyngst vägande beviset när det gällde avguderi och vidskepelse. Bevisen räknades enligt 

legala bevisprincipen och ett eget erkännande var då lika med full bevisning. För att det 

egna erkännandet skulle räknas som fullt bevis skulle vissa kriterier vara uppfyllda: det 

skulle vara givet utan tvång och till nackdel för den som uttalat det. Ett uttalande som 

uppfattades som bevis var inte tillåtet att ta tillbaka och den som gjort uttalandet kunde 

dömas efter sitt eget erkännande. Lika högt bevisvärde hade målsägandes, den kärandes, 

två inkallade habila115, samstämmiga – contestes116 och edsvurna vittnen som var för sig 

utgjorde ett halvt bevis.117 Principen härstammade ur den romersk-kanoniska rätten och 

                                                      
114 Sundström, ”Svenskkyrkliga”, 552; Lennersand, 25; Sörlin, 44. 
115 Minst 15 år och ha allmän omdömesförmåga, se Ankarloo, Satans raseri, 259. 
116 Vittnena var tvungna att lämna samma redogörelse för att deras utsago skulle räknas som halvbevisning, 
se Ankarloo, Trolldomsprocesserna, 241–242. 
117 Granqvist, 190. 
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innebar en gradering och aritmetisk (grundläggande och logisk) beräkning av bevisvärdet 

av de skilda bevismedel som kunde komma fram i en process. Detta innebar att indicier 

aldrig kunde utgöra fullt bevis och vid sådana misstankar, gick det att svära sig fri från 

genom värjemålsed. Det gick också att påvisa sin oskuld genom tolvmannaeden, som 

innebar att om tolv personer kunde intyga den anklagades hederlighet så skulle målet 

avskrivas och den anklagade friges utan krav på annan bevisning.118 Vid svårare mål skulle 

bevisningen normalt vara fullständig och otvivelaktig.119 Eftersom domen och straffet stod 

och föll med det egna erkännandet, blev det brukligt att tillämpa tortyr för att få fram eget 

erkännande till full bevisning. Detta trots att det förbjudits av kung Karl XI.120  

 

Det egna erkännandet var yttersta beviskriteriet vid trolldomskommissionernas utredning 

och domar, varvid domen sedan avgjordes med hänsyn till om den anklagade var myndig 

(17 år).121 Ankarloo menar att det var tillämpligt vid häxprocesserna att tänja på dessa 

grundkriterier utifrån att trolldom var både avskyvärt och ett majestätsbrott samt att 

deliktets egenskaper som bestod i det fördolda, innebar en anpassning av bevisningen. Det 

betydde att halv bevisning kunde komma att gälla för dödsstraff och att det inte gick att 

begära annan bevisning pga. att brottet skett i det fördolda, annat än vad brottet själv kunde 

bevisa.122 Historikern Per Sörlin skriver att under häxprocesserna förekom vittnesmål från 

barn, domstolarna frångick alltså 15-års regeln och tillskrev dessa vittnesmål ett värde med 

bråkdelar av bevisning och kom då upp till full bevisning till följd av vittnesmålens höga 

antal.123 Ankarloo menar att dessa inhabila barnvittnesmål och indicier kom att spela en 

viktig roll i bevisningen till följd av trolldomsbrottets fördolda och avskyvärda karaktär.124 

 

                                                      
118 Ett sådant intyg var beroende av den anklagades anseende i bygden menar Ankarloo, se Satans raseri, 
133. 
119 Inger, 66 
120 Inger, 143. 
121 Lennersand, 39. 
122 Ankarloo, Trolldomsprocesserna, 241–243.  
123 Sörlin, 47; Ankarloo menar fler bevisgrunder fanns att tillgå, när de tillsammans utgjorde full bevisning 
för fällande dom, såsom indicier och inhabila vittnesmål, se Trolldomsprocesserna, 243.   
124 Den här uppsatsens exempel innehåller inga s.k. indicier, så de behandlas inte. För ytterligare 
fördjupning, se Ankarloo, Trolldomsprocesserna, 245 om vattenprov, djävulsmärke, oförmåga att gråta och 
uthärda tortyr etc. 
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2.6 Straff 

Skriften var auktoritet i tron på att Gud inspirerat och befallt texten och därmed skulle hela 

Bibeln följas och lydas,125 vilket det appendix som bifogades till Kristoffers landslag visar. 

Det hör ihop med, som tidigare rubrik avhandlat, att en enhetlig landslag saknades och då 

blev bibelns straffpåföljder särskilt viktiga i bedömningen av grövre brottmål.126 Eftersom 

företrädare för kronan och kyrkan befarade att Gud skulle straffa riket om de inte följde 

Guds vilja, beivrades brott som uttryckligen bestraffades i bibeln.127  

 

Straffpåföljden var relaterad med om brottet rubricerades som vidskepelse eller trolldom 

samt huruvida domstolarna kunde handlägga ärendet. Kristoffers landslag föreskrev 

bålstraff för trolldom med hänvisning till moseböckerna som straffade trolldom med 

stening. Omtolkningen, i en tidsperiod där bokstavstolkning var norm, kan i efterhand 

diskuteras. Dåtida makthavare resonerade att moselagens yttre bestämmelser var giltiga 

endast i sin historiska miljö, dvs. i det judiska riket före Kristi ankomst. Alltså var inte riter 

och ceremonier längre giltiga i ett kristet samhälle. Dock hade Gud bakom dessa lagar, 

stiftat dem för sitt folk utifrån principiella grundsatser, vilkas moraliska samt rättsliga 

innebörd var giltig. Från den synen blir budet om att människor som utövar trolldom skall 

straffas med döden bindande men hur detta dödsstraff verkställdes var tillfälligt och upp 

till världslig makt att avgöra.128 Straffet för vidskepelse och trolldom i Stadgan om eder 

och sabbatsbrotts andra utgivning, görs en skillnad mellan lindrigt respektive grovt 

religionsbrott. Här framgick att trolldom skulle bestraffas enligt lag och sedvana och 

vidskepelse med böter, fängelse på vatten och bröd, gatlopp eller risslitning. De senare var 

mildare fysiska straff som skulle verka avskräckande, då de verkställdes offentligt. 

Domaren skulle enligt stadgan ta hänsyn till den tilltalades ålder, förstånd och om hen 

förfört andra.129 I Rättegångsordinantian, som utkom samma år som Svea hovrätt inrättas, 

reglerades att hovrätten skulle granska underrättens domar, med undantag för vissa brott 

som inte kunde benådas utan att man då förargade Gud och därmed undergrävde syftet 

med att beivra trolldomsbrott: att upprätthålla rikets position och välgång.130 I förordningen 

                                                      
125 Inger, 145–146. 
126 Olli, 27; Lennersand, 26. 
127 Mened, hädelse av Gud, svärjande, dråp, hor, blodskam, ocker, falskt vittne m.m., enligt landslagen år 
1608, se Inger, 146.  
128 Ankarloo, Satans raseri, 196. 
129 ”Förfört andra” betyder ifall den tilltalade i egenskap av brottsförbrytare fått med sig fler att begå brott, 
se Sörlin, 44.  
130 Inger, 143.  
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reglerades att en domstol har rätt att skjuta ifrån sig målet om det för dem är ovisst vilken 

bestämmelse som skall tillämpas.131 I mitten av 1600-talet kom Drottning Kristinas 

straffordning, som gav hovrätten prejudicerande befogenhet till underrätterna. Det skärpte 

Karl XI vid flertalet tillfällen och krävde av domstolarna att de skulle döma enligt lag och 

ordning, som regenten ansåg att domstolarna underlåtit sig att göra och hänvisade till att 

han, i egenskap av konung var den ende med prerogativ att benåda och strafflindra 

domar.132   

 

2.7 Konklusion 

Ytterst handlade 1600-talets uppfattning inom rättsväsendet och kyrkan om att upprätthålla 

rikets goda position inför Gud genom den rätta religionstillhörigheten som var den 

lutherska ortodoxin. Det var vedertaget att Gud skapat allt enligt en ändamålsenlig ordning 

och i skräck och fasa över att Guds vrede skulle utbrista över riket och dess medborgare, 

använde makthavare sig av hur gamla testamentet formulerat straff vid olika brott och lät 

bibeln bli ett verktyg för hel livstolkning. Rättsväsendet var starkt präglad av rädslan för 

Guds vrede och genom att beivra trolldomsbrott som var ett brott mot Gud och konungen, 

fick riket Guds nåd och välsignelse i form av frälsning, välgång och framgång tillbaka. 

