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FÖRORD
Av Erik Hoppe

I Boteå hölls tre häxprocesser under 1674 - 75.
Som grund för det jag skriver om de tre processerna har jag använt avskrifter 1
av de protokoll som finns bevarade. Avskrifterna har gjorts av Sture
Norberg, Järfälla, som jag vill tacka för det enorma arbete han lagt ner på
dem. Och för det utomordentligt vänliga bemötande jag fått vid de kontakter
vi haft.
Jag har också hämtat information från Bengt Ankarloos doktorsavhandling
Trolldomsprocesserna i Sverige (1971).
Den första rannsakningen ägde rum 22 - 26 september 1674.
Här var Trolldomskommissionen för Norrland, under ordförandeskap av Carl
Larsson Sparre 2, närvarande.
13 personer var anklagade och åtta personer dömdes, varav två till döden 3.
Åtminstone en av dem avrättades också 4.
Den andra rannsakningen ägde rum från 8 januari 1675 och en dryg
månad framåt.
Denna rannsakning var en förberedande förhandling utan närvaro av
kommissionen. Kommissionsprotokoll i de här ärendena tycks ha gått
förlorade.
60 personer var anklagade och minst en dömdes till döden och avrättades 5.
Den tredje rannsakningen ägde rum 30 juni 1675.
Protokoll från denna rannsakning - ett extraordinarie ting - har gått förlorade
men en avskrift i sammandrag gjordes ca 1770.
Nio kvinnor var anklagade men vi vet inget om deras öde 6.

Från början tänkte jag bara skriva någon form av kort sammanfattning om
vad som hände under de tre processerna. Men ju mer jag läste desto klarare
stod det för mig, att det inte alls var möjligt - det var alldeles för omfattande,
alldeles för intressant och alldeles för starka historier, för att kunna krympas
ner till bara ett fåtal sidor: De här historierna måste helt enkelt återberättas!
Ett problem är bara, att protokollen är skrivna på 1600-talssvenska; både
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språket och stavningen är främmande. Och dessutom är de rätt tråkiga och
enformiga, faktiskt. Men inte desto mindre spännande! Eller hemska, rättare
sagt.
Så vad jag har försökt att göra är helt enkelt att ge protokollen lite mer liv;
försökt att få lite mer "roman-stuk" på dem. ("Försökt" var ordet, sa Bull...)
Den första delen blev, som sagt, skriven som prosa; i form av en berättelse.
Den andra delens protokoll är mycket mer summariskt och mest en lista av
vittnesmål, vilket gör det hart när omöjligt att skriva en berättelse. Och det blir
inte lättare av att det är 60 anklagade och fler än dubbelt så många vittnen!
Jag har valt att göra den andra rannsakningen som en genomgång av
anklagade och de vittnensmål de hade emot sig.
Den tredje delen bygger på en sammanfattning av rannsakningen, i en
handskrift från c:a 1770 - dvs nästan 100 år senare. Tyvärr har
originalprotokollet senare förkommit. Författaren, komminister Jöns
Hornaeus i Torsåker, antecknar också sina egna reflektioner och slutsatser och
de är minst sagt färgade av hans egen tid (och värderingar).
Den här delen har jag bara mer eller mindre "översatt" till en någorlunda
modern svenska.

Boteå gäld omfattade vid den här tiden socknarna Boteå, Sånga och
Överlännäs.
Boteå moderförsamling (där Gålsjö bruksförsamling ingick) hade tre
annex: Socknarna Sånga, Överlännäs och Styrnäs, vilket kan förklara varför
så många från Styrnäs socken anklagades i Boteå.

De vittnen som framträdde i processerna var mestadels barn, från fem till
16 års ålder, och de flesta anklagelserna byggde nästan helt på deras
berättelser. De sa att de blivit förda till Blåkulla och de påstod att de hade sett
både vuxna, som alltså kunde anklagas, och andra barn, som alltså blev
kallade att vittna.
Man tog berättelserna för att vara sanna och dömde därefter trots att det fanns
lag på att en omyndigs vittnesmål skulle vara ogiltigt. Dock stödde man sig i
de här fallen på Bibeln, där det - än i dag - står: "En trollkvinna skall du icke
låta leva" 7.
Barnen berättade att man kom till Blåkulla genom att rida på magen av
diverse djur och folk, och väl framkomna fick de lära sig läsa förbannelser och
annat, vilket belönades med städsel.
Där fanns mat och dryck i överflöd och under festbordet låg Djävulen själv: En
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"stoor swartt" som var "till anseende såsom en hundh" och kvinnorna gick till
honom en efter en och avlöste varandra, "hafwandes således omgiängie medh
honom".
Häxorna hjälpte också varandra att såga på en kedja som höll fast Djävulen
under bordet. Det tycks, av vittnesmålen att döma, som om detta måste
poängteras - som om det var något alldeles särskilt hemskt.
(Kanske för att man riskerade att själva fan skulle komma lös..?)

Det framgår dock inte av något vittnesmål om kedjan någon gång verkligen
gick av.
Vikten av att nämna sågandet tycks dock minska väsentligt efter den första
rannsakningen.
Något som kan tyckas märkligt i sammanhanget är, att flera barn påstod
sig ha mött och talat med änglar i Blåkulla och dessa änglar bad dem att "följa
med in i kammaren" - ett rum som låg i anslutning till Blåkulla.
Om barnet följde med ängeln in, togs Djävulens mat och häxornas gåvor ifrån
dem och änglarna försökte förmå barnen att bekänna inför Gud så att de kunde
få syndernas förlåtelse - något som naturligtvis inte tolererades av häxorna. Då
slog och hotade de barnen och så bar det av direkt, hem till sängen igen.
Barnen som vittnade ville ju definitivt framstå som häxornas offer, men de
hade också bekänt att de ätit av Djävulens mat, tagit emot gåvor och städsel
och hädat på olika sätt eftersom de var frestade till det - vilket naturligtvis var
en grov synd mot Gud. De riskerade då att själva bli straffade; något de
naturligtvis ville undvika.
Därför var det så klart behändigt att kunna säga att man hade talat med ängeln
("Jag är ett gott barn...") varvid häxan blivit ond och slagit barnet ("...som det
är synd om!") och genast fört det hem igen ("Jag ville ju inte vara kvar!").

En person med något av en huvudroll i alla tre häxprocesserna är "pastor
loci, wyrdige magister Nicolaus Sternelius" det vill säga den kyrkoherde Nils
Sternelius jag skrivit om tidigare 8 och du kommer att upptäcka, att han
sannerligen inte drog sig för att få de stackars anklagade fällda genom nästan
vilka metoder som helst!
Att misstänkliggöra den anklagade och att upphöja byskvaller och förtal till
sanning, verkar ha varit vardagsmat för honom. Men att också "arbeta" med en
stackars gammal gumma en natt så att hon, på morgonen, erkänner allt inför
trolldomskommissionen som hon föregående dag förnekat och därmed ger sig
själv en dödsdom. Han får henne till och med att hålla med om att det är bäst
om "Gud och överheten utrotar dem" - vad sägs om den själasörjaren?
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Framför dig har du en riktigt ryslig och hemsk historia, nästan i klass med en
bok av Stephen King - och nästan lika tjock.
Men den här historien är hämtad direkt från verkligheten!
(Och är nog knappast lämplig som godnattsaga ;-)

/H

Fotnoter:
1. Avskrifter av Ångermanlands dombok och saköreslängder med befolkningslängder
1546 - 1668 (1675) Volym 32, häfte 2 Trolldomsrannsakning, Sture Norberg, Järfälla,
2002.
2. Se artikel om Holm i Överlännäs, publicerad på www.botea.se/botebygden.
3. Två uppsättningar protokoll:
a) Trolldomskommissionens rannsakningsprotokoll från den 22/9 1674 (volym ÄK 183,
RA)
b) Ett protokoll med oklart ursprung som inte helt överensstämmer med kommissionens.
Det kan ev vara en samtida avskrift av professor Samuel Skuncks privata protokoll.
4. Detta anges inte i protokollet men omnämns i nedanstående protokoll (fotnot 5), i ett
vittnesmål mot hustru Märit i Lo, Styrnäs s:n (sid 117).
5. Kommissorialrättens rannsakningsprotokoll från den 8/1 1675 (beslut av den 7/12
1674), Södra Ångermanlands domsaga, dombok AIa:1, kapsel märkt 8/1 1675, HLA
6. Extra ordinarie tingsprotokoll från den 30/6 1675, kopia i sammandrag i Jöns
Hornaeus handskrift från cirka 1770, (pro fide 18:3, nr:12, KB)
7. 2:a Mosebok, 22:a kapitlet, 18:e versen.
8. N Sternelius - en trägen angivare publicerad på www.botea.se/botebygden.

8

DE TRE HÄXPROCESSERNA I BOTEÅ 1674 - 75
(Publicerad på www.botea.se/kulturlagret)

ORDFÖRKLARINGAR
Av Erik Hoppe

Armkläde: Duk som bärs på armen som prydnad men även en form av
näsduk.
Bola: Bedriva otukt.
Boo: Bo; boställe, gård, hus etc.
Bäre / bjäre: Benämning på ett slags trollväsen med huvudsakligen har- el.
kattgestalt som enl. i synnerhet äldre folktro förfärdigas av olika material o.
som, sedan det genom särskilda manipulationer fått liv, för sin ägares räkning
diar främmande kor o. hemför mjölken, enl. de flesta uppgifter i kärnat
tillstånd såsom smör: trollhare, mjölkhare, trollkatt. / ur SAOB
Flen: Cysta, säcksvulst, struma, (gikt)knuta. Även magkatarr, kolik.
Fordenskap ("Foolenskap"): Den person eller det djur ritten till Blåkulla
sker på.
Gevaldiger: Polisman av lägsta rang.
Guds dom: Att lämna någon till "Guds dom" innebar att man inte dömde ut
något världsligt straff utan överlät till Gud att döma personen den dag hon dör.
Handklovar: Ett tortyrredskap påminnande i utseende och funktion om
tumskruvar men större och sattes runt handlederna. I svårare fall blev den
anklagade också upphängd i dem. En av de anklagade i den andra
rannsakningen fick bära handklovar och samtidigt sitta i stocken (se nedan).
Hot: Sjukdom (som yttrar sig) med håll el. styng; kolik. /ur SAOB
Häfte: 1) föremål varmed varelse hålles bunden el. fängslad, band, boja, fjätter
/ ur SAOB
2) fängsligt förvar. / ur SAOB
Häktmakare: i sht förr om kringvandrande (tillverkare o.) försäljare; förr
ofta övergående i bet.: lösdrivare, landstrykare, vagabond; / ur SAOB
Karbass: Piska flätad av läder el. med skaft överdraget med läder ..//.. som
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användes ss. prygelredskap, särsk. vid agande av barn. / ur SAOB
Kjortel (med) kjortelsäck: Kjol (med) ett slags ficka för förvaring.
Kvesa: 1) (Ömt el. värkande el. kliande) utslag som utgöres av en liten av var,
blod el. annan vätska fylld upphöjning med hudrodnad vid basen, kvissla; liten
blemma el. finne; förr äv. om större dylikt utslag. / ur SAOB
2) Inflammation i finger (särsk. i yttersta leden nära nageln), förenad med
svullnad, rodnad o. varbildning samt häftig smärta (enligt äldre tiders
uppfattning förorsakad av vissa maskar), fulslag, onda bettet. / ur SAOB
Kyrkoplikt: Kyrkestraff som ådömts av kyrklig myndighet o. som den felande
måste undergå, innan han fick avlösning; äv. i uttr. uppenbar kyrkoplikt. Stå
kyrkoplikt, undergå kyrkoplikt (varvid den felande stundom stod utställd i el.
vid kyrkan till allmänt beskådande). / ur SAOB
Lövjeri: I kulturhistorisk skildring trolldom; signeri; besvärjelse; särsk. i uttr.
bruka lövjeri, bruka el. praktisera trolldom, förr äv. läsa lövjeri, läsa (en)
besvärjelse. / ur SAOB
Profoss: Person som utdelade de kroppsstraff någon blev dömd till.
Kunde också tjänstgöra som vikarierande bödel.
Signeri: (Söka) framkalla el. avvärja övernaturliga makters verkningar gm
uttalande (el. skrivande) av kraftord el. läsande av (troll)formler. /ur SAOB
Sitta i stocken: En typ av tortyr. Fötterna (ibland huvud och armar, ibland
samtligt) låses fast mellan två träbitar så att de inte kan röras fritt. En av de
anklagade i den andra rannsakningen fick sitta i stocken och samtidigt bära
handklovar (se ovan).
Smorning: Medel att bl. a. smörja på kreatur (och folk) för att de ska kunna
flyga och därmed kunna bära häxan och ev barn till Blåkulla. Smorningen
sades ofta vara förvarat i ett horn.
Smörlycka: Tur el. framgång med att få smör (vid kärningen); stundom äv.
såsom egenskap hos mjölk: förmåga att (vid gräddens kärning) ge smör; ...//...
"Den tiden då Trollpackor Gudi til ära, pinades och brändes, och då
smörlycka war et otwifwelaktigt teckn til förbund med den onda..." / Ur
SAOB
Stock: Se "Sitta i stocken".
Styng: (zool.) Humleliknande insekt tillhörande familjen Oestridae (vars
parasiterande larver borrar sig in i hovdjur o. åstadkommer ofta varfyllda bulor
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(styngbölder) under värddjurets rygghud), styng; i pl. äv. om familjen; särsk.
om insekten Hypoderma bovis Lin., oxstyng. / ur SAOB
Även om sår från (insekts)stick i allmänhet.
Särsk. om smärta i sidan, i sht i samband med håll. / ur SAOB
Städsel: Vid tjänstelegoavtal (särsk. för tjänstehjon): fästepenning (el.
persedel som på motsvarande sätt bekräftade legoavtalet), städjepenning / ur
SAOB.
En form av belöning som barnen oftast fick när de lärde sig läsa diverse
förbannelser och annat.
I protokollen används "lego-" eller "städiepenningh", ibland "städzsle". Jag
använder konsekvent uttrycket "städsel".
Vakstuga: Plats där vittnen, framför allt barn, samlades och hölls vakna hela
natten eftersom de annars riskerade att bli förda till Blåkulla under sömnen.
Visgosse: Pojke som - ev. mot ersättning - pekade ut personer på vilka han
kunde se tecken att de var häxor.
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Den Första Processen
Boteå länsmansgård, Sundby, 22 - 26 september 1674

INLEDNING
Av Erik Hoppe

Trolldomskommissioner hade verkat runt om i Sverige sedan slutet av
1660-talet. Genom åren verkade de på olika platser och med olika
sammansättningar.
På hösten 1673 hade "det stora oväsendet" nått södra Norrland med sådan
kraft att man beslöt, strax före jul, att tillsätta en särskild
Norrlandskommission.
Vid nyår 1674 fick landshövding Johan Graan uppdraget att leda
kommissionen men han begärde att bli befriad på grund av hög ålder och
många åtaganden i sitt eget län, och därför blev ingen kommission tillsatt just
då. Men eftersom nya ansökningar om kommissionens närvaro formligen
strömmade in, satte kung Karl XI ihop en ny i slutet av mars.
Den skulle bl a rannsaka i socknarna runt Delsbo, Härnösand, Söderhamn,
Gävle, Säbrå och Sollefteå. Till ny president utsågs Carl Larsson Sparre 1
vilket var lämpligt eftersom han var guvernör i området.
Sparre fick dock inte igång arbetet så snabbt som kungen ville; han själv befann
sig söderut i Sverige och postgången till Norrland var, milt uttryckt, trög.
Dessutom hade det varit missväxt med utbredd fattigdom, nöd och svält i norra
Sverige så Sparre, som blev orolig för hur kommissionen skulle kunna få
ordentligt med mat, föreslog att man skulle börja arbetet först efter skörden.
Kungens svar 2 var irriterat och han krävde att man började snarast, även om
han gick med på att argumentet var relevant. Men trolldom var värre!
När Sparre fick svaret var det, på grund av den nyss nämnda trögheten i
postgången, redan i slutet av juli och därmed inte långt kvar till slåtter. Så
Sparre fördröjde det bara lite till och mot slutet av sommaren samlade han hela
den 25 man starka kommissionen att börja sitt arbete.
Och det gjorde man i Sollefteå den 8 september 1674.
Arbetet avbröts i mitten av december för julledighet. Då hade man hunnit med
att rannsaka ungefär 150 personer i Sollefteå, Boteå, Härnösand och Säbrå 3.
48 dödsdomar (varav två i Boteå) hade avkunnats och ungefär lika många
personer hade friats helt.
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Den här första delen av serien har jag försökt skriva som en
"dramadokumentär i domstolsmiljö" och den bygger på två uppsättningar
protokoll 4 från den första rannsakningen som hölls 22 - 26 september 1674 i
Boteås länsmansgård.
Jag vill passa på att säga att alla vittnesmål i berättelsen följer källorna väldigt
nära - utom språket om jag inte citerar. Men allt annat står min fantasi helt och
hållet för och felaktiga detaljer i beskrivningar etc, beror alltså på min
bristande kunskap.
Dessutom lägger jag ord i mun på kommissionens ledamöter, genom att låta
namngivna personer ställa frågor; namnen framgår så gott som aldrig av
protokollen och ofta saknas själva frågorna också.
Men avsnittet där kommissionen diskuterar straffen är ett
protokollfört möte och de personers åsikter om de anklagade jag beskriver, är
också återgivna med namn i protokollet.
Likaså är det riktigt att Sparre ville att barnen skulle hållas åtskilda före och
under rannsakningarna men om han fick de tankarna i det sammanhang jag
skildrar vet jag inte - det var i alla fall först långt senare han gav uttryck för
det 5.

/H

Fotnoter:
1. Se tidigare publicerad artikel om Holm i Överlännäs (huvudmenyn)
2. KM t. Sparre 9.7.1674. RR. (Ankarloo s. 156)
3. Den ökända häxprocessen i Torsåker var en tingsprocess, ledd av Johan Hambraeus,
som pågick från 15 oktober, parallellt med kommissionens arbete på andra orter.
4. Två uppsättningar protokoll i avskrift av Sture Norberg, Järfälla (se förordet):
a) Trolldomskommissionens rannsakningsprotokoll från den 22/9 1674 (volym ÄK 183,
RA)
b) Ett protokoll med oklart ursprung som inte helt överensstämmer med kommissionens.
Det kan ev vara en samtida avskrift av professor Samuel Skuncks privata protokoll.
Eftersom de skiljer sig på en del punkter, har jag kompromissat ibland.
5. Sparre t. KM 11.1.1675. Bilaga t. Falcks prot. RA., fol. 44 (Ankarloo s. 165)
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Den Första Processen
Boteå länsmansgård, Sundby, 22 - 26 september 1674

PERSONERNA1
Sammanställning: Erik Hoppe.
Bygger på kommissionens vid tillfället förda protokoll, avskrivna av Sture Norberg (se
förordet).

De anklagade var tretton till antalet: Tolv
kvinnor och en man.
I den ordning de framträder första gången:

En häxa arresteras
Howard Pyle (1853 - 1911)

Sigrid Eriksdotter, 60 år, hustru och änka efter
salige Johan Hansson Fluga, Djuped (Vittnen: 9 barn,
2 vuxna + ca 6 vuxna ej negativt)
Sara, 50 år, gift med Erik Rafaelsson, Utnäs (Vittnen:
3 barn)
Anna Persdotter, 60 år, piga, Lo (6 barn, 2 vuxna)
Sara Israelsdotter, 56 år, hustru och änka efter
salige Mats Eriksson, Utnäs (4 barn)
Anna, 66 år, gift med Erik Eriksson, Djuped (3 barn)
Märit, 44 år, gift med Daniel Mårtensson, Myckelby
(3 barn)
Kerstin, 20 år, dotter till Erik Eriksson (och
anklagade Anna), Djuped (3 barn)
Elisabeth, 39 år, gift med anklagade Erik Olofsson,
Dämsta (3 barn, 1 vuxen)
Erik Olofsson, ålder okänd, gift med anklagade
Elisabeth, Dämsta (7 barn, 1 vuxen)
Margareta, 50 år, hustru och änka efter salige Lars
Olofsson, Stöndar (3 barn, 1 vuxen positivt)
Karin, 53 år, hustru och änka efter salige Måns
Nilsson, Kalknäs (1 barn, 1 vuxen)
Anna Persdotter, 42 år, hustru och änka efter salige
Jon Klementsson, Kalknäs (1 barn, 1 vuxen positivt)
Annika, 30 år, piga hos Nils Persson, Solum (1 barn)

14

Norrlands trolldomskommission bestod av 25 ledamöter:
Ordförande: Generallöjtnanten och guvernören,
högvälborne Carl Larsson Sparre, Holm säteri, Överlännäs 2
Assessor Jöns Classon Wallvik
Professor Samuel Schunk
Professor Olaus Åkerman
Underlagman Erik Nerbelius
Borgmästare Carl Falk, Gävle
Preposit Olof Hoffman, Harmånger
Preposit Anders Arctman, Skön
Preposit Olof Litman, Tuna
Pastor Sven Watz, Bollnäs
Pastor Joen Corbelius, Delsbo
Lektor Petrus Warg, Härnösand
Sekreterare Magnus Blix
Vice häradshövding Knut Ingelsson
Vice häradshövding Joh. Anderss. Hambraeus
Borgmästare Sven Danielsson, Sundsvall
Borgmästare Erik Joensson Lund, Härnösand
Rådman Anders Dunder, Gävle
Rådman Peder Jakobsson Gris, Gävle
(Ortnamnen från Ankarloo, Trolldomsprocesserna i Sverige, 1971)

Bönderna (menighetens representanter i kommissionen):
Från Gästrikland: Olof Persson, Allmäninge och Olof Kristoffersson, Trödje
Från Hälsingland: Hans Olofsson, Bollnäs och Mikael Olofsson, Styvje, Norrala
Från Medelpad: Nils Andersson, T (Hulje, Selånger s.) och Erik Eriksson,
(uppgift saknas)

Tolvmännen som kallades inför domslutsdiskussionerna:
Lars Persson, Sånga
Nils Mikaelsson, Sunnersta
Israel Israelsson, Solum *
Nils Persson, Törsta
Per Nilsson, Frök
Henrik Eriksson, Lo *
Per Olofsson, Grillom
Per Olofsson, Utnäs
Israel Mauritsson, Hurjom
Nils Markusson, Lännäs
Nils Sternelius, kyrkoherde *
Erik Djupaedius, kaplan *
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*) Vittnade mot anklagade

Vittnena var sammanlagt minst 40 varav 25 var barn.
I den ordning de framträder första gången (inget antal = vittne mot 1
anklagad):
* Förhör betr 11-åriga vittnet Anna Persdotters ev Blåkullabesök
Ivar, 16 år, son till Lars Ivarsson, Djuped (vittnade mot 9 anklagade + *)
Per, 13 år, son till Israel Israelsson, Solum (10 anklagade + *)
Israel Israelsson, Solum, far till Per och Dordi
Olof Persson, Solum, Per Israelssons husbonde
Dordi, 8 år, dotter till Israel Israelsson, Solum (2 ankl.)
Kerstin Israelsdotter, 9 år, dotter till (okänd), Solum (5 ankl.)
Cecilia, 9 år, dotter till Hans Abrahamsson, Djuped
Erik Larsson, Solum, far till 3-åring som blivit förd t Blåkulla
Fyra nämdemän, Styrnäs (1 ankl. ej neg.)
Ett okänt antal grannar till ankl. S Eriksdotter, Djuped (1 ankl. ej neg.)
Olof, 13 år, son till Olof Persson, Utnäs (4 ankl.)
Anna, 11 år, dotter till Per Eriksson, Utnäs (vägrade, därför *)
Olof, 14 år, son till Per Olofsson, Lo
Sara, 13 år, dotter till nämndeman Erik Jakobsson, Lo
Karin, 7 år, dotter till kaplanen Erik Djupedius, Djuped
Sara, 5 år, syster till Kerstin Israelsdotter, Solum
Annika, 6 år, dotter till Hans Abrahamsson, Djuped
Erik, 5 år, son till Per Nilsson, Solum
Daniel Hussius, Utnäs, far till Olof (end. *)
Britta, ålder okänd, dotter till Olof Persson, Utnäs (end. *)
Jonas, 8 år, son till Per Olofsson, Utnäs
Nils, 8 år, son till Mauritz Nilsson, Utnäs
Olof, 8 år, son till Daniel Hussius, Utnäs
Märit Persdotter, 10 år, styvdotter till Erik Eriksson, Lo
Per Olofsson, 10 år, uppgift saknas, Lo
Märit, 11 år, dotter till Henrik Eriksson, Lo
Henrik Eriksson, Lo, far till Märit
Per, 6 år, "vittnar" genom sin far nämndeman Erik Jakobsson, Lo
Två visgossar från Bjärtrå "vittnar" genom pastor Nils Sternelius
Två tolvåriga barn från Kungsgården "vittnar" genom nämndeman Erik
Jakobsson, Lo
Magnus Blix, Kommissionens sekreterare (1 ankl. positivt)
Pål Hansson, Kalknäs, far till förd treåring
Jon Persson, Kalknäs, Per Israelssons f d husbonde (1 ankl. positivt)
Britta, gift med Nils Hansson, Golva (2 ankl.)
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Dessutom var kyrkan ständigt representerad genom
Nils Sternelius, Prästgården, kyrkoherde i Boteå
Erik Djupaedius, Djuped, kaplan

Fotnoter:
1. Person- och ortnamn är formaliserade till modern stavning
2. Se tidigare publicerad artikel om Holm i Överlännäs (huvudmenyn)
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DE TRE HÄXPROCESSERNA I BOTEÅ 1674 - 75
(Publicerad på www.botea.se/kulturlagret)

Den Första Processen
Boteå länsmansgård, Sundby, 22 - 26 september 1674
Historien bygger på kommissionens vid tillfället förda protokoll, avskrivna av Sture Norberg
(se förordet).

DEN FÖRSTA DAGEN
Av Erik Hoppe

Man gick man ur huse i Boteå och
Styrnäs socknar den här
tisdagsmorgonen den 22a september i
nådens år 1674.
Det var bara byvakten och de som
måste vara hemma på gården för
djurens skull, som stannade i byn mycket motvilligt: Det skulle ju bli
trolldomsprocess i länsmansgården och
det ville man verkligen inte missa.
Häxor

Det var som om det vore söndag: Man
Hieronymus Bosch (ca 1450 - 1516)
samlade alla på gården och klädda i
Senare tillskriven Pieter Bruegel (ca 1527 - 69)
Louvren, Paris
kyrkkläder for man på den största
vagnen man hade, om man inte red.
Och man startade tidigt på morgonen för att få bra platser nu när häxor och
trollgubbbar skulle rannsakas.
Från Styrnäs socken tog man sig både från Utnäs och Lo och från så långt bort
som byarna runt Dämstasjön, för att få vara med när det lokala trollpacket fick
sina välförtjänta domar. Att vittnesmålen skulle bli så omfattande att
rannsakningen skulle hålla på i fyra dagar innan domarna föll på den femte,
hade ingen räknat med; det var ju bara tretton häxor.
Man hade ju hört om rannsakningen i Sollefteå som avslutades förra veckan,
men bara som rykten. Den hade ju i och för sig tagit nästan två veckor, men det
var över trettio anklagade - här var det bara tretton.
Ingen man kände hade varit på rannsakningen i Sollefteå men nu hade man
möjlighet att att med egna ögon få se hur det gick till. Och den möjligheten var
det tydligen ingen som ville missa:
Man hade till och med sett hjon gående längs vägen.
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Folket i Kalknäs och Stöndar hade lite närmare till länsmansgården men var
naturligtvis inte mindre nyfikna: Nu skulle man ju få se sina egna häxor
rannsakas; tre stycken var de ju, gubevars! Detsamma gällde förstås de flesta i
byarna runt om i Boteå eftersom rannsakningsplatsen var belägen vid nipan i
Sundby, en dryg kilometer väster om kyrkan, och många hade ganska nära.
Därför var den stora salen i länsmansgården fullpackad redan vid åttatiden, en
timme innan utsatt tid. Men redan långt innan dess hade man insett behovet av
många fler bänkar och drängar och gevaldiger hade slitit och släpat och nu stod
bänkarna så tätt att man nästan hade knät i ryggen på den som satt framför. De
som fått plats på dem trängdes och längs väggarna stod så många det bara gick.
De stora dörrarna längst bak i salen stod öppna på vid gavel; dels för att få in
luft men också för att de som kommit sent och trängdes ute i hallen skulle få se
något.
Den till största delen svart- och vitklädda folkmassan i salen var delad av en
mittgång och längst fram, på den vänstra sidan av gången, fanns två tomma
bänkar för de anklagade och på den andra sidan stod en tom bänk, avsedd för
vittnena när de var klara med med sina utsagor. Och eftersom nästan alla
vittnen var barn, hade man också placerat deras föräldrar på en bänk bakom
dem.
Längst in i salen stod ett långbord, avsedd för trolldomskommissionen, med
ena långsidan mot publiken och med stolar utplacerade längs med de andra tre
sidorna.
I salen diskuterades ivrigt det stora antalet stolar: 25 stycken. Så många lärde
hade väl aldrig förut setts någonstans i någon av socknarna men man hade hört
att det hade varit lika många i Sollefteå också. Och det minskade ju inte
diskussionen, direkt, att själva ordföranden för kommissionen var guvernör
Sparre på Holm säteri i Överlännäs.
Mellan bordet och de anklagades bänkar, alldeles nära bordsänden, stod en
ensam stol med rak, hög rygg och invid den en reslig man med lång svart kappa
och prästkrage. Han hade axellångt rakt, svart hår och ett svart skägg som
kantade käken och gick ända upp till de yviga polisongerna:
Det var församlingens kyrkoherde, pastorn herr Nils, som i makt av sitt ämbete
hade att presentera de anklagade, åtalen och vittnena för kommissionen. Han
ansågs, bland församlingsborna, som en sträng präst som kunde hitta synd
eller lagbrott i snart sagt allt man företog sig.
Och i jakten på häxor i församlingen hade han visat sig vara outtröttlig.