Rättegångarna genomfördes främst i härader, hovrätter och trolldomskommissioner där 

kyrkan genom prästerna bistod med information till att initiera rättegångar eller till 

pågående via sin lokala kännedom genom församlingarna. Medborgarnas lojalitet mättes 

inte baserat på laglydnad, utifrån att enhetliga lagar saknades, utan huruvida de bekände 

rätt tro – som jag menar också omfattar regentens makt och status, i egenskap av att vara 

insatt till sitt ämbete av Gud. Detta manifesterades genom konungens konungaförsäkran, 

där han tog på sig att leda och förvalta riket enligt gängse normer och värderingar som 

överhuvud för både krona och kyrka.  

 

 

 

 

 

 

                                                      
131 Sörlin, 58.  
132 Inger, 86, 147–148.  
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3 Trolldomsprocesser i lappmarken och övriga Sverige 

Bestraffa trolldom vid denna tid var inget nytt fenomen, häxprocesser förekom före år 

1668 och efter år 1677 i Sverige och Europa. Perioden för häxprocesserna benämns olika 

men utmynnar i samma tanke om att häxhysterin var en speciell tid utifrån dess 

omfattning, innehåll och myndigheternas agerande. Historikern Marie Lennersand 

definierar häxhysterin som något som drabbade en stor del av samhället och att 

anklagelserna kunde slå mot vem som helst. Karaktäristiskt var att den anklagade avslöjade 

sina medbrottslingar, vilket gjorde att processerna fort ökade kraftigt i omfattning. 

Anklagelserna bestod i ett avancerat mytologiskt komplex som i huvudsak handlade om 

tron på blåkullafärder, djävulspakter och vad som pågick i Blåkulla.133  

 

Under häxprocesserna uppskattas att cirka 240 personer avrättades i Sverige på grund av 

att ha utövat förgörande brott, hälften avrättades trots sitt nekande. Majoriteten av dessa 

domar förkunnades i slutskedet åren 1674–1676 och domstolarna använde sig av 

övertalning, tvång och tortyr för att få fram eget erkännande för fällande dom.134 I 

processerna mot samer förkunnades tre dödsdomar totalt över hela lappmarken under 

1600- och 1700-talet och det går enbart att belägga att en av dödsdomarna verkställdes.135 

Rådande lagar och bestämmelser tillämpades inte likvärdigt för samma typer av förgörande 

brott. Bruk av trumma och jojk straffades inte i lika strängt som barnaförande till Blåkulla. 

Flera studier som analyserat tillämpningen rörande dessa brott visar att samerna 

behandlades mildare än de som fördes inför rätten under häxprocesserna.136 Den kungliga 

trolldomskommissionerna pågick inte i lappmarken under den här uppsatsens 

undersökningsperiod, den tillkommer senare. Vid tinget året efter första exempel ur 

Granqvist, år 1688, ombads den samiska man som erkände att han använt sin trumma att 

lämna ifrån sig den och bekänna sig till den rätta tron.137 

 

                                                      
133 Lennersand, 21. 
134 Ankarloo, Satans raseri, 200; Ankarloo, Trolldomsprocesserna, 228–229. 
135 Granqvist, 140; En avrättning i Sápmi går att belägga, år 1692 i Pite lappmark. En man berättade att han 
offrat djur till gudarna han trodde på, i syfte att få lycka och välgång i sin renskötsel. Detta togs som ett eget 
erkännande, dvs. full bevisning och han dömdes till döden för sitt brott, läs mer i Granqvist, 141. För 
fördjupning och ytterligare omständigheter, se ENA, 260–265, 279. 
136 Se exempelvis: Sundström, ”Svenskkyrkliga”, 542. 
137 Granqvist, 119; Trolldomskommissionen besökte aldrig Jukkasjärvi ting pga. det ordinarie tinget var vid 
tidpunkten avslutad (den 26/1 år 1688 befann sig trolldomskommissionen sannolikt på resa till Jokkmokks 
ting, där de enligt protokoll närvarade 28–29/1 1688, ENA, 193), se ENA, 180.  
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I detta kapitel jämförs och analyseras exempel på rättsliga processer som är det urval som 

motiveras i inledningskapitlet. Analysen är uppbyggd enligt tanken att de exempel som 

analyseras ska vara jämförbara och respektive process presenteras för att landa i en analys, 

först formulerad utifrån de enskilda processerna som jämförs mot varandra i par och sist 

genom en övergripande, generaliserande och kontrasterande komparation som gäller för 

samtliga fyra processer. Första jämförelsen behandlar omfattningen av utövandet av det 

påstådda brottet, brottets karaktär och innehåll samt straffpåföljden av detta. Andra 

jämförelsen behandlar grövre, förgörande brott och dess påföljd i form av att dömas och 

frias för det anklagade brottet samt komplexiteten i att döma i dessa mål för rättsväsendet 

utifrån underliggande faktorer. I nästa kapitel diskuterar jag slutsatserna.  

 

3.1 Utövande och erkännande av religionsbrott 

Granqvist beskriver en process år 1687 då etthundra samer erkände att de praktiserade sin 

egen inhemska trosuppfattning. Detta skedde 31 januari vid det årets ting i Jukkasjärvi. 

Erkännandet kom till följd av att kronans representanter vid tinget frågat huruvida de 

utövade avgudiska vidskepelser med offrande vid berg och träsk och om de använde 

trummor och jojkade. Samerna svarade entydigt ja, än om det framkom att de utövade 

olika bruk sinsemellan. Alla utövade inte allt och offerställen användes inte alls. Granqvist 

framhåller att detta visar på omfattningen av bruket av det som från kronan och kyrkans 

sida framstod som trolldom och samröre med djävulen, i en tid då den lutherska ortodoxin 

var norm och som alla svenska medborgare skulle tillhöra.138 En av personerna som 

erkände bruket av samisk inhemsk religion var en man som satt i nämnden, dvs. det 

juridiska medlet i häradsrätten (tinget) som skulle vara närvarande och delaktig vid 

processföring. Ingen dom föll i ärendet, fast det som framkom enligt lag och ordning skulle 

beivras samt att det visade sig att samerna inte var kristna på det sätt som kronan och 

kyrkan önskade att de skulle vara. Samerna uppgav också vid detta tillfälle att de brukade 

dessa riter och ritualer för att deras förfäder gjort det, något som Granqvist menar 

betraktades från kronan och kyrkan som att samerna var ärftligt belastade av vidskepelse 

och trolldom. Samerna blev vid detta tillfälle ombedda att lämna in sina trummor i syfte att 

upphöra med djävulskonsterna samt uppmuntrades att bekänna sig till den rätta tron.139  

                                                      
138 Granqvist, 118–119. 
139 Granqvist, 119, 126. 
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Mattias Johansson som undersökt trolldomsrannsakningarna i Lappmarken 1649–1739, 

skriver att denna händelse förekom i samtliga lappmarker för tiden. Kronans representanter 

ställde till tingets församlade folk, frågan huruvida de brukade vidskepelser och trolldom. 

Johansson, som jämfört dessa olika geografiska områden, menar att Torne lappmark skilde 

sig från övriga områden vid denna utfrågning, då de svarade att de inte brukade 

offerplatser. Genom denna rannsakning vid de olika tingen kunde kronan och kyrkan bilda 

sig en uppfattning om omfattningen av utövandet av den inhemska samiska religionen, 

som betraktades som vidskepelse och trolldom.140 Handskrifter ur kyrkoherde Erik 

Nordbergs arkiv visar att dessa undersökande rannsakningar ägde rum likt en turné under 

vintern år 1687 där samtliga ting i lappmarken besöktes och Jukkasjärvi ting var plats 

nummer fyra i ordningen av sex.141  Handskriften från rannsakningstillfället vid tinget 

förtäljer inga fler detaljer än de Granqvist presenterat i sin analys.142   

 

Det första exemplet från Ankarloos är den första inledande händelsen och upprinnelsen till 

en serie av många häxprocesser som pågick under ca ett decennium under slutet av 1600-

talet. Händelserna utspelas ca åtta och ett halvt år före exemplet ur Granqvist och ca 1100 

km från Jukkasjärvi, år 1668–1669 i Dalarna, orten Älvdalen. En tolvårig flicka, 

ursprungligen från Lillhärdal, började berätta märkliga saker som snabbt resulterade i 

förvar och förhör av kronan och kyrkan. Ett ting hålls i juni lett av en lagläsare, var det 

senare vid nästkommande ting under hösten samma år, framkommer att tortyr använts vid 

förhören mot de misstänkta. Detta efter att den tolvåriga flickan berättat det och vid tinget i 

juni riktas misstankar mot över 20 personer, hälften av dessa är barn. Till tinget på hösten 

hade antalet misstänkta vuxit till ett sextiotal personer och det är här tolvåringen berättar 

att hon lärt sig trollkonster av en 16-årig flicka i Lillhärdal. Lagläsaren förde detta till rätt 

jurisdiktion och ärendet togs upp samma höst, i Lillhärdal, där tolvåringen vittnade mot 16-

åringen. Den 16-åriga flickan dömdes till döden tillsammans med sina två yngre syskon. 