Ända sedan pastor Sternelius, i slutet av juni, fått den kungliga befallningen att
förbereda en trolldomsrannsakning hade han varit eld och lågor inför
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uppgiften.
Han hade ju själv skrivit till Kungl. Maj:t redan i januari och ansökt om att få
hit en trolldomskommission, eftersom han upptäckt att hans församling
verkligen inte var förskonad från häxeri och trolldom. Och ju längre tid som
gått, desto starkare blev ryktena om bortförande av barn till Blåkulla om
nätterna och om hur barnen lärdes upp för att bli häxor, som i sin tur skulle
kunna föra andra barn.
Kyrkoherde Sternelius stod inte främmande inför att göra stora uppoffringar,
bara det blev ett slut på detta Djävulens påhitt.
Under sommaren hade han och kaplanen i Djuped, Erik Djupaedius, hittat
både häxor och barn som var villiga att vittna mot dem.
Kaplanen, det måste kyrkoherden medge, hade varit mer lyckosam än han själv
eftersom de i Styrnäs socken funnit hela tio personer man kunde anklaga,
medan det i Boteå bara hittats tre.
Långa och hårda förhör hade hållits med de förmenta häxorna men trots all
bevisning i form av barnens vittnesmål och grundmurade trolldomsrykten,
ville ingen av dem erkänna.
Men det hade ju egentligen ingen praktisk betydelse, eftersom det var
trolldomskommissionen som skulle avgöra skuldfrågan baserat på vittnesmål
och andra bevis.
Det hade blivit ganska stimmigt i lokalen när dörren till ett rum bakom
kyrkoherden slogs upp. Han vände sig om och såg på de tretton anklagade som
kom ut, ledda av fyra gevaldiger. Under högljudda hånfulla rop, och lite mer
tystlåtna förbannelser, från publiken delade de anklagade upp sig och satte sig
på de två bänkarna, flankerade i varje ände av konstaplarna. De flesta satt med
hårt knäppta händer och stirrade ner i golvet.
Tiden i länsmansgårdens källare hade satt sina tydliga spår på de anklagade:
Förutom att de allihop var ganska lortiga, vilket man också kunde förvänta sig
efter en eller två månader på ett jordgolv, var somliga riktigt utmärglade. De
som inte hade vänligt sinnade män eller släktingar som kom med lite mat då
och då, hade att överleva på vad deras mer lyckligt lottade medanklagade
kunde och ville dela med sig av.
För Erik Olofsson i Dämsta och hans hustru Elisabeth var det ju rent
katastrofalt eftersom de båda två satt fängslade. Och dessutom fängslade som
häxor, varför de flesta i hembyn vände dem ryggen.
Nils Sternelius kände sig lite spänd, där han stod bakom sin stol; han höll
händerna på ryggstödet och knogarna började vitna litet grand. Men han visste
att han inte skulle bli speciellt nervös eftersom han hållit både gudstjänst och
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predikningar i betydligt större sammanhang.
Det kändes också bra att han hade träffat kommissionen och dess ordförande i
går kväll och gjort en kort sammanfattning av alla de tretton ärendena - efteråt
konstaterade han att ordförande Sparre hade verkat nöjd. Och pastorn var
fullständigt övertygad om att det var Guds vilja och försyn att han hittat alla
vittnen och kunde anklaga de tretton häxorna, som annars skulle fortsätta föra
barnen till Blåkulla, tills dess de var helt utlärda.
Kanske var det därför han var lite nervös, funderade han för sig själv.
För om häxorna bara blev dömda skulle barnaförandet upphöra och hans
belöning i himmelen, det var han säker på, bli av grandiosa mått.

Så öppnades en dörr mitt emot honom och de nobla herrarna och enkla
bönderna i Norrlands trolldomskommission tågade in i salen med guvernören
och kommissionens president Carl Larsson Sparre i spetsen. Sorlet dämpades
med undantag av några kommentarer från ett par högljudda Överlännäsbor,
beträffande Sparres bostad. Men när ledamöterna intog sina platser blev det
helt tyst och alla var spända av förväntan:
Publik och anklagade; alla hade de olika förhoppningar och farhågor om vad
som skulle komma att utspelas.
Kommissionens sekreterare stod fortfarande upp, framför sin utdragna stol,
och så ropade han ut över salen:
-Rannsakningen i Boteå gäld, under presidentskap av generallöjtnanten och
guvernören, högvälborne Carl Larsson Sparre, med assessorn från Svea Rikes
Hovrätt, den erborne och högaktade herr Jöns Classon Wallvik, jämte
kommissarier, är härmed förklarad öppnad!
Så satte han sig på sin stol och tog fram sina skrivdon för att börja anteckna.
Sparre, i mörk och lockig peruk, en spetsig mustasch, ett litet skägg mitt på
hakan och för dagen knappt några spetsar eller krås, tittade barskt ut över
församlingen och sedan såg han på pastorn magister Sternelius som ännu inte
satt sig.
-Pastor, hur lyder första anklagelsen? frågade han varvid kyrkoherden
förkunnade med ljudlig och myndig röst:
-Den första anklagade är hustru Sigrid Eriksdotter i Djuped, änka efter salige
Johan Hansson Fluga. Stå upp! röt han vänd mot henne och när hon ställt sig
fortsatte han:
-Hon har rykte om sig att ha fört Ivar Larsson, hit kallad och kommen, son till
Lars Ivarsson i Djuped, och likaså fört Per Israelsson, också kallad och
närvarande, son till Israel Israelsson i Solum, till Blåkulla ett flertal gånger.
-Dessutom har hon fört dit andra barn; tillsammans fem stycken som är
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kallade, har kommit och är beredda på att vittna om detta.
-Därför är hon ställd inför kommissionen, anklagad för häxeri, avslutade han
och satte sig.
-Hur ställer sig då hustru Sigrid till anklagelserna? frågade Sparre, vänd mot
den stående kvinnan.
Sigrid Eriksdotter var en kraftigt byggd kvinna på 60 år som såg stark och frisk
ut, och hon svarade med hög och stadig röst:
-Gud är mitt vittne på att jag är oskyldig och Jesus Kristus kommer att frikänna
mig i himmelen!
-Ryktena om mig är fullständigt osanna, fortsatte hon, och fast jag tidigare
"haar wahrit beswärath medh den orena andan" och haft samvetskval, är det
här det värsta jag hört och varit med om.
-Eftersom du nekar, sa Sparre, måste vi höra vittnen. Kalla in det första.
-Rätten kallar det första vittnet, Ivar Larsson, att komma framför
kommissionen, basunerade Sternelius ut mot den gevaldiger, iklädd hatt och
krage, som stod framför dörren till vittnenas kammare. Han öppnade den och
ropade på vittnet.
Ivar Larsson var 16 år och en ganska lång och gänglig pojke. Han var, liksom de
flesta i salen, iklädd sina kyrkkläder och när han ställde sig framför långbordet
slängde han en hånfull blick på Sigrid innan han såg ordförande Sparre i
ögonen.
-Är du Ivar Larsson, son till Lars Ivarsson i Djuped? frågade rättens
sekreterare.
-Det är jag, svarade pojken och blev uppmanad av Sternelius att vittna om vad
han upplevt.
Han berättade då, att Sigrid första gången fört honom till Blåkulla vid
Pingsttiden, och att han inte kunnat hindra henne.
-Vi kom ut genom väggen och hon band en trasa för ögonen på mig så att jag
inte såg något och sen flög vi, berättade pojken. I Blåkulla gick en stor svart
karl omkring och rökte pipa och det var många människor där, både sockenfolk
och andra. Efter en liten paus fortsatte han:
-Men jag hörde bara talas om den stora svarta under bordet, jag såg honom
aldrig själv!
-Jag blev bjuden på mat, berättade han vidare, men en ängel slog maten ur
handen på mig och förbjöd mig att äta. Sedan talade ängeln med mig och bad
mig att följa med in i kammaren men när Sigrid märkte det, blev hon arg och
tog mig hem igen.
-Sedan har hon fört mig till Blåkulla ungefär varannan vecka. Och det är mot
min vilja för det går inte att sätta sig till motvärn, avslutade pojken.
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Sigrid blev nu uppmanad att bekänna men trots att det var flera ledamöter som
pressade henne sa hon helt kort och nästan trotsigt, att hon inte kunde ljuga
om sig själv.
Då begärde kyrkoherde Sternelius att få vittna själv och han berättade om hur
Sigrid, när han själv förhört henne, önskade prästens förbön så "at hon kunde
komma till bekiännelse".
Det hade han lovat henne men efter förbönen hade hon, till hans stora
besvikelse, inte bekänt i alla fall.
När åskådarna hörde det började de mumlande kommentera och höll med
varandra att hon måste vara häxa eftersom hon kunde stå emot förbönen. Då
förnekade hon ju till och med Gud, eller hur? Och sorlet steg i salen.
Sekreteraren reste sig och äskade tystnad och Ivar kunde fortsätta:
-När jag och mina bröder var i fiskehamnen i Barsta, höll Nordingrås kaplan på
att förhöra två pojkar. De kände igen mig från Blåkulla och där har vi umgåtts
men jag har aldrig sett dem någon annan stans.
-Jag erkände för kaplanen att det kunde vara så och efter det har Sigrid tagit
mig till Blåkulla allt oftare. Och senaste gången var i natt men då var vi inte i
Blåkulla.
-Hon la en tegelsten i min säng, berättade Ivar, så att det såg ut som om jag var
kvar och det var jag och två andra barn som red på en ko. Vi for över den djupa
bäcken bort till Solum där vi hämtade Israel Israelssons två barn och sedan flög
vi till Utnäs-åkern, inte långt från Styrnäs kyrka, och där var det gästabud.
-Och en av de andra som red på kon kände jag igen först då: Det var min bror
Erik.
Han avslutade med att berätta för kommissionen att efter sin bekännelse för
kaplanen, hade ängeln sagt till honom att bekänna allt så skulle inget ont
hända honom. Men för varje gång de varit i Blåkulla hade Sigrid hotat, slagit
och pryglat honom allt värre för att han inte skulle bekänna.
"Hwaröfwer gossen för rättenom greet och fällte tåhrar".
Sigrid slog ut med armarna. Hon hade absolut inte fört bort några barn! De
kanske hade blivit bortförda, sa hon, men av någon annan i så fall.
-Det var visst du som tog mig dit! tjöt pojken och pekade på henne.
Assessor Wallvik, en ganska korpulent man med buskiga ögonbryn och långt,
rakt skägg, frågade Sigrid vem det skulle vara som fört barnen, om det inte var
hon själv. Men det hade hon ingen aning om trots ytterligare och pressande
frågor från rätten.
-Och jag fick städsel av dig "där i Blåkulla", sa Ivar, "af anseende som itt 6
mark-stycke" men den blev bara en stenskärva när jag hade bekänt! Den finns
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i Styrnäs kyrka nu och där finns flera stycken.
-Och jag har sett dig gå till den elake under bordet men honom har jag aldrig
sett, bara hört hur han skramlat med kedjan. Sen har du legat med honom och
varje månad fött ett barn i Blåkulla som kokats till smorning!
Alla i salen chockades av hans avslöjande. Först blev det helt tyst men sedan
började glåpord och förbannelser hagla från publiken. Man hade väl aldrig hört
värre: Koka barn! Och man höll med varandra och visste fuller väl att hon var
en häxa, medan Sigrid ivrigt och högljutt, men utan framgång, försökte få
någon att höra att hon förnekade alltsammans.

När oväsendet lagt sig tack vare att Sternelius med sin tordönstämma befallt
tystnad i salen, sa sekreteraren till Ivar att sätta sig ner. Han gjorde som han
blivit tillsagd men kände sig lite besviken; han hade ju så mycket mer att
berätta! Men herr Nils hade befallt honom att absolut lyda herrarna i
kommissionen, annars skulle han inte bli trodd.
Och det ville både han själv och kyrkoherden, att han skulle bli.
Så var det dags för kommissionens präster att förhöra Sigrid i hennes
kristendom men då blev rätten lite förvånad: Fader Vår kunde hon flytande
(säkert också baklänges, mumlade folket ute i salen till varandra) och likaså
Trosbekännelsen och dessutom var svaren på allehanda frågor om Gud och
Jesus Kristus sakliga och riktiga. Man trodde helt enkelt inte att hon skulle
vara så kunnig som hon var.
Men självklart visste åskådarna bättre: Häxor var förslagna och kunde lära sig
allt det där utantill, utan att för den skull tro på Gud.
Och man nickade mot varandra och var väldigt tillfreds med att besitta en så
djup kunskap.
Därpå blev det Per Israelssons tur att kallas in. Han var son till Israel
Israelsson i Solum, hade oklippt svart hår, var fräknig och betydligt kraftigare
byggd än Ivar och trots att han bara var 13 år, var han inte mycket kortare. När
han svarat jakande på sekreterarens fråga om hans namn, blev han tillsagd av
Sternelius att börja sitt vittnesmål.
Han hade också blivit förd till Blåkulla flera gånger av Sigrid och det hade
börjat för mer än en månad sedan, berättade han, på en söndag. Hon ville ta
med honom på gästabud men när Per bett att få ta med sina föräldrar fick han
inte det.
Han berättade att han ätit smör och bröd i Blåkulla, suttit till bords och "sedt
den swartta under bordet, till anseende såsom en hund".
Och på färderna till Blåkulla hade han ridit på både sin far och sin kusin,
profossen Israel Böös.
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När folket hörde profossen nämnas reagerade de med bestörtning. Hade de
ridit på profossen? Hur var han inblandad? Det kunde väl inte vara möjligt;
han var ju tillsatt av lagen! Folk var mer rädda för honom än de respekterade
honom: Det var ju Böösen som hanterade riset...
Mer hann de inte fundera på förrän pojken fortsatte:
-Jag har fått städsel också, sa han och började gräva i fickan. Se här, det är var
en dukat när jag fick den av Sigrid!
Alla i nämnden lutade sig fram för att se dukaten pojken höll i handen men
ingen såg något annat än en liten bit av en tegelsten.
-Så här blev den när jag bekände, sa han med uppenbar ilska i rösten.
När Per sedan sa att han hade sett Sigrid gå till den svarte under bordet och
hjälpt till att såga på den järnkedja han var bunden med svor Sigrid högt och
ljudligt och vid allt som var heligt, att det inte var sant.
Men Per skrek tillbaka att hon hade minsann hotat att bryta honom sönder och
samman och "skiära hallsen aff honom medh en stoor knijff" om han skulle
bekänna och hon hade slagit honom blå och pryglat honom röd på ryggen!
Då reste sig hans far, Israel Israelsson, och Pers husbonde, Olof Persson i
Solum, och tillsammans intygade de att både blåmärkena och de röda märkena
på ryggen verkligen hade funnits där och det hade de själva sett.
-Har du mer att vittna om? tillfrågades han av kyrkoherden.
-Ja, Sigrid visade mig en gång ett guldkläde och 100 riksdaler som jag skulle få
om jag inte bekände mig inför Gud och höll tyst om Blåkullafärderna, svarade
Per. Men jag har inte fått någotdera; varken kläde eller pengar!
-Och jag fick lära mig att läsa förbannelser ur en bok, av en flicka med
florshuva, och i boken stod det: "Förbannat ware min siähl, fadher och
modher, syster och brodher, himmell och jordh, månadh, stiernor och sohl.
Förbannat ware fadher wåhr, Gudh, alle dhe på honom troo och alle dhe på
jorden boo."