Sex stycken anklagade visste inte häradsrätten hur de skulle pröva, varpå de ansökte om 

vägvisning från hovrätten i ärendet.  

                                                      
140 Mattias Johansson, Raedienaehtjie eller Gud fader: en studie av religionsskiftet i Sápmi med 
utgångspunkt i trolldomsrannsakningarna i Lappmarken 1649–1739, C–uppsats, Umeå: Umeå universitet, 
2007, 15–17.  
141 Forskningsarkivet Umeå universitet, handskriftssamlingen: Kyrkoherde Erik Nordbergs arkiv, handskrift 
25, 125. 
142 ENA, 136–137. 
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Vid tinget i Älvdalen, som ägde rum bara veckor före, förkunnades tolv dödsdomar och 

ytterligare femton domar till risslitning och uppenbar skrift.143 Domarna skickades till 

hovrätten för granskning nästkommande år i april förkunnades dessa. Ankarloo menar att 

det redan här framkom de karaktäristiska drag som kom att prägla övriga 

trolldomsprocesser: Blåkulla, barnaförande samt aktiviteterna i Blåkulla som utgjorde 

pactum.144 Lennersand som studerat processen skriver att det förekommit en liknande 

rättegång vid häradsrätten i Älvdalen år 1664 då en äldre kvinna anklagades för 

barnaförande och blåkullaresor. Hon friades då, för brott som några år senare skulle nå en 

enorm omfattning. Lennersand menar att den viktigaste faktorn att processerna blev så 

omfattande, var att myndigheterna reagerade och agerade: de tog anklagelserna på stort 

allvar och inledde det som kom att bli häxprocesserna.145 Något som Ankarloo också pekar 

på i sin systematiska redogörelse för händelserna, att endast där ryktet fick näring genom 

kyrkliga förhör och lagliga processer fortsatte beskyllningarna under en längre tid.146 Kort 

efter de inledande rättegångarna tar den kungliga trolldomskommissionen över år 1669, till 

följd av att den lokala hanteringen av trolldomsmålen fick motsatt effekt – häxhysterin 

spreds istället för att dämpas. Det menar Lennersand beror på att kopplingen mellan brott 

och straff inte var nog starkt eftersom rättsskipningen inte var tillräckligt effektiv för att 

kunna vara säker på att alla brott beivrades.147 

 

Utifrån dessa två exempel går det att se att processerna skiljer sig åt ur en rad olika 

aspekter som jag nu ska redovisa utifrån generaliserande och kontrasterande komparation.  

 

 Många personer var involverade i respektive rannsakning/process som visar 

omfattningen av den vidskepelse och trolldom som var ett brott mot Gud och rikets 

konung, som kronan och kyrkan menade förekom runtom i riket. I bägge dessa exempel 

figurerar cirka ett hundratal personer, vilket är många personer för orter på landsbygd 

                                                      
143 Uppenbar skrift var ett straff som avtjänades i kyrkan, som innebar att bekänna sin synd offentligt 
framför präst och församling, se 1686 års kyrkolag (Göteborg: D.F Bonniers Boktryckeri, 1890), 58. 
144 Ankarloo, Trolldomsprocesserna, 114.  
145 Lennersand, 28–30. 
146 Ankarloo, Trolldomsprocesserna, 305. 
147 Lennersand, 23–25. 
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för tiden.148 Vid processen i Dalarna förekom kvinnor och barn som vittnen och som 

dömdes, vilket kontrasterande inte förekom vid tinget i Jukkasjärvi. Granqvist menar att 

anledningen till att endast samiska män anklagades för religionsbrott berodde på att den 

samiska tron hade den manlige schamanen, nåjden, som en central gestalt.149  

 

 Deliktet: de vanligaste förekommande brottsliga handlingarna150 behandlades vid 

processerna för respektive jämförelsegrupp. Vid rannsakningen mot samer uppdagades 

det att många brottsliga handlingar utövades inom rubriceringen för religionsbrott 

bortsett från offer i naturen, som skiljer rannsakningen vid Jukkasjärvi från andra ting 

och utfrågningar under samma tid. I exemplet hämtat från häxprocesserna vittnar barn 

om de karaktäristiska brott som skall komma att figurera i kommande processer och vad 

som kommer att skilja dessa häxprocesser från tidigare och senare processer i Sverige: 

barnaförandet till Blåkulla.151 Samtliga av dessa brott kategoriserades som grövre ur 

perspektivet att förgöring förelegat i respektive jämförelsematerial och var straffbelagda 

med döden enligt Kristoffers landslags appendix och Lagen om eder och sabbatsbrott 

samt att de till sin natur stred mot den vedertagna ortodoxa uppfattningen om den rätta 

läran. Trolldom var synonymt med något som störde samhällsordningen och utgjorde ett 

brott mot Gud och konungen, enligt principen crimen laesae Maiestatis Divinae. Att 

bekämpa dessa handlingar var en viktig uppgift för kronan och kyrkan i syfte att hålla 

landet enhetligt och samman, utifrån tanken om att det var lojaliteteten gentemot Guds 

förbund – religionen och indirekt konungen, som var det viktigaste verktyget som skulle 

helga ändamålet: rikets säkerhet och välgång, fritt från Guds vrede.152 Utifrån att alla 

medborgare skulle tillhöra den rätta läran, vilket reglerades i bl.a. 1686 års kyrkolag och 

fanns deklarerat i regeringsformen såväl som i konungaförsäkran – innebar också det att 

alla skulle behandlas lika inför lagen och bestämmelserna. Rättsväsendet skulle alltså 

                                                      
148 Granqvist hänvisar till att 110 personer fanns upptagna på år 1687 års skattelängd, varav ett antal 
personer betalade inte skatt det året pga. de inte var närvarande. De som svarade för sig i tinget utgjorde 
närmast hela den manliga befolkningen, se sida 119 och år 1685 fanns 122 stycken upptagna i 
skattelängden, se Granqvist, sid 150; jämför med att år 1749 hade Sverige ett invånarantal på 1 764 724, 
varav 93 982 av dessa var bosatta i Kopparbergs län, se Statistiska centralbyrån, Historisk statistik för 
Sverige: Del 1. Befolkning, 1720–1967, 2 uppl. (Stockholm: AB Allmänna förlaget, 1969), 49. 
149 Granqvist, 121.  
150 Se figurer, sid. 26–27. 
151 Vilket kom att utgöra kärnan i häxprocessernas anklagelser, se Oja (red.), 5.   
152 Granqvist, 128. 
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beivra brott likvärdigt i Jukkasjärvi som i Älvdalen.153  

 

 Domstolen. Åtalen prövades lokalt. Respektive exempel är hämtade från tiden före 

kommissionerna tar vid och handläggs således av lokala domstolar, med det 

kontrasterande inslaget att vid häxprocessen granskades häradsrättens domar av 

hovrätten på grund av att dödsdomar dömdes ut, vilket inte skedde vid Jukkasjärvi ting. 

Ytterligare ett kontrasterande inslag är att ting inte hölls med samma kontinuitet i 

Älvdalen och Jukkasjärvi, ting ordnades en gång per år i lappmarkerna och i övriga riket 

upp till tre gånger per år med möjlighet till urtima.  

 

 Bevisningen. Granqvist menar att den viktigaste bevisningen var det egna erkännandet 

utifrån den legala bevisprincipen, därefter fysiska bevis om den åtalande inte erkände, 

såsom trummor som kunde bevisa att instrumentet använts. Vid utfrågningen vid tinget i 

Jukkasjärvi framkommer inga fysiska bevis men eget erkännande, att bruk av trumma 

använts. Vid processen i Älvdalen utgör flera inhabila vittnesmål (barnvittnesmål) 

bråkdelar av bevis, vilket sammantaget utgör fullt bevis och därför gick det att döma ut 

dödsstraff.  