Prästerna i kommissionen korsade sig och mumlade välsignelser medan
presidenten vände sig till Ivar och frågade om han kunde intyga att han sett Per
i Blåkulla.
-Förut såg jag aldrig Per rida på samma kreatur som jag men i Blåkulla har vi
umgåtts, svarade han. Utom en gång när ängeln lärde mig att se andra och
sedan dess har jag sett att Per ridit samtidigt som jag.
-Hur gick ritten till? frågade assessorn strängt.
-Vi satt på magen, och baken på kon var vänd framåt, eller hur? sa Per vänd
mot Ivar.
-Ja, svarade Ivar, och Sigrid satt där bak på halsen och "rumpan gick förrått"
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på kon.
-Är ni eniga om det? frågade Sparre barskt och de båda pojkarna nickade.
-Då kan ni sätta er, sa sekreteraren, och vi anbefaller nästa vittne att träda
fram.
Nils Sternelius ropade:
-Dordi Israelsdotter, dotter till Israel Israelsson i Solum, kallas att vittna inför
kommissionen.
Dordi Israelsdotter var Pers åttaåriga syster och liksom honom var hon både
lång och kraftig för sin ålder. Hon hade dessutom lika oklippt svart hår och var
lika fräknig som sin bror, så det var ingen tvekan om att de var syskon. Hon var
klädd i kyrkkläderna, vit blus, grå kofta och svart lång kjol, när hon kom in i
salen och ställde sig framför långbordet.
Hon sneglade nervöst mot sin bror och sina föräldrar men när sekreteraren
frågade om hennes namn, såg hon på honom och svarade jakande.
-Har Sigrid fört dig till Blåkulla? frågade assessor Wallvik.
-Ja, svarade hon och neg litet. Och dit har jag ridit både på min "egen fadher
och andre creatur". Och på Olof Persson i Solum, tillade hon.
-Har du bekänt dig till Gud och Jesus Kristus? undrade pastor Watz från
bordets långsida.
-Ja. Och därför har Sigrid slagit mig.
-Har du fått lära dig att läsa där i Blåkulla? frågade Warg som var lektor.
-Nej det har jag inte, svarade flickan.
-Har du något mer att vittna om? frågade kyrkoherden barskt men Dordi
svarade nekande och blev tillsagd av sekreteraren att sätta sig.
Hon såg på sina föräldrar, satte sig på bänken, bredvid sin bror, och kramade
hans hand.
Nästa vittne hette Kerstin Israelsdotter och var också från Solum. Trots
namnet var hon inte syster till Per och Dordi och det såg man tydligt: Hon var
kort och knubbig, hade inte alls lika svart hår och saknade dessutom fräknar.
Hon var nio år och berättade för kommissionen att Sigrid hade fört henne
"bådhe på follk och ökar till Blåkulla". Där hade hon fått läsa förbannelser ur
en bok.
På uppmaning av pastor Watz rabblade hon en liknande ramsa som den Per
läste upp i sitt vittnesmål.
-Jag blev bjuden på mat också, berättade hon. Men då slog Sigrid mig så jag
blödde!
-Varför slog hon dig? undrade ordföranden.
-För att jag inte ville äta maten.
-Och varför ville du inte det?

26

-Därför att den krälade när den hamnade på golvet, svarade flickan hulkande.
Det blev tyst i salen när man betänkte hur det skulle vara att äta mat som
krälar på golvet men kyrkoherde Sternelius ville ha allt annat än tystnad så han
reste sig och dundrade:
-Rätten ska också veta att Kerstin har bekänt för mig, i fredags, att hon läst ut
hela fem böcker i Blåkulla.
-Och hon vittnade också för mig, sa han, att hustru Sigrid förra söndagen lovat
flickan att hon skulle få stå brud i Blåkulla och bli helt utlärd som häxa. Då
skulle hon få hornet med smorning så att hon själv skulle kunna få folk och fä
att flyga henne till denna Djävulens boning!
Uppmuntrad av pastorns harang, tog Kerstin till orda igen:
-Ja, det har hon lovat mig men det har hon inte hållit! Och i Blåkulla har hon
sopat och sågat och "legat hoos den swarte hunden under bordet".
-Berätta om själva flygfärderna till Blåkulla, uppmanade professor Åkerman
vid bordets högra hörn.
-Ibland blir jag förd genom väggspringan och ibland genom fönstret, svarade
hon. Ibland är det Israel Israelsson och ibland Olof Persson vi rider på.
Nu ansåg kommissionärerna att de hört tillräckligt om ritter på dessa båda
herrar, varför de anmodades att ställa sig upp.
-Har ni någon gång känt att ni har blivit ridna på? frågade Sven Danielsson,
borgmästare i Sundsvall, bortifrån bordets vänstra kortände.
-Jaa då, svarade Israelsson med eftertryck, det är alldeles som flickan Kerstin
bekänt. I går var jag så "ömmer i kroppen och sunderkrossader" efter ritten så
att jag inte kunde arbeta. Och det kan mina grannar intyga om det behövs.
-Och jag, sa Olof Persson, jag var så medfaren efter Korsmässonatten att jag
spottade blod!
-Det är sant, utropade Per Israelsson bortifrån sin plats och ställde sig upp. Vi
red husbond så hårt att han nästan dog!

President Sparre sade till de stående vittnena att sätta sig, vände sig till Kerstin
och frågade om hon brukade fara ensam med hustru Sigrid.
-Det brukar vara Per Israelsson och hans syster Dordi och min syster Sara som
är fem år. Hon är hemma i dag.
-Och i natt, fortsatte hon, blev jag förd på Israel Israelsson till samlingsplatsen
på Utnäsåkern, invid en stor björk och där fick jag mycket i städsel. Det är
hemma men nu är det två bitar bark, ett spån och en kniv.
-Jaha det var bra vittnat, sa pastor Nils uppmuntrande när flickan gjorde en
kort paus. Men visst har du mer att vittna om?
-Bara det att när jag skulle bekänna för herr pastorn, sa hon och neg när hon
tittade upp mot honom, var det som att Sigrid höll för munnen på mig och jag
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hade väldigt svårt att tala. Men min mor gav mig mod så till slut kunde jag
berätta och bekänna mig till Gud och hoppas på förlåtelse för mina synder.
-Det är bra, sade Sparre och viftade avvärjande med handen mot flickan. Du
kan sitta ner.
Så vände han sig mot Nils Sternelius och uppmanade honom att kalla nästa
vittne. Det var Cecilia, 9 år och dotter till Hans Abrahamsson i Djuped.
Cecilia var en liten och mager flicka med slitna kläder. Hon såg i golvet på väg
fram till sin plats framför rättens ledamöter och tittade inte upp, men svarade
jakande, när hon blev tillfrågad om sitt namn.
Hon erkände att hon blivit förd till Blåkulla av Sigrid, sin egen morfars syster, i
går natt "och en karl hafwer hon och hennes medföllie rijdit uppå", en karl
som hon inte kände igen. Med på resan hade hon sett sin syster Annika, som
inte var närvarande i dag, och Karin, kaplanen herr Eriks dotter.
Det uppstod ett brus av mummel och viskningar i församlingen i salen när
Djupeds-kaplanens namn nämndes.
-Och jag såg både Kerstin och Dordi i Blåkulla men inte Ivar och Per.
-Var ni där? frågade borgmästare Falk från Gävle de båda flickorna men de
nekade. Borgmästaren suckade och uppmanade Cecilia att fortsätta berätta vad
hon varit med om när hon varit i Blåkulla.
-Jag åt en smörgås en gång men den var inte lika god som min mors. Jag lärde
mig inte läsa så jag fick inget i städsel men i stället lovade Sigrid mig "en gröön
tröija".
Sigrid for upp och nekade med hög röst att hon skulle ha lovat flickan något.
-Jodå, sa Cecilia trotsigt, och jag såg dig dansa i Blåkulla!
En man i publiken hade suttit tyst och spänd under de senaste vittnesmålen
men nu kunde han inte hålla sig längre utan reste sig och sa med darrande röst
och gråten i halsen:
-Ärade rätt! Jag heter Erik Larsson och bor i Solum i Styrnäs socken. Jag ber
rätten att också ta med att min son, som bara är tre år gammal, blivit förd till
Blåkulla av hustru Sigrid. Det kan Per Israelsson intyga.
När han satte sig igen, reste sig Per Israelsson och intygade att han sett sonen
där.
Nu blev ett en stunds tystnad men det kunde ju inte Sternelius tolerera.
-Hustru Sigrid har ju också läst bort kvesan, från både fingrar och kropp, över
flera stycken i socknarna! for han ut.
-Är detta sant? frågade pastor Corbelius riktad mot Sigrid. Har du läst bort
kvesan?
-Ja det är sant, svarade hon. Men det visste jag inte var olagligt på något sätt!
Jag har ju till och med läst över kaplanen i Djuped, herr Erik. Men det var
länge sedan, tillade hon.
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Det uppstod ett brus av mummel i församlingen: Hade kaplanen själv låtit sig
bli läst över?
Pastor Wats bad kaplanen ställa sig upp och förklara.
-Det var 20 eller 30 år sedan, innan jag blev präst, svarade han nervöst och
osäkert. Men jag vet inte vilken läsning hon använde.
-Du har ju tagit betalt för läsningarna också, röt Sternelius till Sigrid.
-Men rätten kan väl, bad Sigrid, ta hänsyn till att jag "derföre allenast tagit en
halff-öre i löön" för någon läsning någon gång.
-Så du har läst bort kvesan i alla fall! skrek Watz, tydligt upphetsad. Vem har
du lärt dig det av?
-Av änkan Britta i Utnäs, svarade Sigrid. Men hon är död nu.
Då for Sternelius upp och anmälde att hon läst över styng och bett också, med
en ramsa hon hittat på själv och Sigrid kunde inte neka till det. På uppmaning
av rätten deklamerade hon:
-Stå styng stilla efter Jesu Kristi vilja, som flod stod när Johannes döpte Kristus
i Faderns, Sonens och den helige Andens namn.
-Sätt dig! Sätt dig, människa! röt pastor Corbelius till Sigrid.
Och så började rättens ledamöter diskutera sinsemellan och från åskådarna
hördes ett ökande sorl. Var det allt? Skulle Sigrid få sin dom nu?

Efter lite överläggning runt långbordet kallade sekreteraren Ivar Larsson att
ställa sig framför rätten igen.
Han såg förbryllat på sina kamrater men gjorde som han blivit tillsagd.
-Har du blivit tvingad eller lockad att vittna som du gjort, eller är det helt
frivilligt? blev han tillfrågad av sekreteraren.
-Ja det är frivilligt, svarade han. När vi var i Nordingrå, och de båda pojkarna
känt igen mig från Blåkulla talade min far, som var med i Barstahamnen, med
mig och ville att jag skulle bekänna mig och bli ett Guds barn och inte längre
följa den elaka människan, hustru Sigrid.
-Men hur gärna jag än ville erkänna sanningen, fortsatte Ivar, hindrade hon
mig genom att sitta på mina axlar; i bland tung som bly och ibland lätt som en
fluga. Och hon visade sig för mig och täppte till min mun när jag ville bekänna.
-Det var inte förrän efter några dagar, när min far hade hämtat
Nordingråpojkarna som de fick mig att erkänna, först bara litet grand och
sedan mer och mer tills allt hade kommit fram till slut.
-Och innan jag bekände, avslutade han, var mitt städsel grannt och fint men
sedan blev det bara en sten.
Så blev det Per Israelssons tur att svara på samma fråga och han sa:
-Det var Ivar som fick mig att bekänna men det gick trögt eftersom Sigrid hela
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tiden försökte hindra mig. Men ingen har lockat, hotat eller bett mig erkänna.
Och Kerstin Israelsdotter svarade likadant, faktiskt nästan ordagrant, på
samma fråga.
Då ansåg rätten att barnens vittnesmål mot Sigrid var över och man kallade
fram "pastor loci och comminister" herr Nils att, tillsammans med Djupeds
kaplan herr Erik, vittna om hustru Sigrids karaktär.
De båda kyrkans män ställde sig framför långbordet och bugade för
kommissionen.
Sternelius var den som först blev ombedd att tala.
-Jag har inte mycket att anmärka på hustru Sigrids kristendom, sa han som i
förbigående. Sen höjde han rösten:
-Men hon har haft god smörlycka som kunnat sälja smör och ost hela året
medan hennes grannar har haft ringa nytta av sin boskap, de är nu alldeles
försvagade.
Han slog ut med händerna och sa med eftertryck:
-Av sin enda ko har hon haft mer nytta än någon annan haft av sju.
-Det är detta som skapat misstankar mot henne, att hon förbannat deras
boskap, det kan jag fullt och fast betyga, avslutade han.
-Ja, bara en enda ko, upprepade kaplanen herr Erik med tyngd.
-Många har vittnat till mig, och i synnerhet min granne Israel Iraelsson i
Solum, fortsatte han, om hur hon på varje marknad kunnat sälja två lisspund
smör och ett halvt tredjedels pund ost men också haft att sälja däremellan! Och
det är särskilt märkligt, när andras boskap förtvinar.
-Men hon har varit en duktig kvinna som kunnat skaffa foder åt sin ko och
ställt det väl för henne, sa kaplanen. Men de andras boskap och ök har
vantrivts.
Fyra nämndemän från Styrnäs vittnade sedan, tillsammans med några av
Sigrids grannar, att utöver vad som redan hade blivit sagt visste de inget annat
än att hon levt ärligt och gott.
Och vad anbelangar hennes läsningar, det var nämndemännen överens om, så
var det inget som varit straffbart här på landsbygden förut.
Så de kom överens om att helt enkelt lämna barnens klagomål över Sigrid till
rättens omdöme.
Nu hade det gått så långt på dagen att kommissionen beslutade ta en timmes
paus innan man tog itu med nästa kvinna som var anklagad: Hustru Sara
Nilsdotter i Utnäs.

Sara Nilsdotter var gift med Erik Rafaelsson i Utnäs och var nu 50 år när hon
stod anklagad för att vara häxa. Anklagad i första hand av en 13-åring som
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också var från Utnäs: Olof Perssons son Olof Olofsson som nu kallades in i
salen från det rum barnen åter hade samlats i väntan på att bli förhörda.
-Strax efter midsommar kom hon och bad mig följa med på ett gästabud,
berättade pojken Olof. Då ville jag att far och mor skulle följa med men det gick
inte Sara med på utan bara tog mig med sig och jag kunde inte se vad vi red på.
-Och hur var det när ni kom fram? frågade pastor Watz.
-Då fick jag lära mig läsa förbannelsen och jag åt och drack och fick hälsa på
husbond.
-Och vem var husbond då? frågade pastor Watz.
-Jag kände inte igen honom men han gick omkring och serverade alla och
särskilt de runt bordet.
-Var du där fler gånger?
-Ja, nästa natt när jag läste förbannelsen fick jag mitt städsel och Sara sa att jag
skulle få mer i städsel ju mer jag läser.
-Fanns någon där som du kände igen?
-Ja, sa Olof, Per Erikssons dotter Anna från Utnäs red alltid tillsammans med
mig. Natten till i går red de ett rött sto som Mauritz Nilsson äger när de
hämtade mig. Och det var gästabud på Utnäs-åkern vid en stor björk men vi for
till Blåkulla i stället.
-Kände du igen någon mer?
-Jag har sett Sigrid från Djuped, svarade han.
-Och ditt städsel? Hur var det med den?
-Jag fick en guldpeng som var så stor och tjock att jag kallade den för
Gullbullen men nu är den så här bara för att jag bekänt, sa han och visade fram
en torr svamp.
Sara förnekade naturligtvis alltsammans; hon hade aldrig tagit eller fört varken
Olof eller Anna någonstans.
-Och Gud själv vet med visshet att jag är oskyldig! ropade hon upp mot taket.
Rätten vände sig till Olof och Wallvik frågade hur länge Anna Persdotter varit
med på färderna till Blåkulla.
-Hon har varit med från början så hon har säkert varit med längre än jag, blev
svaret.
-Jag har lärt mig läsa i böckerna! utropade han. Jag har nästan läst ut en med
fem blad - jag har bara ett halvt blad kvar, berättade han och lät nästan lite
stolt.
-Vad står det i böckerna? blev assessorns nästa fråg.
-Allt som är fult, svarade Olof. Allt! Det är så mycket att jag inte kan räkna upp
det. Allt som är fult, upprepade han.
Så var det dags för Sara att läsa Fader Vår och Trosbekännelsen. Hon "läste
fuller medh lijtet förståndh" men försvarade sig efteråt med att säga "sigh icke
bättre wara lärdt".
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Därpå var det Ivar Larssons tur att vittna. Han kom in lika självsäker som när
han vittnade mot Sigrid och ställde sig med rak rygg mitt framför det långa
bordet.
-Jag har sett hustru Sara i Blåkulla, sa han till rätten.
-Du ljuger, skrek Sara. Jag har aldrig varit där!
-Jo då, och din piga Anna Persdotter har varit med dig längre än jag och vi har
alltid ridit tillsammans och hon har hållit i bakbenen och jag har suttit bakom
henne och hållit mig i henne.
Alltså blev det för rätten att kalla in 11-åriga Anna och fråga om hon hade blivit
bortförd av hustru Sara.
-Nej det vet jag inte, svarade Anna.
-Nekar du? kom ett häpet utrop från Sparre.
-Ja jag vet inte att jag skulle ha blivit bortförd.
-Om jag får påpeka en sak, sa kyrkoherden och reste sig.
Rätten nickade bifall.
-Anna är ju i tjänst hos hustru Sara så man kan väl tänka sig att hennes ovilja
att vittna mot sin matmor bottnar i lojalitet eller i värsta fall rädsla för vad som
kan hända henne, nästa gång hon blir förd till Blåkulla.
Då bad rätten kyrkoherden herr Nils om ett omdöme om hustru Sara och han
sa:
-Jag vet inte annat än att hon har gott rykte om sitt leverne.
-Ja det vill säga, utom barnens förfärliga upplevelser!

Det sista förhöret för dagen gällde den gamla pigan Anna Persdotter från Lo.
Hon var 60 år, född i Gällsta i Vibyggerå socken, skröplig och hade på senare år
fått allt svårare med minnet. På frågan hur hon ställde sig till anklagelserna,
svarade hon att hon inte visste något om dem.
Så kommissionen beslöt i vanlig ordning att inkalla vittnen.
Den första var pojken Olof Persson i Lo och rätten frågade om han varit i
Blåkulla med pigan Anna.
-Jag har varit i Blåkulla två gånger; den första för tre veckor sedan och då red
vi på Per Nilsson i Frök och andra gången på en vit ko som tillhör Jon Olofsson
i Lo.
Rätten befallde Per Nilsson att stå upp och frågade honom "om han kiände
sigh opasseligh af shiutzfärden till Blåkulla"?
-Det vet jag inte, svarade Nilsson, men en söndagsmorgon för ungefär tre
veckor sedan, kände jag mig sjuk i bröstet. Det vet min hustru eftersom jag
klagade, sa han och såg på henne och hon nickade medhållande.
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Han fick sitta ner och Olof blev nu tillfrågad om han fått städsel.
-Ja det fick jag. Det var fyra riksdaler men nu är det bara fyra barkbitar, sa han
med besvikelse i rösten.
-Vad gjorde du när du var i Blåkulla? frågade lektor Warg från sin plats längst
ut på långsidan.
-Jag har inte läst något och inte ätit eller druckit. Men "Anna hon åth och
drack".
-Varför erkänner du? Har någon hotat dig eller är det helt frivilligt? frågade
sekreteraren.
-Det var när en stinta sa att hon sett mig i Blåkulla som jag erkände för
pastorn, herr Nils, blev svaret.
Pigan Anna förnekade alltsammans.
-Kan du läsa? frågade lektorn i sällskapet.
-Ja men bara sådant som mina föräldrar lärt mig, svarade hon och tillsagd att
läsa Fader Vår och Trosbekännelsen klarade hon båda utan större besvär.
Därefter kom den 13-åriga Sara Eriksdotter från Lo med sitt vittnesmål:
-Anna har fört mig till Blåkulla varje natt i två veckor men inte de sista fyra
nätterna.
Anna förnekade uppgivet anklagelsen.
-Första natten red vi på en häst som tillhör Jon Olofssons i Lo, och nästa natt
var det en ko. Och då fick jag lära mig de förskräckliga förbannelseläsningarna,
där man förbannar både Gud i himmelen, sig själv och sin själ, far och mor och
allt som på jorden är grönt.
En av kommissionens präster, pastor Joen Corbelius, for upp ur sin stol,
högröd i ansiktet och röt:
-Pigan Anna! Vad är det "för härligh bön hon lärdt denne Sara"?
-Men jag har inte lärt henne det där, hulkade Anna.
-Har Sara läst det i någon bok eller lärt sig det utan bok? röt Corbelius.
-Jag har läst det i en bok, svarade hon. Men jag har aldrig kunnat läsa annars!
-Och jag har sett gammpigan Anna dansa, äta och dricka, berättade hon. Jag
fick städsel också: En bulla, en ring och ett mynt och de var allihop guldröda
innan jag bekände men nu, efter bekännelsen, är de "blefne bahra lapperij".
-Hur kommer det sig att du bekänner? Har någon hotat dig eller kanske tubbat
dig till det? frågade sekreteraren.
-Det är för att min bror Per ryckt mig ur trolldomen och sedan rådde min far
och mor mig att gå till prästen. Och herr Nils sa att jag måste vittna här i dag.
Och till slut blev det Ivar Larssons tur och han visste att pigan Anna varit i
Blåkulla så sent som i går natt och dansat, det hade han sett.
Den gamla pigan Anna förnekade det också och hur mycket än kommissionens
ledamöter pressade henne att berätta sanningen så "bewechtes hon eij dher till,
eij häller fällte en tåhr".
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Och med det slutade första dagens förhör.
Sternelius kände sig lite besviken och åsidosatt eftersom han inte fått komma
till tals så mycket som han hade tänkt.
Men det skulle han råda bot på i morgon.
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DE TRE HÄXPROCESSERNA I BOTEÅ 1674 - 75
(Publicerad på www.botea.se/kulturlagret)

Den Första Processen
Boteå länsmansgård, Sundby, 22 - 26 september 1674
Historien bygger på kommissionens vid tillfället förda protokoll, avskrivna av Sture Norberg
(se förordet).

DEN ANDRA DAGEN
Av Erik Hoppe

Det var onsdagen den 23 september
anno Domini 1674 och morgonen hade
varit sval. Kyrkoherden i Boteå,
pastorn herr Nils, hade varit uppe
tidigt och farit runt i Djuped och Solum
för att tala med barnen som vittnade i
går och under över alla under: Han fick
det ena barnet efter det andra att
bekänna att Sigrid hade fört dem i natt
igen!
Nu skulle trollkonan sättas åt.

Förhör
Ismael Gentz (1862 - 1914)

Det såg annorlunda ut i den stora salen
i länsmansgården i dag: Det var inte lika mycket folk som i går, så ingen
behövde stå utanför och på bänkarna var det inte lika trångt men det stod folk
längs väggarna, även i dag.
Och det var inte så många som bar kyrkkläder i dag som i går. Några familjer
som hade det bättre ställt bar förstås finkläder men resten hade kommit klädda
nästan som om de bara tagit en paus från arbetet på gården.
Just före utsatt tid kom pastor Sternelius farande uppifrån vägen med sin vagn
full av barn. Han stannade hästen intill dörrarna till länsmansgården och
hetsade barnen att de skulle skynda sig av och gå in medan han myndigt
lämnade över tömmarna till en dräng som bara råkade stå där och helt enkelt
blev tvungen att ta hand om den varma kraken.
När präst och barn samlats utanför salsdörrarna föste han barnen bestämt
längs mittgången och samlade ihop dem vid hans stol och i nästa ögonblick
leddes de anklagade in, under menighetens smädliga tillrop.
Barnen tittade på dem när de satte sig, tysta och allvarliga, på de två bänkarna
längst fram. Ingen av de anklagade tittade tillbaka.
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Strax därpå tågade kommissionen in i salen medan de tittade undrande på
Sternelius och barnen och Sternelius själv kunde knappt bärga sig tills
sekreteraren hade öppnat dagens session.
-Herrar kommissionärer, dundrade han så fort sekreteraren avslutat sin
harang. I natt, i Utnäs by, har det hörts ett "owahnligidt buller medh
skiuutande och annat, att follket eij hafwa fådt någen roo för sådan
förskräckellse"!
Kommissionens president, Carl Larsson Sparre, tittade mot assessorn från
Svea Hovrätt, Jöns Classon Wallvik, och de båda skakade nästan omärkligt på
huvudena; prästen hade tydligen hört åskan, han också, men varför dra upp
den nu?
-Och detta, ädla kommissionärer, beror helt och blott på att hustru Sigrid,
nästan skrek prästen och pekade på henne, i natt förde de här barnen, mycket
hårt, till Blåkulla och de är här för att avge sina vittnesmål inför rätten!
Sigrid satt stum på sin bänk med gapande mun och klotrunda ögon: Vad hade
pastorn hittat på för elände nu?
Ordförande Sparre blev mycket förvånad men hade inget annat val, än att höra
vad barnen hade att säga.
Sternelius puttade på Per Israelsson som steg fram mitt för långbordet och
vittnade:
-Sigrid tog mig ut genom fönstret och förde mig och alla de andra barnen till
Blåkulla.
-Vilka var de andra barnen? undrade Wallvik.
-Det var Karin, herr Eriks dotter, och Cecilia och Annika - Hans Abrahamssons
barn - och min syster Dordi och Sara Israelsdotter, svarade Per medan han
pekade på vart och ett av barnen runt prästen.
-Och, fortsatte han, hon sa till mig att om hon skulle få en dödsdom av rätten
skulle hon skicka bud efter mig också!
-Vad red ni på? Var det en människa eller ett ök? undrade lektor Warg som var
en mycket mager man med insjunkna kinder och ögonen i mörka hålor. Han
var mörk i hyn och hade kolsvart stripigt hår.
-Dit red vi på en röd häst, svarade pojken, "och sedhan reedh hon på den onda
under bordet. Han wände sigh upp och hon wände sigh ned, emot honom.
Hafwandes således omgiängie medh honom".
Folket i salen drog efter andan och vuxna försökte hinna hålla för öronen på
sina barn när de förstod vad han pratade om. Det här var ju alldeles
förskräckligt! Hade den arme pojken verkligen varit tvungen att bevittna en så
grov synd? Och man ojade sig och man jämrade sig och man tyckte att det var
för ruskigt: Bola med Djävulen!
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Sternelius knuffade nu på Karin, dottern till kaplanen i Djuped, och hon ställde
sig bredvid Per, som inte riktigt visste vad han skulle göra så han stod kvar.
-I morse när hon vaknade, sa kyrkoherden, ville hon inte bekänna för sina
föräldrar men efter att jag talat med henne kom hon till insikt.
Han vände sig till barnet och uppmanade henne att vittna så som hon gjort för
honom.
-Ja, jag var med i natt, sa hon vänd mot bordet.
-Vad såg du där? frågade Sparre.
-Jag såg Sigrid.
-Vad gjorde hon då?
-Hon dansade och lagade mat.
-Hotade hon dig? frågade häradshövding Ingelsson. Eller slog hon dig?
-Nej, svarade flickan.
Och åskådarna suckade lättade; det verkade ju som om den lilla flickan inte
behövt titta på när Sigrid bolade med Djävulen. Hon skulle nog ha nämnt det i
så fall, trodde man.
Per, som tydligen tyckte att han fick för lite uppmärksamhet, bröt då in och sa:
-Jag fick se hur den onde drog huden av en trollkona och trädde den på en stör.
Och den blev väldigt vacker och han lovade att alla här som är anklagade, ska
bli lika fina om de inte bekänner!
Publiken gjorde stora ögon och trodde knappt sina öron: Flå någon och trä
huden på en stör? Det lät för gräsligt. Samtidigt var de lättade över att lilla
Karin inte hade sett det heller, som det verkade.
Men den stackars pojken; vilka gräsligheter han hade bevittnat!
-Såg du några vuxna du känner igen? frågade borgmästare Falk från Gävle,
vänd mot Per.
-Oh ja, det var många där, svarade han. Det var min faster Sara Israelsdotter,
Erik Rafaelssons hustru Sara Nilsdotter, det var pigan Anna i Lo och Erik
Erikssons hustru Anna i Djuped och hennes dotter Kerstin. Och det var Daniel
Mårtenssons hustru Märit i Myckelby och både Erik Olofsson i Dämsta och
hans fru Elisabeth!
Han tvekade lite och borgmästaren frågade om det var fler han kände igen.
-Ja, sa han efter ett tag, jag såg Måns Nilssons hustru Karin och Jon
Klementssons hustru Anna från Kalknäs, Margareta från Stöndar och Nils
Perssons piga Annika i Solum.
Sparre lade märke till att pojken räknade upp alla de anklagade; ingen glömd
och ingen tillagd, vilket han kommenterade viskande till Wallvik.
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Då reste sig pastor Watz så hastigt att hans stol for bakåt.
-Hustru Sigrid, nästan vrålade han, högröd i ansiktet av ilska. I går stod ni
anklagad för att ha fört barnen till Blåkulla! Ni blev förmanad att erkänna men
nekade till alla anklagelser! Och ändå har ni fört bort barnen i natt igen! Har
du ingen skam alls i kroppen? avslutade han och stirrade på Sigrid som först
inte kom sig för att säga något alls.
-Men jag har inte...
-Jo du! avbröt Per. Det var du och det var Anna och...
Nu var det Sigrids tur att avbryta:
-De kommer att bli förda efter min död, sa hon högt och tydligt.
-Vem kommer att föra dom, då? undrade Watz fortfarande lika arg och
högljudd.
-Det vet jag inte, svarade Sigrid, men det är inte jag, så den som gör det nu
kommer att fortsätta!
-Men jag såg dig ju, sa Per till henne. Jag såg dig dansa och ligga nära den
gamle. Nu i natt, förtydligade han vänd mot kommissionen.
-Nej, ropade Sigrid, det har jag aldrig gjort! Ni måste tro mig.
-Hon bad Djävulen om hjälp för hon var rädd att ni ska döma henne till döden
men då visade han Sigrid den fina huden och sa att om kommissionen tar
huvudet av henne, ska han sätta det tillbaka, och hon ska bli lika klart skinande
som den där huden.
Sigrid nekade till alltsammans och sa att vakten mycket väl visste att hon inte
hade varit borta under natten.
-Du var visst där i natt, sa Karin då. Du dansade, åt och drack och låg nära den
onde och kysste och klappade honom!
Publiken drog efter andan: Hade hon sett Sigrid bola med Djävulen i alla fall?
Men de hann bara börja tänka tanken innan Sternelius knuffade fram Dordi
Israelsdotter.