 

 Försvaret. Samerna hänvisar sitt utövande av seder, dvs. de bruk som av kronan och 

kyrkan betraktades som trolldom och vidskepelse, till sina förfäder, vilket skiljer sig 

från hur de påstådda häxorna var verksamma. Det menade kronan och kyrkan berodde 

på att samerna var ärftligt belastade med synd och trolldom – deras samröre med 

djävulen gick alltså i arv från generation till generation. Granqvist resonerar att till 

skillnad från häxorna, som helt och hållet skulle agerat i motsats till den kristna läran, så 

inkorporerade samerna de kristna sederna till sina egna. Detta av samtida litteratur som 

vittnar om hur samerna förde över sina ritualer till kyrkans altare, samernas 

trosuppfattning sattes i relation till rådande lutherska ortodoxi, varvid samernas 

inhemska tro ändå inte godkändes.154 Christofferson skriver att trumman, som i 

Granqvists exempel framkommer används och året därpå, frivilligt lämnas in och vars 

bruk var belagt med dödsstraff enligt gällande doktrin, brukats i generationer som ett för 

livet nödvändigt redskap. Han menar att den andliga religiösa verkligheten var 

                                                      
153 Granqvist, 131.  
154 Granqvist, 127.  
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integrerad i vardagslivet genom bruket av trummans olika användningsområden i den 

samiska trosutövningen.155 

 

 Representanterna för kronan och kyrkan. Prästerna hade en aktiv roll som aktörer i 

respektive process, indirekt och direkt. I exemplet från Älvdalen är det kyrkoherden 

som leder de inledande förhören med den tolvåriga flickan. Lennersand visar i sin studie 

att kyrkoherden i allra högsta grad var drivande och aktiv i den inledande processen i 

Älvdalen, från början till slut, också genom den efterföljande trolldomskommissionen 

och utgör här ett exempel på kronans och kyrkans ömsesidiga samarbete.156 Granqvist 

menar att prästernas nit och kontroll på det lokala planet hade stor betydelse för åtalen 

för religionsbrott i och med att prästerna var väktare av tro och moral och kyrkans 

representant att förmedla definitionen av trolldom. Specifikt detta exempel ur Granqvist, 

är en del av ett större sammanhang, samma fråga ställdes vid alla ting i området i syfte 

att undersöka huruvida samerna använde sig av de seder och bruk som kronan och 

kyrkan diaboliserade. Indirekt var prästernas roll i den frågan stor, i egenskap av att 

prästerna som teologer var de som definierade trolldom utifrån sina kunskaper om 

Bibeln och det var hos dem kronan sökte råd från i vägledning rörande dessa frågor. Det 

framgår av att prästerna ofta gav expertutlåtanden i högre rättsliga instanser som hovrätt 

och justitierevisionen. Även om prästernas närvaro i lappmarken var begränsad så nådde 

de i högre utsträckning ut till enskilda individer i form av katekesförhör, kyrkliga 

handlingar och gudstjänstfirande och också med kronans krav då kyrkan och kronan 

hörde samman och präster var statliga tjänstemän.157 Anna Westman Kuhmunen menar 

att prästerna utifrån att de var bekanta med förhållandena i sin församling kunde initiera 

brottmål och bidra med information till pågående mål.158  

 

 Straffpåföljden är olika. Kontrasten mellan straffpåföljderna är slående. I det exempel 

där etthundra samer erkänner sitt religiösa bruk, som av kronan och kyrkan definierat 

som trolldom och vidskepelse, frias samtliga. Medan några år tidigare, döms människor 

till döden för samma, grova brott under de inledande häxprocesserna i Dalarna. Som 

                                                      
155 Christoffersson, 664. 
156 Lennersand, 34.  
157 Fur, 261.  
158 Anna Westman Kuhmunen, ”Bassebájke: Heliga platser i landskapet” i De historiska relationerna mellan 
Svenska kyrkan och samerna, Bd 2, red Daniel Lindmark & Olle Sundström (Skellefteå: Artos & Norma 
förlag, 2016), 637. 
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redan nämnts var bruk av jojk och trumma lika med samröre med djävulen och något 

som strängt var förbjudet, utövande av detta kunde och hade tidigare medfört dödsstraff, 

liksom barnaförande till Blåkulla också var det.  

3.2 Dömas och frias i religionsbrott 

Det andra exemplet ur Granqvist behandlar det ärende rörande religionsbrott som hon 

menar fått störst utrymme i de domböcker hon studerat, fallet om släktingarna Jon Nilsson 

från Siggevaara och Oluf Larsson från Kautokeino, år 1671. Dessa påstods att i slutet av 

marknaden under föregående år (1669, protokoll saknas) ha jojkat Oluf ut genom en kåtas 

rökhål. De anklagades för att med jojk och trollsång fått Oluf genom rökhålet. Jon Nilsson 

hävdade i rätten att han varit berusad och inte kunde minnas detta eller att det skulle 

förekommit jojk eller sång. Oluf Larsson hävdade samma sak, att han varit berusad och 

inte kunde minnas hur han kommit upp genom rökhålet eller om det förekommit jojk och 

trollsång.159  

 

I de transkriberade rättegångsprotokollen står det att två vittnen i ärendet berättade att de 

inte visste vilka som fanns inne i kåtan och att de inte heller begrep deras jojk och sång, 

när de fick frågan huruvida de hört Jon och Oluf den kvällen utöva jojk i kåtan. Ytterligare 

ett vittne kallas från byn Siggevaara som påstods ha besökt kåtan den aktuella kvällen. Han 

berättar först att han vet att det är Gud i himmelen som skapat honom och att han inget 

annat kan vittna i detta mål än det som är sant och riktigt och det är att en man, som är 

”beskedlig, nykter och from” har berättat för honom det som kan ge en förklaring och ett 

slut på ärendet. Han fortsätter berätta, att denne man hade beskrivit, att han den aktuella 

kvällen gått till Jon Nilssons kåta för att han hört att det fanns folk där men att det hade 

varit mörkt och elden släckt, så han kunde inte se vilka det var – förutom Oluf, som hållit 

fast i stången var kokkärlet brukar hänga. Detta tolkade vittnet som att Oluf ville försöka ta 

sig upp genom rökhålet, vilket mannen hjälpte honom med. När detta väl lyckats såg 

vittnet att Oluf var barfota när han begav sig av. Senare har Olufs fru berättat att Oluf kom 

tillbaka på natten, köldskadad och barfota, efter besökt Jon Nilssons kåta.  

 

Nämnden sammanfattar tinget så långt med att de bägge utfört ”dryckesmåhl” och 

gemensam jojk och sång men inte varit medvetna om att de med det något ont tillfogat 

                                                      
159 Granqvist, 119–120.  
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andra, hur ”sällsam och underligh” deras sång än är. Domen som föll lyder, att det i 

ärendet inte fanns sådana skäl och bevis som kunde binda de anklagade till 

trolldomsutövande, än om de sannolikt genom påverkan av alkohol, hade jojkat som 

vittnen hört. Det hade också blivit intygat att Oluf med vittnets hjälp tagit sig upp genom 

rökhålet. Nämnden menade att de bägge samerna blivit frigjorda och entledigade från 

ryktet om deras trolldomsutövning men gav dem ett allvarligt påpekande, att med sådan 

sång – som Gud inte tycker om, skulle de genast upphöra att använda. Dock hade ärendet 

tagit en annan utveckling och de anklagade friades.160   

 

Som kontrast, vid Jukkasjärvi ting år 1689 anklagas en man för att utövat jojk och döms till 

döden, verkställandet av domen kan inte bekräftas. Målet utvecklas inte mer i Granqvist161 

och Erik Nordbergs handskrifter behandlar inte ärendet, därav är det inte möjligt att 

utveckla tydligare. Ytterligare ett kontrasterande mål kan nämnas från den 26/1 1688, då 

ett ärende på om bruk av trumma tas upp. Uppgiften om bruket lämnas frivilligt och enligt 

handskriftssamlingen menar den anklagade att han använt trumman (till sin natur, av 

förgörande karaktär) i främjande och goda syften (vidskepelse) och lovar att hädanefter 

dyrka den treenlige Guden. Ingen dom döms i ärendet.162  

 

Det andra exemplet ur Ankarloo handlar om anklagelserna mot prästfrun Katarina Bure 

hämtat från häxprocesserna i Gästrikland år 1675, fyra år senare än exemplet från 

Granqvist. Fallet berörs ofta i samband med de svenska häxprocesserna för det var 

speciellt, de flesta som anklagades för religionsbrott kom inte från den övre 

samhällsklassen och de flesta hade inget stöd eller försvar gentemot anklagelserna de fick 

riktade mot sig.163 Min studie omfattar dock inte analys av socioekonomiska faktorer och 

därför kommer den aspekten inte att analyseras. Jag kommer att beröra det försvar Bure 

fick från sin make och kyrkan, eftersom det har att göra med hennes fall. Bure (och andra 

fängslade) frigavs i samband med att häxprocesserna tog slut, år 1677 i Stockholm, till 

följd av att barnen som vittnat erkänt att de ljugit i rätten om att de blivit förda till Blåkulla.  