-Jag var också med Sigrid i Blåkulla i natt, sa Dordi.
-Jag fick mat och Sigrid låg nära den svarta under bordet och hjälpte till med
att såga av kedjan, berättade hon. Och Sigrid sa att hon skulle skära halsen av
mig om jag inte läste förbannelserna!
Sigrid nekade men rätten envisades med att hon skulle "bekiänna sanningen
effter som rätten wäll kunde see henne skylldigh wara, till dhet som barnen
henne påföhra".
Det bet dock inte på Sigrid som stod på sig; hon hade inte varit där.
-Jag vill göra rätten uppmärksam på, sa Sternelius till rätten, och som
kaplanen Djupaedius kan intyga, att man aldrig kan säga ett hårt ord till Sigrid,
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utan att hon brister ut i floder av gråt.
-Och nu, under detta hårda förhör, ser vi inte en tår, vilket är synnerligen
kuriöst! avslutade han.
Erik Djupaedius nickade medhållande och rätten tittade på Sigrid och
konstaterade att kyrkoherden hade rätt.
Men pastor loci hade mer i beredskap; nu var det lilla Sara Israelsdotters tur
att bli knuffad fram mot långbordet, samtidigt som han gjorde tecken åt de tre
som hade vittnat, att sätta sig på bänken.
-Sigrid har tagit mig till Blåkulla men inte i natt, berättade Sara. Där fick jag
mat och Sigrid tvingade mig att läsa och jag lärde mig Fader vår som inte är i
himmelen. Men jag ville inte och då slog hon mig och sa att jag måste.
Men flickan Cecilia propsade på att hon inte varit iväg under natten och ville
inte gå fram. Det var ett bakslag för Sternelius men Cecilias syster Annika
erkände villigt att hon hade varit i Blåkulla. Och det hade pojken Per i Solum
också varit, tillade hon.
Nu hade pastor Nils bara ett barn kvar att låta vittna mot Sigrid; Per Nilssons
son Erik som var fem år. Men Per Israelsson hade inte nämnt Erik och han
hade en lite annan bekännelse än de andra barnen: Han hade varit i Blåkulla
och blivit ditförd av "Sigga" men han kände inte igen Sigrid.
Men det spelade inte någon större roll eftersom flera barn sa att de sett honom
bli förd av Sigrid.
Men Sternelius var inte färdig med Sigrid riktigt än.
-Angående det att hustru Sigrid läser över kvesan och andra bulor och styng
och sår, som hon har erkänt, röt han, vittnade i går afton Israel Böös,
profossen, att han hade värk i ett lår för ungefär 30 år sedan, när han var ung.
Då läste Sigrid Fader Vår hela nio gånger över det för att bota värken.
-Är detta sant, hustru Sigrid? frågade pastor Corbelius.
-Nej det kan jag inte minnas, svarade hon.
Efter lite diskussion runt bordet beslöt rätten att saken faktiskt hade hänt men
att Sigrid läst färre än nio Fader Vår.

-Nu återgår vi till ordningen, sa Sparre myndigt från långsidans mitt. Vilket är
första ärendet, pastor Sternelius?
-Det är Djupeds kaplan, Erik Djupaedius som har det ärendet, svarade
kyrkoherden och kaplanen steg fram.
-Jag har arbetat enskilt med flickan Anna Persdotter som inte ville bekänna på
sin matmor i går. Hon var särdeles svår men har kommit till insikt och bekände
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följande:
-Hon hade legat till sängs runt Bartolomei-tiden men inte somnat, då en
trollkäring kom och höll för munnen på henne så att hon inte kunde be Jesus
om hjälp, som hon ville.
-Hon blev förd upp på ett högt berg men hon kände inte igen vare sig platsen
eller trollpackan sa hon, avslutade kaplanen.
-Är flickan Anna här? frågade Sparre.
-Ja, svarade Djupaeduis och tecknade åt henne att komma fram.
Pastor Watz förmanade flickan att "betänkia sigh och bekiänna sanningen,
kommandes ihågh sin saligheet" men flickan sa att hon inte hade något mer att
bekänna utom det herr Erik hade berättat.
Då kallade kaplanen fram Daniel Hussius från Utnäs som berättade att han vet
att Anna varit så nära bekännelse att hon letat efter sitt städsel under en lada.
-Är det sant? frågade Sparre Anna.
-Ja herrn, svarade hon. Britta, en flicka från Utnäs, lovade mig att få låna
helgkläder till kyrkan många söndagar framåt om hon fick se mitt städsel. Men
jag hittade inget under ladan.
Britta, som var dotter till Olof Persson i Utnäs, kallades fram och vittnade om
att hon på sin mors begäran försökt få Anna att bekänna och att hon nästan
gjort det.
Men Anna själv, visste inget om någon bekännelse när Sparre frågade henne.
Pojken Olof i Utnäs kom fram och vittnade om att Anna varit med varje natt
han åkt till Blåkulla och alltså blivit förd långt innan honom. Då brast Anna ut i
gråt och hulkade fram att ingenting var sant. Hon ville inte ens erkänna, när till
och med hennes egen mor kom fram, omfamnade henne och gråtande bönföll
henne att bekänna.
Prästerna i kommissionen förhörde Anna på Fader Vår och Trosbekännelsen
och hon kunde båda, liksom bönen Vaka över oss men inget annat om sin
kristendom. Men hon berättade att när hon vaknar tackar hon Gud för en god
natt och ber Gud om en god dag.
Och Ivar Larsson förnekade att han sett henne i Blåkulla.
Men vad kunde det hjälpa när Per Israelsson så beredvilligt vittnade om att han
sett både henne och Olof där?

Nils Sternelius var lite irriterad; nu skulle Djupeds-kaplanens andra ärende
föredras: En kvinna som hade väldigt lite emot sig, egentligen. Djupaedius
måste ha varit desperat: Han hade bara tre egentliga vittnen och bara ett av
dem var trovärdigt.
Nej, Sternelius ville ha det här ärendet ur vägen, så att han kunde bre ut sig
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desto mer när det gällde gammelpigan Anna från Lo.
Rätten tog en kort paus och sedan deklamerade pastor Nils att rätten nu skulle
examinera salige Mats Erikssons änka, Sara Israelsdotter från Utnäs som, trots
påtryckningar, vägrade att erkänna.
Och eftersom hon inte ville erkänna skulle vittnen höras och först att kallas var
Jonas Persson, 8 år, från Utnäs.
-Hur länge har du blivit förd till Blåkulla? frågade nu Sparre.
-Sedan vi drog laxnoten, blev svaret, har jag farit på flera gästabud.
-Och vad red ni på?
-En svart hingst som tillhör min mor.
Då frågade vice häradshövding Hambraeus om hans mor hade slagit eller
trugat honom för att bekänna på Sara men det förnekade pojken.
-Jodu, ropade Sara med hög röst, jag hörde hur din mor hotade att bränna dig
om du inte bekände på mig!
Men han bara skakade på huvudet.
-Vad gjorde du då, på dessa gästabud? frågade pastor Watz.
-Två gånger fick jag äta smörgås.
-Och hustru Sara, vad gjorde hon?
-Jag vet inte, svarade Jonas. Vi satt vid bordet och sen försvann hon.
-Vart försvann hon?
-Jag vet inte.
-Är det säkert det? dundrade pastor Watz. Tänk på din frälsning, pojke!
-Ja, svarade pojken. Jag vet inte alls.
-Det är bra. Sitt ner, sa sekreteraren och pastor Sternelius kallade nästa vittne:
Nils Mauritsson.
Förhöret med pojken Nils var klart på några minuter.
Han bekände att han ridit med Sara och varit på gästabud men där fick han
inget att äta.
Barnen som satt i vittnesrummet kände han igen men han kunde inte beskriva
hur det såg ut i Blåkulla.
Och han hade fått städsel men nu hade den blivit till en barkbit.
Eftersom han inte hade mer att säga, fick han sitta ned och Olof Danielsson
från Utnäs, som också var åtta år, kallades in.
Ur Sternelius synvinkel hade den här pojken lika lite att komma med som den
förre och han hoppades att det skulle gå lika fort.
Jo, han hade varit med Sara på gästabud men kom inte ihåg hur många. De
hade ridit dit "på fää och på ökar" och Blåkulla var ett mycket vackert hus.
Han sa att han också fått en guldpeng fast han bedyrade att han inte gjort
något alls och vad Sara gjorde hade han inte sett. Men de andra gick under
bordet, berättade han.
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Sedan stod tre av Per Olofssons barn på listan över vittnen men eftersom de
var så små, fick i stället pojken Olof Olofsson från Utnäs vittna om att han hade
sett Sara två gånger i Blåkulla tillsammans med de små, alla tre.
Eftersom det inte fanns fler vittnen i ärendet skulle nästa bli den 60-åriga
pigan Anna Persdotter från Lo och magister Nils kände hur han fylldes av en
inre kraft - det måste vara den helige ande.
Han tittade upp i taket och bad om Guds stöd och sedan ropade han ut åtalet.

Det första som hände var att de båda barnen från i går, Olof och Sara, kallades
in och fick svara på om de hade mer att anklaga Anna för, vilket de inte hade,
om deras vittesmål i går var sanna, vilket barnen betygade, och om de hade
blivit förda under natten, vilket de inte hade.
-Anna Persdotter, sa Sparre barskt. Erkänner du vad du är anklagad för?
-Nej, svarade Anna, jag har inget att bekänna!
Hon såg upp mot taket, sträckte upp armarna och ropade att hon lika gärna
kunde dö som att ljuga på sig själv.
Och eftersom hon nekade, skulle det hållas vittnesförhör och pastorn kallade
fram Märit Persdotter, en tioårig flicka med slitna kläder och trassligt hår. Hon
var inte särskilt ren heller, noterade Sternelius.
-Har du varit många gånger i Blåkulla? frågade Sparre.
-Jag vet inte, svarade flickan. Första gången Anna hämtade mig var för två
veckor sedan. Och ibland har jag varit tillsammans med Sara. Men nu har hon
inte hämtat mig på fem nätter.
-Så du har varit fri i fem nätter? frågade rådman Dunder.
-Ja herrn.
-Vad kan du mer berätta om Blåkulla? undrade pastor Corbelius.
-Jag har sett Anna dansat och ätit och druckit. Och hon har kysst och legat nära
den svarta under bordet. Och hon sågade på kedjan också.
-Och jag har lärt mig förbannelseläsning men inte fått något i städsel som de
andra barnen, avslutade flickan.
-Och hon har fött ett barn i Blåkulla, sa Märit. Fast det fick jag inte se.
Det här var lite svårsmält för åskådarna: Bolat och ynglat av sig, vilka fler
gräsligheter skulle avslöjas innan dagen var slut? Viskande överläggningar
hördes från bänkarna så sekreteraren äskade tystnad och Sternelius kallade
fram Per Olofsson från Lo.
Pojken var tio år och anklagade Anna för att fört honom till fanens gästabud
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och givit honom städsel, trots att han inte gjort något för att få den.
-Men Anna dansade med de andra och den som låg under bordet hade en vit
ring runt halsen "och speelte medh rumpan".
-Jasså du, sa professor Skunck och lutade sig fram mot Per. Ville han inte bita
dig då?
-Jo men det var en som vaktade honom, svarade Per.
-Och hur såg han ut då? undrade Skunck.
-Han var så fasansfull att jag inte kan beskriva honom. Och Anna har slagit mig
och förbjudit mig att säga sanningen! sa Per.
Då reste sig hans far Olof och intygade på sin heder att pojken fått städsel, som
nu var två stycken spån och att pojken, trots vad han sa, visst hade lärt sig de
hemska förbannelseläsningarna.
-Ja det är bra, sitt ner båda två, domderade Sparre från sin plats mitt på
bordets långsida. Nästa! ropade han.
Herr Nils kallade på Märit Henriksdotter från Lo, som kunde berätta att Anna
fört henne till Blåkulla för tre veckor sedan.
Men så blev hon alldeles tyst.
Efter ett litet tag reste sig en grov karl i arbetskläder och sa:
-Ärade rätt. Jag är flickans far, Henrik Eriksson i Lo, och jag har haft stor möda
att få henne att bekänna men hon kunde inte annat eftersom jag ertappade
henne med städslet som hon gömt under fähusknuten!