 

                                                      
160 ENA, 21–24. 
161 Granqvist, 120. 
162 Granqvist, 119; ENA, 231.  
163 Se Maria Dahlqvist. Ochristelig ondska och illistige practiquer: en narratologisk-retorisk analys av 
bönebrev till Svea Hovrätt vid en svensk häxprocess 1675–76. Uppsats 45 hp, Magisterprogrammet i retorik, 
Uppsala: Uppsala universitet, 2013: 1, 5, 28 ff.  
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De kungliga trolldomskommissionerna hade pågått några år och gjort nedslag på många 

platser i Sverige och nu kommit till Gävle, 1064 km söder om Jukkasjärvi och kom här att 

utgöra början på slutet av häxprocesserna. Bakgrunden till målet var att kyrkoherden, 

Petrus Fontelius, make till den anklagade kvinnan, ändrat kyrkbänkarnas placering i 

kyrkorummet vilket ledde till att stadens borgmästare med familj fick en sämre plats än 

vad de tidigare haft. Borgmästarfamiljen valde då bort kyrkliga handlingar och gudstjänster 

i syfte att manifestera sitt missnöje över kyrkoherdens beslut. Kyrkoherden var också en av 

få präster som uttryckligen var skeptisk mot häxhysterin, något som kom att användas 

emot honom genom att hans fru döms och fängslas på grund av anklagelser om att hon fört 

sina egna och borgmästarens barn till Blåkulla. Vid den här tidpunkten var ärendet ännu 

inte föremål för trolldomskommissionen, utan pågick i rådhusrätten, motsvarande juridisk 

instans till häradsrätten fast inom en stad, under rubriceringen ärekränkning/förtal. 

Borgmästaren hade i egenskap av sin roll som stadens överhuvud en roll i rätten, inte bara 

som målsägande i och med att hans familj var offer i sammanhanget. När nämnden fann 

honom olämplig för uppdraget pga. jäv, skjuter han ärendet till trolldomskommissionen för 

vidare handläggning. När kommissionen tillträdde ville de höra barnens vittnesmål och 

utreda ifall dessa var samstämmiga. Kyrkoherden lyckades påvisa att hans frus mål gått till 

kommissionen som ett defamationsmål, inte som ett trolldomsmål, varvid han krävde att 

det första ärendet skulle utredas först. Det blev nu tydligt hur kommissionen tänjde på de 

regler som fanns att tillämpa, genom att säga att de skulle höra barnens vittnesmål igen 

med hänvisning till att de vittnade om andra brott än ärekränkning. Över 20 barn och en 

son till borgmästaren vittnade mot Bure medan hennes egna barn nekade till anklagelserna 

när de blev hörda. Det stora antalet samstämmiga vittnen och rättens fientliga hållning 

gentemot hennes make till följd av hans motstånd mot häxhysterin, menar Ankarloo, 

bidrog till att hennes utsikter var ovissa.164  

 

Bure undkom att fysiskt behöva sitta i häkte tillsammans med övriga anklagade och kunde 

tillsammans med sin make fly till Uppsala, där han begärde och fick ett intyg av Uppsala 

domkapitel över hustruns oskuld samt ett rekommendationsbrev till konungen, inför han 

ville framlägga ärendet. Kommissionen hade förutsett det och inkommit med sin version 

till konungen och i den förkunnat Bures dödsdom samt benådat henne till att ligga på 

                                                      
164 Ankarloo, Satans raseri, 242. 



 41 

kyrkogården, sett till att hon var en aktad mans hustru.165 Det framgår inte av någon studie 

exakt var och när Katarina blir satt i häkte i Örebro fram till sin frigivning år 1676, efter 

sammanlagt två års process gentemot henne. Det framgår dock att från dödsdomen år 1675 

till frigivningen året därpå, så skrev Bures make ett hundratal skrivelser166 i överklagande 

syfte till Svea hovrätt och trolldomskommissionen i Stockholm, som nu blivit tillsatt och 

hädanefter ska handlägga fallet, då Gävlekommissionen gått mot sitt slut.167 I skrivelserna 

anför kyrkoherden sin frus oskuld genom tolvmannaeden, bakgrunden till konflikten med 

borgmästarfamiljen samt att hustrun var en god, from medborgare sett till hennes 

bakgrund.168  

 

Exemplen visar att också dessa processer skiljer sig åt ur olika aspekter som jag nu 

redovisar utifrån generaliserande och kontrasterande komparation.  

 Processerna ger exempel på vad som kunde ligga bakom anklagelser om trolldom: en 

stark tro på djävulen och verksamhet därigenom169, som i exemplet från Jukkasjärvi och 

underliggande personliga konflikter som i fallet Katarina Bure. Dessa händelser blev till 

rannsakningar av kronan för att anklagelserna togs på största allvar, trolldom skulle 

bekämpas och utrotas som ett led i att inte väcka Guds vrede över nationen och folket. 

Analysen berättar om underliggande faktorer som i allra högsta grad påverkar det 

slutgiltiga domslutet, som nämnts ovan. I fallet med jojk där männen frias, utgår rätten 

från att de med jojk fått en av männen genom kåtans rökhål. I fallet med Bure utgår 

rätten från att hon hade fört sina egna och andras barn till Blåkulla, varvid barnen skulle 

farit mycket illa. Det var en realitet för kronan och kyrkans representanter som behövde 

föras fram och avgöras i domstol.  

 

 Deliktet: förgörande brott. Likt exempel ett, behandlar respektive process förgörande 

brott där dolus antas förelegat. Jojk och barnaförande till Blåkulla betraktades som 

pactum, samröre med djävulen och detta var brottsligt och skulle bekämpas.  

 

                                                      
165 Ankarloo, Trolldomsprocesserna, 180–181.  
166 Dahlqvist, 1.  
167 Ankarloo, Satans raseri, 242. 
168 Dahlqvists sammanfattning av analys av de brev som kyrkoherden skrev till Svea hovrätt, 81–91.  
169 Djävulstron menar flera studier var vedertagen och framförd av kyrkan, se exempelvis Granqvist, 123. 
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 Domstolen. Handläggningen i processerna skiljer sig åt. Målet om jojk vid Jukkasjärvi 

ting (häradsrätten) påbörjas och avslutas där, då ingen dom förkunnas i ärendet. I 

Katarina Bures fall påbörjas hennes ärende i motsvarande häradsrätten i Gävle, som 

kallades rådhusrätten och överförs sedan därifrån till kungliga trolldomskommissionen 

som stod i begrepp att börja sitt arbete. När Katarina flyr med sin make till Uppsala, blir 

Uppsala domkapitel involverade och utfärdar ett intyg om hennes oskuld samt ett 

rekommendationsbrev till konungen ang. framläggande av hennes pågående mål. 

Katarina fängslas i den här vevan och förs till häktet i Örebro. Hennes ärende förs fram 

till tredje part, hovrätten, av hennes make och kommissionen som avslutat sitt arbete i 

Gävle, hänvisar hennes ärende till kommissionen i Stockholm som ska ta vid.  

 

 Bevisningen. I respektive process framgår bevisningens viktiga beståndsdel i att få en 

fällande dom. I Jukkasjärvi kallas två vittnen in för att lämna vittnesmål kring deliktet. 

Dessa är samstämmiga i sin utsago och utgör alltså inte halv bevisning var, i syfte att nå 

fullbevisning genom sina vittnesmål, vilket var vad tinget hoppats på i och med att de 

kallade in två vittnen. Bures fall visar exempel på när lagarna tänjdes på och bråkdelar 

av bevisning fick utgöra full bevisning. Barns vittnesmål togs upp (20 barn och 

borgmästarens son) och blev således den bevisning som behövdes för en fällande 

dom.170  

 

 Försvaret. En viktig del i försvaret av de anklagade för respektive process var att 

framhäva fromhet, gudsfruktan och bekännelse till den rätta tron. Det blir tydligt genom 

de skrivelser som Bures make, kyrkoherden skriver till högre rättsliga instanser när han 

överklagar sin frus dom, liksom det blir synligt i det slutgiltiga vittnesmål i Jukkasjärvi 

som berättar om att det hela egentligen var en fest i goda vänners lag. Det var, menar 

jag, av allra högsta vikt att till mans att bekänna sig till den rätta tron, särskilt i rätten, 

som dömde efter lagar förankrade i gamla testamentet. Jag menar att skulle försvaret 

inte förankrat sina argument i den rätta tron, hade de inte framstått som tillräckligt 

trovärdiga i sina vittnesmål. 

 

 Representanterna för kronan och kyrkan. Granqvist argumenterar för att det var kronan 

och kyrkan som definierade vad som var brottsligt och kunde väcka allmänna åtal, med 

                                                      
170 Om hel, halv och bråkdelar av bevisning, se kapitel 2.5, Bevis.  
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vad Ankarloo menar skedde med en inkvisitorisk prägel där domaren istället för att inta 

en passiv roll, drev ärendet framåt genom att leda förhör och få fram bevisning. Det 

visar exemplet ur Granqvist. I fallet Bure träder samma bild in, dock på ett 

kontrasterande sätt. Bures make, som var kyrkoherde i Gävle var skeptisk till 

häxprocesserna och han representerar kyrkan för tiden indirekt genom denna process. 

Han får även stöd i sin överklagan av hans frus dom, av andra, genom tolvmannaeden 

och intyg från Uppsala domkapitel. Det visar på en annan representation av kronan och 

kyrkan än den normerande för 1600-talet där tron på häxor och djävulen var vedertagen. 

Fortfarande i Bures fall så definierade kronan och kyrkan vad som var brottsligt och 

drev åtal med inkvisitorisk prägel.  

 

 Straffpåföljden är lika. Exemplen visar att de anklagade blev frigivna i respektive 

process med det kontrasterande inslaget att Bure först blev dömd till döden medan de 

samiska släktingarna friades i häradsrätten under pågående ting. Bures process pågår 

mycket längre tid, i flera rättsliga instanser, före hon till slut blir frigiven i samband med 

att häxprocesserna i Sverige upphör år 1676. Det finns ingen studie som jag funnit som 

analyserar huruvida Bures frigivning berodde på hennes makes försvar eller att 

häxprocesserna upphörde. Detta torde vara en kombination av förlängd 

handläggningstid som pågick till upplösningen av processerna. 

Dessa fyra exempel har också ett antal likheter och skillnader som är gällande för samtliga 

processer.  

 Olika geografiska områden. Att detta har betydelse menar jag beror på att lappmarkerna 

inte hade nog med representanter varken från kronan eller kyrkan samt att samerna 

levde och verkade i ett område som var otillgängligt för kronan och kyrkan att möta 

dem regelbundet i.171 Sundström menar att en definitiv gräns mellan Sverige- Finland 

och Danmark- Norge fastslogs år 1751, vilket hade betydelse för agerandet gentemot de 

personer som kunde flytta sig mellan rikena, de blev behandlade mildare i enlighet med 

dåtida doktrin inom området. Denna kombination av brist på representanter inom 

myndighetsutövningen och den kultur som rådde för det geografiska området, bidrog till 

                                                      
171 Fur, 260, 254. 
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att processerna mellan samer och anklagade i häxprocesserna skiljer sig åt.172  

 

 Kollektiv/individ. Genom exemplen blir kontrasten tydlig mellan hur kronan och kyrkan 

gjorde skillnad på samer och de anklagade påstådda häxorna utifrån hur samerna 

behandlades som ett kollektiv i tinget, medan i resten av Sverige, behandlades dylika 

straffbelagda trolldomsbrott på individnivå. Granqvist menar att när enskilda samer 

anklagades och dömdes i tinget, var det ett underkännande av hela den samiska 

trosuppfattningen, vilket hon menar beror på den centraliserade rättsorganisationen. 

Samernas traditioner som tillhörde den samiska kulturen och religionen överskred 

gränsen för vad som var tillåtet och de bemöttes därför som ett kollektiv av kronan och 

kyrkan.173 De anklagade påstådda häxorna behandlades på individnivå menar jag, 

utifrån att anklagelser och domar inte riktades kollektivt mot en hel kultur utan mot 

enskilda individer som misstänktes för samröre med djävulen. 

 

 Kronans och kyrkans vilja att reagera och agera. Lennersand och Ankarloo 

argumenterar i sina studier av häxprocesserna att den viktigaste orsaken till 

häxprocessernas omfattning har att göra med att kronan reagerade på anklagelserna om 

trolldom och därefter agerade tillsammans med kyrkan. Lennersand visar att liknande 

anklagelser i Älvdalen förekommit tidigare än i exempel 1 ur Ankarloo, där den 

anklagade kvinnan friades.174 I Erik Nordbergs handskriftssamling framgår att 

trolldomskommissionen inte besökte alla ting i lappmarken år 1688. Detta menar jag 

hör ihop med kronan och kyrkans vilja att reagera och agera. 

 

 Tidslinjen. Under tiden Granqvists exempel pågår, så har häxprocesserna börjat att avta 

i övriga riket och den värsta perioden av trolldomsrannsakningar som pågått nära ett 

decennium var över. Kommissioner hade då tillsatts till flera orter, men inte nått norr 

om Umeå.175 Häxprocesserna fick ett abrupt slut i Stockholm år 1674, då en tolvårig 

pojke efter en tid av vittnesmål och uppviglande av andra barn, medger att 

                                                      
172 Sundström, ”Svenskkyrkliga”, 543. 
173 Sundström, ”Svenskkyrkliga”, 134.  
174 Lennersand, 23–25, 30. 
175 Detta samt att ingen avrättades i Västerbotten under rannsakningen, berodde på att processen leddes av 
en representant för kronan som uttryckligen ställde sig skeptisk till anklagelserna och på så sätt kunde 
avstyra domar och straff, se Sundström, ”Svenskkyrkliga”, 542; Ankarloo menar att när ryktet inte fick gehör 
hos kronan och kyrkan i Västerbotten fick det heller inte det fäste som det fick på andra platser i landet, se 
Trolldomsprocesserna, 305. 
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anklagelserna han och hans kamrater lämnat, varit lögner. Detta till följd av att rätten 

börjat ifrågasätta sanningshalten i de påståenden barnen vittnat om, var flera faktorer, 

bl.a. att barnen efter en tids omsorg från myndigheter, verkade må bra och inte längre 

visade tecken på att blivit bortförda. Även de övriga barnen som vittnar, erkänner till 

slut att de blivit ombedda av sina pigor att föra fram de anklagelser de fört fram i rätten. 

Det hela resulterade i att pojken och pigorna som uppviglat andra att ljuga i rätten, döms 

till döden för sitt agerande.176 Denna tid, med allt vad det innebar, levde kvar i minnet 

för kronans och kyrkans representanter när processerna i lappmarken påbörjas.177 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
176 Ankarloo, Satans raseri, 254–256; Ankarloo, Trolldomsprocesserna, 194–214.  
177 Sundström, ”Svenskkyrkliga”, 551. 
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4 Slutsatser 

Uppsatsens problemformulering lyder: vilka likheter och skillnader går att urskilja i 

tillämpningen av lagarna om religionsbrott i de exempel som uppsatsen behandlar hämtade 

från rättsprocesser mot samer och påstådda häxor under tidsperioden 1668–1687 i Sverige? 

För att kunna besvara problemformuleringen har jag använt mig av följande tre 

arbetsfrågor: 1) hur motiverades beivrande av religionsbrott och hur reglerades brotten i 

kronans respektive kyrkans juridik? 2) hur såg tillsynen ut av s.k. religionsbrott, vilken roll 

spelade de olika aktörerna: kronan och kyrkan? 3) vad karaktäriserade de respektive 

religionbrottsprocesserna i jämförelse mellan processerna mot samerna och processerna 

mot de påstådda häxorna? 

 

I det här kapitlet kommer jag att besvara dessa arbetsfrågor och besvara 

problemformuleringen samt fördjupa min diskussion och argumentation från kapitel tre.  