-Men jag kunde ju inte bekänna, sa flickan. Anna höll mig om halsen.
-Det här är hennes städsel, sa Henrik och visade fram några stora spån.
-Men innan jag bekände var de röda som fårblod och vackra som guld!
utropade Märit. Men nu när andra har sett dem blev de så här fula.
Så tystnade hon igen och böjde huvudet ner mot golvet.
-Men har du inte mer att berätta, flicka? frågade Sternelius med ett inställsamt
leende.
-Ja, jo, jag har ridit på en häst! Fötterna var vända upp och Anna var där och
om jag följde med skulle jag få pengar. Fast i fyra nätter har vi inte farit till
Blåkulla, sa hon. Men förut har vi dansat och jag har läst förbannelseverserna i
en bok.
Sternelius log lite för sig själv, där han satt i sin stol lite på sidan av. Han var
riktigt nöjd med flickans vittnesmål.
-Har du suttit vid festbordet? frågade professor Åkerman Märit.
-Ja, det har jag, svarade flickan.
-Såg du den som ligger under bordet?

43

-Ja. Han ser ful ut, tillade hon.
-Har Anna legat nära honom?
-Ja det har hon, blev svaret.
Eftersom ingen av ledamöterna hade något mer att fråga henne efter det, blev
Märit tillsagd att sitta ner.
Kaplanen i Djuped, herr Erik, blev därefter ombedd att föredra pigan Annas
levnadshistoria för kommissionen men han visste inte mycket mer än att hon
var 60 år, född i Vibyggerå socken i en by som heter Gällsta.
Men han kunde tillägga att salige Olof Matsson Posts "effterlefwerska", hustru
Elisabeth Flur i Skoved, hade berättat för honom att pigan Anna hade ett
mycket gammalt och mycket starkt rykte om sig att vara trolldomskunnig.
-Hustru Elisabeth är dock inte närvarande.
Den sista personen som skulle höras om Anna var Per Eriksson, "en pillt om 6
åhr", vars far, som var nämndeman i Lo, vittnade i sonens ställe att Anna tagit
med pojken på gästabud och "twå whijta karlar hafwa intagit honom i en
cammar till sigh".
Rätten drog den självklara slutsatsen att två änglar försökt rädda pojken och
kanske till och med lyckats, eftersom han tydligen bara blivit förd den där enda
gången.
Kommissionens ledamöter började nu diskutera tiden; alltför lång tid hade gått
på dagen och alltför lite tid fanns för resten av de anklagade. Man hade helt
enkelt inte så här lång tid på sig för alla tretton: Andra socknar och städer
väntade på kommissionen.
Senast lördag var man tvungen att avkunna domarna.
De kom till slut överens om att försöka skynda på ärendena så gott det gick och så sneglade de på pastor Nils Sternelius som satt kapprak på sin stol.

-Nästa anklagade, sa ordförande Sparre uppfordrande till pastor Sternelius.
-Rätten ska nu examinera Anna, hustru till Erik Eriksson i Djuped. Ställ dig
upp! röt pastorn. Ivar Larsson med flera har angivit att du varit i Blåkulla.
Erkänner du?
Den gamla - hon var 66 år - krokiga gumman nekade varvid Ivar kallades fram.
-Har du sett Anna i Blåkulla? frågade Wallvik.
-Ja, svarade Ivar. Hon brukar duka, ta fram maten och duka av efter festen.
-Har du sett henne dansa?
-Nej, men... Längre hann han inte innan Wallvik avbröt:
-Har du sett henne föra några barn då?
-Nej.
-Tack det är bra, sa Wallvik otåligt. Du kan sitta. Nästa vittne!
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Guvernör Sparre tittade med tacksam blick på assessorn medan kyrkoherden å
sin sida blev mäkta förvånad: Ville man inte höra mer från Ivar? Det var ju
hans viktigaste vittne - han och Per.
-Per Israelsson, ropade Sternelius men inte med samma pondus som nyss.
-Har du sett Anna i Blåkulla? Nu var det Sparre som frågade.
-Ja.
-Vad gjorde hon där?
-Hon har "hiellpt sågha af kiädian som denn onde är bunden medh" svarade
pojken Per.
-Något mer?
-Hon har legat nära den svarta under bordet också.
-Bar hon inte fram mat, då? frågade Sparre.
-Jo det har jag sett, blev svaret.
-Gott! Sätt dig. Nästa vittne? sa presidenten och såg stint på kyrkoherden.
Sternelius var nu väldigt förbryllad. Det var tydligt att man inte ville höra allt
vad hans vittnen hade att berätta.
Men han hade alltför mycket respekt för kommissionen för att opponera sig:
Det var ju trots allt honom man givit order att samla in kunskap; det vill säga
vittnen och häxor, till rannsakningen.
Nu ville han för allt i världen inte riskera att fråntas det uppdraget eftersom
han var övertygad om att det fanns fler häxor att hitta - inte minst i Boteå där
han bara hittat tre hittills.
-Kerstin Israelsdotter ska vittna, ropade han ut.
-Har du sett Anna i Blåkulla? frågade professor Skunck, tydligt med på att
farten måste sättas upp.
-Hon har fört mig dit ibland när Sigrid inte kunnat, svarade Kerstin.
-Men inte förrän efter att jag bekände för pastorn, tillade hon.
-Mer? frågade Skunck helt kort.
-Andra barn red på kon men jag såg inte vilka det var... Hon tvekade lite och
lade sedan till:
-Anna följde efter på en svart häst.
På Sparres fråga nekade Anna från Djuped till alla anklagelser.
-Jag tror nog Gud vet att jag är oskyldig, sa hon med knäppta händer riktade
upp mot taket.
-Har du hört om någon annan i trakten som för barn till Blåkulla? frågade
Sparre henne men det nekade hon till.
-Bra, sitt ner båda två, sa Sparre. Nästa!
Nu började pastor Nils att bli orolig: Ville man inte sköta rannsakningarna
ordentligt?
Och prästerna? Varför satt de bara där och inte ställde några frågor? De, om
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några, borde väl förhöra barnen mer ingående?
Började inte Sparre visa tecken på försumlighet?
Han hade tidigare stämt ett otal personer inför tinget för försumlighet (och
skulle göra det igen) så nästan automatiskt började han fundera på guvernören
och hans bisittare...
Men rätt snabbt slog han bort de tankarna.

Nästa anklagade var Myckelbybonden Daniel Mårtenssons 44-åriga hustru
Märit.
Och första vittnet var Ivar Larsson - guvernör Sparre blev inte det minsta
förvånad.
-Jag har sett Märit i Blåkulla, vittnade Ivar. Hon hade ett hopknutet kläde med
sig.
-Och vad var det i klädet? undrade assessor Wallvik.
-Det vet jag inte. Men hon har dansat i Blåkulla också.
-Det är bra, sitt ner! befallde Wallvik. Nästa vittne!
Det var Per Israelsson. Han fortsatte på den inslagna vägen med klädet och
visste att berätta att det var smör Märit hade burit i det.
-Hur kan du veta det? frågade Sparre.
-Hon hade knutit ihop de fyra hörnen, blev svaret, och jag kunde se emellan att
det var smör.
Märit skrek att han ljög men "Per Israelsson sade joo, joo".
Ordföranden sa till honom att sitta ner och pastor Sternelius anmälde att
Kerstin skulle vittna, vilket hon gjorde genom att berätta att hon sett Märit i
Blåkulla.
Men mer hade hon inte att säga.
Märit nekade till alla anklagelser och sa att hon vet i sitt samvete att hon inte
tjänar Djävulen lika mycket som Gud.
-Du tjänar alltså Djävulen! skrek pastor Watz. Hur gör du det?
Men Märit fortsatte att betyga sin oskuld:
-Nej det vet jag inget om och jag vet inget om någon trolldom, Gud bevare mig
väl. Jag har aldrig varit i Blåkulla heller, sa hon.
Då harklade sig vice häradhövding Knut Ingelsson, som satt vid bordets ena
kortände, och sa:
-Det bör påpekas att denna hustru Märit var instämd till tinget för att ha legat
med en gift man, Erik Nilsson från Arlom, som även "hennes syster belägrade
och i Gävle för några åhr sedhan justificerades", men eftersom hustru Märit
"hårdeligen nekadt" lämnade Kungliga Hovrätten henne att få Guds dom, den
dag hon dör, avslutade han.
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-Det är bra, sa Sparre, då vet vi det. Nekar du till detta? frågade han Märit och
hon skakade på huvudet och tittade ner i golvet.
-Gott, konstaterade Sparre, vi tar ett förhör till innan vi tar paus. Vem blir det?
frågade han pastor Nils.
-Det är Kerstin Eriksdotter, sa Sternelius. Hon är 20 år och piga och den
anklagade hustru Annas dotter.
-Erkänner du häxeri? frågade Wallvik henne när hon ställt sig upp.
Pigan nekade förstås men både Ivar Larsson och Per Israelsson intygade att
hon varit i Blåkulla.
Lilla Kerstin Israelsdotter spädde på med att pigan hade lärt henne den fula
bönen. Men på en direkt fråga från pastor Watz svarade hon att hon inte sett
om Kerstin fört några barn till Blåkulla.
De båda prästerna Watz och Corbelius pressade pigan på ett erkännande men
gav upp när hon skrek högt att hon aldrig skulle kunna ljuga på sig själv och
helt frankt satte sig ner.
-Nu tar vi en kort paus, sa Sparre till den förvirrade Sternelius som tyckte att
de senaste förhören gått lite för fort fram.
Han visste inte hur han skulle agera men han visste att de här examinationerna
knappast gjorde skäl för namnet.
Det måste helt enkelt bli ändring på den saken.

Efter rasten skulle "Skålgubben i Blåkulla", Erik Olofsson i Dämsta, och hans
hustru Elisabeth rannsakas.
De var båda två anklagade för häxeri och för pastor Sternelius var det självklart
att de skulle befinnas skyldiga, så mycket bevis som det fanns mot dem särskilt mot Erik.
Och det här fick rätten absolut inte hasta över!
Man beslöt att börja med hustru Elisabeth.
Och som första vittne kallade Sternelius - inte helt oväntat - pojken Ivar
Larsson.
-Jag har sett hustru Elisabeth i Blåkulla, började han sitt vittnesmål. Hon har
dansat och suttit till bords, varje gång jag varit där.
-Du ljuger, sa Elisabeth. Det där vet jag ingenting om!
Och när Per Israelsson vittnade om samma sak - och dessutom i ungefär
samma ordalag - nekade hon åter till att vara skyldig.
Då bröt pastor Nils in och vittnade själv att när han examinerade hustru
Elisabeth i sakristian, hade hon varit mycket nära att erkänna.
Och han sa att hans dräng som var närvarande, kunde intyga det, fullt och fast.
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Och han hade förmanat henne att bekänna här inför rätten "effter dhe ordh
som pastor henne hafwer lärdt". Men det vägrade hon.
-Dessutom är det en annan kvinna, fortsatte Sternelius, som hustru Elisabeth
hemsökt! Och hon har berättat hemligheter för mig om Elisabeth. Men jag kan
inte avslöja varken kvinnan eller hemligheterna eftersom hon tror sig vara fri
från Elisabeths hemsökelser nu och vill inte att de ska börja igen.
Det kunde rättens ledamöter sympatisera med.
-Nej, sa Elisabeth och hon var helt förtvivlad. Det är inte sant, det måste handla
om någon annan! Den som är skyldig måste erkänna! Det är ju inte jag!
Men Olof Olofsson, Utnäspojken, berättade om att Elisabeth hade "ätet,
drucket, dantzat i Blåkulla och hullpet till att afsågha" kedjan som den onde
är fastsatt med.
Elisabeth nekade och satte händerna för ansiktet i förtvivlan.
Så ropade kyrkoherde Sternelius upp hennes makes namn, "effter som han och
hustron beskyllas bäggie fahra till Blåkulla" och han "förmahntes bekiänna
sanningen".
-Det där vet jag inget om, svarade Erik Olofsson. Andra synder har jag, det kan
jag inte förneka men det är fel att jag varit i Blåkulla, sanna mina ord!
Men både Ivar och Per, Sternelius beredvilliga vittnen, intygade att de sett
honom där.
Och nu tog Sternelius fram sitt starkaste bevis: Visgossarna från Nordingrå!
Det vill säga; de var inte där personligen men det var inget som hindrade den
gode kyrkoherden.
-De båda pojkarna, som är erkänt duktiga visgossar från Nordingrå, sa pastorn,
kände omedelbart igen Erik Olofsson på kyrkbacken i Bjärtrå eftersom han har
ett märke i pannan. Och det märket hade de berättat om för mig innan de såg
honom, sa Sternelius och fortsatte:
-Och de kände kände igen honom från Blåkulla där de kallade honom
Skålgubben eftersom han satt där och gjorde träskålar och inget annat.
Erik Olofsson fick gå fram och ställa sig framför bordet så att alla i nämnden
kunde se märket han hade i pannan.
-Men det fick jag som ung pojke, sa han. Det var en geting!
Men rätten tycktes inte fästa alltför mycket uppmärksamhet på vad han sa utan
konstaterade bara att märket fanns där och beordrade honom att gå tillbaks till
sin plats.
Därpå trädde ytterligare ett vittne fram, Erik Jakobsson - nämndemannen från
Lo - och berättade att två tolvåriga barn i Kungsgården, hade känt igen
Olofsson från Blåkulla där de kallade honom för Skål-Erik. Sternelius var
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mycket positiv till nämndemannen.
Rätten tackade Jakobsson för vittnesmålet och prästerna tog över och förhörde
Erik Olofsson om kristendomen.
Efter förhöret var deras slutsats att han kunde Fader Vår och Trosbekännelsen
men inte kunde skilja på olika bibliska personer och deras välgärningar.
Som avslutning vittnade Kerstin Israelsdotter att hon sett Erik två gånger i
Blåkulla, "ståendes uth medh dörren".
-Det vet jag inget om, sa Erik. Även om jag har varit där eller ej, farit dit själv
eller blivit förd dit av någon, så vet jag ingenting om det, det svär jag på!
Absolut ingenting!
Och han satte sig med en suck och lade händerna på sina knän.
Sparre bad sekreteraren att få se listan över anklagade och konstaterade att det
bara var fyra kvar att klara av.
Kanske domarna skulle kunna avges redan i morgon kväll, i alla fall.
Men han hade ju ingen aning om den plan som spirade i Sternelius huvud...