 

Första arbetsfrågan, hur motiverades beivrande av religionsbrott och hur reglerades 

brotten i kronans respektive kyrkans juridik? Frågan besvaras genom kapitel 2.1, Luthersk 

ortodox kristendom och 2.3, Lagarna och bestämmelserna. Beivra religionsbrott 

motiverades med stöd av den rådande lutherska ortodoxin som genomsyrade doktrinen för 

tiden. Religionsbrott ansågs vara ett brott mot Gud, konungen och skapade oordning i 

samhället. Det saknades en enhetlig lagstiftning, som först trädde i kraft år 1734. Brotten 

reglerades således i flera olika lagar och bestämmelser, ytterst i Kristoffers landslags 

appendix och Lagen om eder och sabbatsbrott. Den evangelisk-lutherska kristendomen 

fastställdes vid Uppsala möte år 1593 och senare i regeringsformen år 1634 samt att Karl 

XI försäkrar i sin konungaförsäkran år 1672 att han skall verka för att upprätta riket genom 

att främja lojaliteten till Gud.178 Dessa rättsliga och vägledande dokument var viktiga i 

dömandet av religionsbrott. 

 

Arbetsfråga två lyder, hur såg tillsynen ut av s.k. religionsbrott och vilka roller spelade de 

olika aktörerna: kronan och kyrkan, besvaras genom kapitel 2.2.6, Konungen och 

justitierevisionen och 2.2.7, Kyrkan och prästerna, samt 2.1, Lutherska ortodoxa 

kristendomen. Kronan, i synnerhet kung Karl XI:s roller, menar jag är viktig under den här 

                                                      
178 Dalfelt, 14. 



 47 

tiden. Dels utifrån överhuvud för staten och kyrkan179 men också i egenskap av att vara 

enväldig kung med lagen och makten i sina händer att nyttja hur han ville.180 Jag menar att 

kyrkan i god tro, via kronans påbud, arbetade förebyggande mot religionsbrott genom att 

från sin lokala förankring i församlingen nå ut till enskilda individer med både kyrkans 

definition av vad trolldom var och med kronans budskap om att alla svenska medborgare 

skulle tillhöra den rätta läran: den evangelisk-lutherska kristendomen. På så sätt 

uppfostrades folket och disciplinerades i syfte att inte begå religionsbrott.181  

Kyrkan som statligt sanktionerad verksamhet var behjälplig till kronan på flera sätt, i rollen 

som sakkunnig i bibelns innehåll och budskap – vilket kyrkan, dvs. prästerna, fick tillfälle 

att uttrycka på alla nivåer i samhället som de arbetade på: från predikstolen i församlingen 

till expertutlåtanden i hovrätten och inför konungen och justitierevisionen.182 Som Aurelius 

menar, var distinktionen mellan politik och religion att jämföra med skapelse och frälsning, 

där kronan och kyrkan var två sidor av samma mynt i syfte att nå samma mål: skapelsens 

uppehållelse och människors frälsning.183 Aktörerna samspelar med varandra genom att 

kronans funktion var att stävja oordningen i det skapelsegivna livet och indirekt tjäna 

evangelieförkunnelsen medan kyrkan indirekt tjänar kronan genom att förkunna 

hörsamhet, som ur rådande teokratiska perspektiv utgör att respektive aktör blir agent för 

att Guds vilja sker.184 Som analysen i kapitel 3 visar, samverkade kronan och kyrkan under 

processerna och kompletterade varandras kärnområden. Kronan genom att aktivt agera och 

reagera på anklagelserna och föra fram dessa via de olika juridiska instanserna, ofta till 

följd av prästers lokala kännedom genom sina församlingar och relation till enskilda 

individer.185  

Kyrkan var genom sina präster aktiva och delaktiga i processerna rörande religionsbrott 

både i lappmarken och i övriga Sverige tillsammans med kronan, som initierade dessa mål 

i sin regi via de olika domstolarna: häradsrätt, hovrätt, justitierevisionen och kungliga 

trolldomskommissionerna. I exempel ett ur Ankarloo, är det kyrkoherden i Älvdalen som 

inledningsvis leder förhöret med den tolvåriga flickan och Lennersand visar, genom sin 

                                                      
179 Se figur 1, sid. 17.  
180 Sundström, ”Svenskkyrkliga”, 534; Inger, 104; Dalfelt, 14.  
181 Lennersand, 24. 
182 Se Ankarloo, Satans raseri, 181 och läs mer under kapitel 2.7, Kyrkan och prästerna.  
183 Aurelius, 31. 
184 Granqvist, 128; Aurelius 31–32. 
185 Lennersand, 30. 
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studie att samme kyrkoherde är drivande och delaktig även under senare tillsättning av 

trolldomskommission.186 I Granqvists exempel är det kronan som initierat utfrågningen av 

samerna år 1687 i Jukkasjärvi, de blir där ombedda att bekänna sig till den rätta läran till 

följd av att de svarat att de brukar sina förfäders seder. En parafras på rättens uppmaning 

skulle kunna vara ”anamma den lutherska kristna kyrkans tro och lyssna till er präst”. 

Vilket indirekt visar att den rättsliga arenan tillhörde kyrkan, likväl som kronan, då dessa 

samverkade till varandras fördel. I exempel två, både ur Ankarloo och Granqvist tyder på 

samma representation, där kronan väcker åtalet och kyrkan definierat vad trolldom är. 

Kontrasterande inslag i exempel två ur Ankarloo är att kyrkan visar sitt stöd för den 

dödsdömda Katarina Bure, vilket inte var normativt för tiden.  

 

Arbetsfråga tre, vad karaktäriserade de respektive religionbrottsprocesserna i jämförelse 

mellan processerna mot samerna och processerna mot de påstådda häxorna? Frågan 

besvaras i kapitel 3 i den jämförande analysen av exemplen på processer, där likheter och 

skillnader tydligt framträder. Jag argumenterar för att det som karaktäriserade 

religionbrottsprocesserna skilde sig åt utifrån 1) geografiskt, 2) kulturellt och 3) 

tidsmässigt sammanhang187 samt hade betydelse för de generaliserande och kontrasterande 

inslagen som analysen i kapitel 3 visar.  

 

Det (1) geografiska skillnaderna menar jag utgjorde skillnader utifrån att lappmarken låg 

långt från Stockholm och rättsväsendets centrum, något som Granqvist också argumenterar 

för i studie som visar att reformen år 1680 som Karl XI införde i häradsrätten inte kom att 

gälla tingen i lappmarken.188 Reformen innebar att ge domaren, häradshövdingen, mer 

inflytande över målen som behandlades till följd av den systematiska användningen av 

vikarier för denne, genom att häradshövdingen skulle vara bosatt inom lagsagan och 

således representera kronan på plats. Detta menar Granqvist aldrig genomfördes i 

lappmarken, det vikariesystem som brukades före reformen, fortsatte att brukas och 

nämnden i Jukkasjärvi ting hade alltså därmed ett fortsatt starkt inflytande över domarna. 

Flera studier visar att det inte var helt okomplicerat att rekrytera personal till lappmarken 

och ting hölls inte med samma kontinuerlighet som i övriga Sverige. När 

                                                      
186 Den efterföljande trolldomskommissionens arbete analyseras inte i den här uppsatsen, för mer 
information, se Lennersand, 33–41 och Ankarloo, Trolldomsprocesserna, 113–131. 
187 Se kapitel 2.3.1, sid 24, Brottets karaktär. 
188 Se kapitel 2.2.4, sid 19, Häradsrätt/ting i Norrlands lagsaga.  
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trolldomskommissionen besökte lappmarken så utelämnades vissa ting, bland annat 

Jukkasjärvi ting besöktes aldrig.189 Det menar jag är ett exempel på hur de geografiska 

skillnaderna hade betydelse för kommissionernas verksamhet.   

 

De (2) kulturella skillnaderna menar jag har betydelse för de likheter och skillnader samt 

karaktäristiska drag som analysen visar. Samerna uppgav i rätten att de hade ärvt deras 

trosuppfattning, deras seder och bruk var en del av deras religion och när de blev 

anklagade och dömda för utövandet av den, var det ett underkännande av hela den samiska 

kulturen som stod i stark kontrast till visionen om en enhetlig befolkning som kronan och 

kyrkan försökte att skapa med bl.a. stöd av att beivra religionsbrott. De anklagade påstådda 

häxornas verksamhet stred också emot samtida lutherska ortodoxi men dömdes inte 

kollektivt utan individuellt. Deras brott var per definition personliga i och med förbundet 

med djävulen på plats i Blåkulla. Samerna var, menade kronan och kyrkan, ärftligt 

belastade med trolldom och vidskepelse sedan födseln. Dessa kulturella skillnader menar 

jag bidrar till likheter och skillnader samt utgör en del av de karaktäristiska dragen för 

respektive jämförelsematerial.  

 

 

Figur 4 visar en tidslinje över analyserade exempel. 

 

                                                      
189 ENA, 180.  
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Den möjligaste viktigaste aspekten, som hänger ihop med kronan och kyrkans vilja att 

reagera och agera är (3) tidslinjen för dessa processer i relation till när häxprocesserna 

startade och upphörde. Lennersand och Ankarloo argumenterar för att häxprocesserna fick 

sådan omfattning berodde på att kronan tog anklagelserna på allvar. Ankarloo menar att i 

och med att trolldomsanklagelserna fick fäste, spreds de också – myndigheternas agerande 

fick motsatt effekt, vilket han visar genom exempelvis att häxprocesserna inte nådde norr 

om Umeå.190 Studier fastställer att häxprocesserna pågick som mest intensivt, det menar 

Ankarloo var i slutet, tiden för processen pågick mot Katarina Bure.191 Figur fyra visar en 

tidslinje över exemplen på processerna och först pågår exempel 1 ur Ankarloo, som också 

är då de svenska häxprocesserna startar, i Älvdalen år 1668. Att myndigheternas agerande 

fick motsatt effekt, bevisas genom denna process, då anklagelserna ökar efter att den 

inledande processen är över och den första kungliga trolldomskommissionen tillsätts. I 

exempel två ur Granqvist, år 1671 märks en tydlig vilja från kronan, fortfarande i 

startgroparna av samtida häxprocesser, att fälla släktingarna som åtalas för att brukat jojk. 

Bevisningen räcker dock inte till. Som Ankarloo menar, var det inte då trolldomsbrotten 

beivrades som hårdast, det är senare, under fallet Katarina Bure, exempel två.  

 

De kvinnor som åtalades samtidigt som Bure dömdes också till döden och deras 

dödsdomar verkställdes när Bure var häktad i Örebro under tiden hennes överklagan 

behandlades. Det är också då som och häxprocesserna upphörde och de som var häktade 

friades till följd av att de barn som vittnat om att de blivit förda till Blåkulla, erkände att de 

ljugit om saken. Lennersand menar att när myndigheterna inte längre vill driva 

processerna, upphör de, trots att det fanns anklagelser kvar att utreda.192 Vid utfrågningen 

år 1687 vid Jukkasjärvi ting till samerna om huruvida de använder jojk och trumma och 

påföljden att inget straff döms ut, trots erkännande – menar jag att studiens slutsatser pekar 

på att skillnaden i tillämpningen av religionsbrott, ytterst berodde på att minnet levde kvar 

hos kronans representanter om vad som hänt under häxprocesserna och hur det slutade. Jag 

menar att kronan och kyrkans vilja att reagera och agera sannolikt minskade i och med att 

häxprocesserna upphörde och därför besökte inte trolldomskommissionen samtliga ting i 

lappmarken året därpå och en konsekvens av det menar jag, blev att inga domar 

förkunnades heller då vid Jukkasjärvi ting.  

                                                      
190 Ankarloo, Trolldomsprocesserna, 305.  
191 Ankarloo, Trolldomsprocesserna, 228–229.  
192 Lennersand, 24. 
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4.1 Förslag till vidare forskning 

I min studie har jag berört fyra exempel på trolldomsprocesser ur en uppsjö av många 

dylika processer, både i lappmarken och övriga Sverige. Min slutsats säger endast något 

om dessa fyra exempel, inte något om jämförelsematerialet i ett större perspektiv. Utifrån 

det ser jag ett behov av att det behövs djupare studier som behandlar dessa processer mer 

generellt än specifikt, i syfte att visa likheter och skillnader, möjligtvis över tid. Med vad vi 

vet idag, menar jag att de långtgående konsekvenserna av vad samerna utsattes för i 

samband med bl.a. dessa processer, ytterligare behöver studeras utifrån vad det egentligen 

kom att betyda att beivra trolldomsbrott i lappmarken. Jag ser också ett behov av studier 

som behandlar prästernas roll och funktion i trolldomsprocesserna. Den litteratur jag 

använt pekar entydigt på enskilda prästers aktiva deltagande och agerande i processer, 

vilka konsekvenser det fick, är vad jag vet, än inte utrett.  
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Sammanfattning 

Syftet med den här uppsatsen är att ge ökad förståelse och fördjupad kunskap om de 

rättsliga processer i mål om religionsbrott som kronan (svenska staten) bedrev under slutet 

av 1600-talet genom att studera och jämföra fyra exempel på processer, två processer mot 

samer och två hämtade från häxprocesserna. Syftet har också varit att tillföra studiet av 

dessa processer en bättre grund att bygga studier på, genom att bidra med en 

sammanhängande och pedagogisk översikt över den teologiska och juridiska bakgrund som 

är relevant för ämnet. Uppsatsens problemformulering är: vilka likheter och skillnader går 

att urskilja i tillämpningen av religionsbrott i de exempel av processer som uppsatsen 

behandlar från samiska- och häxprocesserna under tidsperioden 1668–1687 i Sverige? 

Uppsatsens problemformulering har besvarats med hjälp av tre frågeställningar: 1) hur såg 

tillsynen ut av s.k. religionsbrott, vilken roll spelade de olika aktörerna: kronan och 

kyrkan? 2) hur motiverades beivrande av religionsbrott och hur reglerades brotten i 

kronans respektive kyrkans juridik? 3) vad karaktäriserade de respektive 

religionbrottsprocesserna i jämförelse mellan de samiska processerna och processerna mot 

de påstådda häxorna?  

 

Uppsatsen visar att kronan och kyrkan samarbetade i hög utsträckning vid beivrande av 

religionsbrott. Kronan tillämpade en luthersk ortodox tolkning av hur samhället skulle bli 

enhetligt och sammanhållet, där religionen kom att bli det viktigaste verktyget i att uppnå 

det. Kyrkan, dvs. prästerna hade i högre utsträckning kontakt med invånarna genom de 

lokala församlingarna och kunde nå ut med kronans budskap samtidigt som de fick 

information som gick att initiera processer med och/-eller ge information till pågående 

processer. Tillsynen bestod alltså i en samverkan, i syfte att nå en helhet: ett enhetligt rike 

som skulle hållas ihop av religionen.  

 

Religionsbrott motiverades med stöd av luthersk ortodoxi, utifrån en rädsla att väcka och 

drabbas av Guds vrede (indirekt en rädsla för att riket Sverige skulle drabbas av 

motgångar). Bibeln tolkades bokstavligt, vilket medförde att till Kristoffers landslag 

bifogades ett appendix med moseböckerna. Brott dömdes med stöd av hur moseböckerna 

reglerade straff, däribland trolldomsbrott med döden. En enhetlig lagstiftning saknades och 

många olika rättskällor tillämpades vid religionsbrott i olika rättsliga instanser, alltid med 
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bakgrund av att inte förarga Gud. Kyrkan definierade trolldomsbrottets karaktär och 

innehåll och kronan stiftade lagar och bestämmelser för att beivra och förebygga brotten. 

 

Den jämförande analysen visar likheter och skillnader vid tillämpningen, såväl som vad 

som var karaktäristiskt för respektive jämförelsematerials processer. Samma lagar och 

bestämmelser tillämpades och i teorin även rättslig instans. Praktiskt skilde sig 

domstolarna åt mellan lappmarken och övriga Sverige, ting hölls inte med samma 

kontinuitet och reformer inom rättsväsendet nådde aldrig lappmarken. I de samiska 

processerna dömdes mildare straff ut än vid häxprocesserna vid likvärdiga, förgörande 

brott. Jag argumenterar för att det har att göra med tre faktorer: 1) geografiskt, 2) kulturellt 

och 3) tidsmässigt. Lappmarken ligger långt från var häxprocesserna ägde rum, det fanns 

ingen vana och rutin för att rannsaka samerna i samma utsträckning som övrig svensk 

befolkning. Kulturellt dömdes samerna kollektivt, inte individuellt som de påstådda 

häxorna. En process gentemot en enskild samisk person, innebar ett underkännande av hela 

den samiska befolkningens tro, seder och bruk – som kronan och kyrkan menar var 

diabolism. Processerna menar jag också uppvisar likheter och skillnader utifrån tidslinjen 

för när häxprocesserna började och slutade utifrån kronans vilja att reagera och agera på 

anklagelser om trolldom.   
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Bilaga 1: karta över Torne lappmark 

 

 
 

Figur 5 Visar det geografiska området för Torne lappmark för den här uppsatsens 
undersökningsperiod. 

 

 

 