-Nästa åtalade, sa Sparre.
Kyrkoherde Sternelius ropade upp hustru Margareta från Stöndar, salige Lars
Olofssons änka, som hade blivit sedd av flera barn i Blåkulla. Men det
förnekade hon högt och ljudigt.
-Jag har sett henne i Blåkulla flera gånger, vittnade Ivar Larsson. Första
gången var för drygt två veckor sedan och då dansade hon i svart kjol och tröja.
-Nästa gång, fortsatte han, var för över en vecka sedan och då dansade hon
utan blus!
-Nej du! ropade Margareta. Du ljuger på mig!
-Jo jag har visst sett dig dansa i Blåkulla! Så sent som i söndags natt och då
hade du helgdagskläderna på dig, sa Ivar.
-Har hon gjort annat än dansat? frågade rådamannen Anders Dunder.
-Nej hon har bara dansat och ätit.
-Inte fört dit några barn?
-Nej inte som jag har sett.
-Men visst har hon väl legat under bordet? frågade pastor Watz.
-Inte som jag sett, svarade Ivar.
Per Israelsson, däremot, berättade att Margareta visst hade sågat på kedjan.
Och dansat.
-Är det sant, hustru Margareta? frågade Watz.
-Nej, nej, nej - det är lögn alltsammans, svarade hon.
-Men säkert har du känt dig lockad till det onda, någon gång? Men kanske bara
i drömmen?
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-Nej, Gud bevare mig från det! ropade Margareta. Jag önskar att jag aldrig
måtte känna något sådant!
Men vad hjälpte det att bedyra sin oskuld när Olof Olofsson påstod att han
hade sett henne där två gånger, ätande och dansande.
-Fast jag har bara bekänt ena gången för kyrkoherden, la han till lite tyst och
såg ner på golvet.
-Men säg mig, sa guvernör Sparre, om de dansar där, vem är det som spelar
då?
Då svarade Olof att "den som ligger under bordet speelar medh rumpan" och
han blev tillsagd att sätta sig.
Pastor loci, magister Sternelius, höjde rösten och berättade både högt och
tydligt att denna hustru Margareta har "bruukat åthskillige wijdskieppellser"
sedan mycket länge och "att hon herbergerar finnar och lappar, heela
dygnet"!
-En gång köpte hon öl åt lappen men sa att det var hennes släkt som var på
besök, visste kyrkoherden att berätta.
-Hon har också den vanan, att så fort hon är på besök någonstans, tar hon reda
på vad hon kan be om att ta med sig hem. Bröd, korn, ull, ja, vad som helst.
-Och allt det här, tillsammans med hennes välkända lövjeri, gör henne mycket
misstänkt i socknen, vilket alla tolvmännen kan intyga. Och då i synnerhet Per
Olofsson i Grillom, avslutade Sternelius och var nöjd med sin insats.
-Det är bara elaka rykten som avundsmän, som lagman Johan Andersson och
tolvmannen Per Olofsson, spridit ut om mig! Det är verkligen inte sant!
försvarade sig Margareta.
Och hon berättade att Per Olofsson och hon legat i träta i långliga tider och att
Johan Andersson minsann traktar efter hennes hemman.
-Därför sprider de och deras vänner sådana illvilliga rykten om mig.
Då fick Sparre nog och sa till Sternelius att vittna om hur det förhöll sig mellan
hustru Margareta och de båda herrarna.
Kyrkoherden, som inte ville synda genom att komma med direkta lögner, kom
sig inte för med annat än att motvilligt säga som det var: att det Margareta sa
var sant. Grälet var ett välkänt faktum i byarna och Margaretas hemman var
gott och bärande. Så ryktena kunde nog, i alla fall till en mycket liten del, bero
på avund, tillade han nästan mumlande.
-Och jag, sa kommissionens sekreterare Blix samtidigt som han reste sig,
erbjuder mig eftersom jag är född i församlingen, att intyga att jag bara hört
gott om hustru Margareta. Om jag så stod inför döden, skulle jag inte kunna
säga annat.
Därefter satte han sig.
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Med det ansåg sig rätten ha hört nog om hustru Margareta och ville examinera
nästa anklagade.

Sparre började bli orolig för hur länge till kommissionens ledamöter skulle
orka. De hade nu suttit i nära nio timmar med bara ett fåtal mycket korta
pauser.
Men det vore bra om alla anklagade kunde gås igenom i dag, så skulle det bara
vara att ge dem en sista chans att erkänna, i morgon bitti, innan man fattade
beslut om domarna. Raskade man på, kanske alltsammans skulle kunna vara
klart till nästa kväll.
-Salige Måns Nilssons änka, hustru Karin från Kalknäs, trumpetade Sternelius
ut.
När hon ställt sig upp frågade han:
-Du har blivit sedd flera gånger av flera barn, i Blåkulla. Erkänner du?
Karin nekade och Per Israelsson skulle vittna.
Sparre höjde ögonbrynen; ingen Ivar Larsson den här gången?
-Jag har sett Karin i Blåkulla tre gånger förut och senast nu i natt, vittnade Per.
Och alla gångerna har hon ätit, druckit och dansat.
-Det du säger är inte sant, barn, sa Karin till honom.
-Jodå! Och jag har sett dig föra Pål Hanssons treåriga dotter med dig från
Kalknäs...
Karin avbröt honom:
-Men förut sa du bara att det var ett barn, nu vet du plötsligt att det är just Pål
Hanssons dotter. Du ljuger, gosse! utropade hon.
Pastor Watz spände ögonen i henne och förmanade henne att erkänna och säga
sanningen men hon svarade bara att hon lovade Jesus att hon var fri från
sådana synder.
Pål Hansson kallades fram och blev tillfrågad om dottern hade bekänt.
-Men hon är ju så liten, svarade Hansson. När jag har frågat kan hon inte svara
för hon förstår inte.
-Tack, sitt ner, sa sekreteraren.
-Jag vill tillägga, sa Sternelius, att hustru Karin har ett rykte, sedan mycket
länge, om att ha farit till Blåkulla.
-Ja, det är gott, sa Sparre. Se nu till att kalla nästa anklagade!
Det var hustru Anna Persdotter i Kalknäs, änka efter fältväbel Jon
Klementsson, som stod som näst sista anklagade på Sternelius lista. Och
liksom alla de tidigare nekade hon till anklagelsen att ha varit i Blåkulla. Och
vittnet var även den här gången Per Israelsson.
Han hade sett Anna sitta till bords, i Blåkulla, men inte äta eller dricka. Han
hade inte heller sett henne föra dit några barn.
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-Gud i himmelen vet att jag är oskyldig till detta! ropade Anna.
Sekreteraren frågade då Per om det fanns något groll dem emellan men pojken
förnekade att de skulle vara osams på något sätt.
-Det är inte sant, protesterade Anna. När han tjänade hos Jon Persson i vår by,
skar han av varannan hake ur min tröja och satte dem på sidan av sin egen.
Och han stal min salig makes livrem och gömde den på Jon Perssons gård.
Först när Jon Persson råkat hitta den, fick jag tillbaks den!
-Jag har inte stulit varken hakar eller livrem, fräste Per.
-Då vill jag att Jon Persson vittnar om det, krävde Anna. Jag har sett att han är
här i dag. Där sitter han, sa hon och pekade.
Persson kallades fram och kunde intyga att han hittat livremmen under en
bänk i sin stuga.
-Jag såg i och för sig inte vem som la dit den, sa han. Men eftersom Per och
hans syskon var de enda på gården just då, misstänkte vi honom.
-Tack, det är bra, då har vi rett ut det, sa Wallvik. Så tittade han sig runt bordet
och frågade om någon hade fler frågor.
Det var det ingen som hade varför änkan Anna fick sätta sig och Nils Perssons
piga Annika fick ställa sig upp och svara på anklagelsen om att ha varit i
Blåkulla.
Det hade hon inte, sa hon, och Per skulle vittna igen.
Jodå, pigan Annika hade han minsann sett, två gånger. Båda gångerna hade
hon stått bredvid dörren till änglakammaren men Annika förnekade att hon
kände till något sådant.
-Hon stod helt stilla, som om hon hade en stör i ryggen, förklarade pojken.
Sparre, som nu var ordentligt trött och äntligen såg en ände på
examinationerna, sade till Annika att hon skulle bli tillfrågad igen, i morgon,
och att hon därför noga borde tänka igenom vad hon ska svara.
Med det avslutade han dagens session.
Och Sternelius, som var allt annat än nöjd med hur eftermiddagen utvecklat
sig, hade nu en plan för vad han skulle göra under kvällen. Lyckades han - och
det var han fullt och fast övertygad om att han skulle göra - skulle
morgondagen bli en veritabel succé!
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DE TRE HÄXPROCESSERNA I BOTEÅ 1674 - 75
(Publicerad på www.botea.se/kulturlagret)

Den Första Processen
Boteå länsmansgård, Sundby, 22 - 26 september 1674
Historien bygger på kommissionens vid tillfället förda protokoll, avskrivna av Sture Norberg
(se förordet).

DEN TREDJE DAGEN
Av Erik Hoppe

Carl Larsson Sparre, ordförande och
president vid trolldomskommissionen
för Norrland, hade varit bekymrad när
han äntligen kunde komma hem på
kvällen den 23 september.
Visst var det på ett sätt bra, att han låtit
ordna fram en vakstuga för barnen så
de inte riskerade att bli förda under
natten men å andra sidan kunde de ju
nu konferera och prata ihop sig helt
Häxprocess
obehindrat.
Okänd konstnär
Skulle de kunna hålla sig vakna hela
(Reproduktion ur konstbok)
natten kunde man ju inte begära att de
skulle vara helt tysta.
Det vore bättre om de kunde vara hemma över natten och föräldrarna fick
ansvara för vakandet, tänkte han. Det här är något för Kungliga Majestätet att
ta ställning till.
Det är ju absolut inte bra att vittnena, som nu, kan mötas helt utan kontroll,
både före och under rannsakningarna: Det var ju helt uppenbart att barnen
hade kommit överens om vad de skulle säga, i många fall.
Det var inte så att han trodde att de ljög om alltsammans; Blåkullafärderna
kunde nog ha ägt rum, men han var inte tillfreds med att de yngre barnen mer
eller mindre ordagrant upprepade de äldres vittnesmål eller valda delar.
De mindre borde vittna på ett annat sätt, tyckte han, och han trodde också att
de skulle det göra om barnen inte fick ha så mycket kontakt med varandra. Och
då måste man omvärdera vakstugorna också.
Han kände att han var tvungen att ta upp detta med Majestätet men eftersom
det redan var alldeles för sent, när det gällde både Boteå och Sollefteå, kunde
det lika gärna vänta.
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Det här drog sig Sparre till minnes och tänkte på, när man nu på morgonen
samlades igen i länsmansgården. Klockan var åtta och dagens förhandlingar
förklarades öppnade.
Sparres plan var att ropa upp de anklagade en efter en och ge dem en sista
möjlighet att bekänna sina brott, och det borde vara klart på någon timme eller
två. Sedan skulle tolvmännen kallas in och straffen fastställas och så borde
domarna kunna kungöras till kvällen.
Men då visste han inte vad pastor Sternelius hade i bakfickan.
De barn som vittnat mot änkan Sigrid Eriksdotter kallades in och tillfrågades
om de hade blivit förda under natten men samtliga nekade.
Kanske vakstugan gjorde nytta i alla fall, tänkte Sparre.
-Hustru Sigrid, skallade Sternelius röst över salen. Vill du nu erkänna dina
synder och brott?
-Jag kan inte ljuga bort min själ, svarade hon.
-Det kanske är så, frågade pastor Corbelius, att det är någon som tynger dig och
får dig att neka till Blåkullafärderna?
-Ja har aldrig varit i Blåkulla! ropade Sigrid högt och ljudligt.
Den ene efter den andre runt bordet pressade Sigrid att erkänna men hon stod
på sig så hårdnackat att man beslöt sig för ett sista försök: "Alltså sattes hon i
handklåfwer till wijdare rättens betänkiande".
Åskådarna i salen tyckte att det inte var mer än rätt och blev hon dessutom
upphängd i dem skulle hon med all säkerhet erkänna.
Det hade man hört från Sollefteå att det hjälpte.
-I ärendet hustru Sara Nilsdotter i Utnäs kallas Olof Olofsson, ropade
Sternelius och pojken kom in.
-Har du blivit förd till Blåkulla i natt?
-Nej, blev svaret från Olof.
-Bra, sätt dig, sa sekreteraren.
-Hustru Sara, sa Sternelius, har herren Gud upplyst dig att bekänna
sanningen?
-Jag har inget annat att bekänna än sanningen, svarade Sara.
-Men visst har hustru Sigrid, din mans faster, lärt dig trolldom? frågade pastor
Watz.
-Det har hon inte alls!
-Men vad tänker du om barnen då, som vittnat om att de både sett dig i
Blåkulla och har fört dem dit? undrade Sparre.
-De får säga vad de vill men jag kommer aldrig att bekänna "dhet iagh eij är
brotzlig till", svarade Sara.
Efter ytterligare ett antal försök att få en bekännelse ansåg rätten att de inte
skulle komma längre med henne så hon fick sitta ner.

54

Och efter att både Olof Persson från Lo och Sara Eriksdotter förnekat att de
blivit bortförda av pigan Anna i Lo natten som var, var det dags för pastor
Sternelius trumfkort. Han kände sig nästan yr av lyckorus och hans bröst
hävde sig när han ropade ut över församlingen:
-Vi har fått en frivillig och fullständig bekännelse från pigan Anna!
Han njöt av varje ögonblick när han fick redogöra för rätten hur han
"ahrbetadt mycket medh pijgan Anna i Lo och henne till bekiännelse bracht".
Det hade tagit honom merparten av natten och han hade bara sovit en kort
stund men det var det värt, resonerade Sternelius som kände sig riktigt pigg.
-Har hon bekänt allt? frågade Sparre.
-Allt, svarade Sternelius.
-Anna Persdotter! Kom fram till rätten, befallde Sparre.
-Har du bekänt? frågade Wallvik.
-Jag har bekänt mina fel och brott för min själasörjare, svarade Anna.
-Låt höra!
-Jag lärde mig lövjeri och annat av Olof i Skog, berättade Anna. Han kunde
bota en och lägga sjukdomen på en annan. Och han tog både mig och andra till
Blåkulla, genom luften.
-Jag följde med honom när han gjorde inbrott och stal också, erkände hon, och
det har mitt samvete plågat mig för.
-Men sedan han dog har jag varit fri från sådant, lade Anna till.
-Du sa att ni for till Blåkulla genom luften, sa pastor Watz.
-Ja och från den ena orten till den andra. Det gick väldigt fort också.
Då frågade professor Skunck varför hon inte erkände igår, trots ideliga
anmaningar att göra det och hon svarade att den onde hade hindrat henne.
-Han kommer till mig i sömnen som en stor hund och förbinder mig att inte
säga sanningen. Och han frestar mig med att jag ska bli rik och få nog med
pengar om jag inte tror på Gud utan tjänar honom i stället.
-Men jag har inte varit i Blåkulla sedan mitt första förhör, avslutade hon.
-Menar du att barnen ljuger? frågade professor Åkerman.
Anna svarade att hon inte har fört dem, men föreslog att kanske "denn onde
hafwer dhet i hennes skapnad".
-Men det är väl i alla fall sant att det är gästabud när barnen kommer till
Blåkulla? lirkade prästen Olof Litman.
-Det kan nog vara gästabud, ja.
-Är det många på gästabudet?
-Ja, det är väldigt många där, svarade Anna.
-Nämn dem! befallde Falck.
-Nej, det vill jag inte för jag är nog besvärad av min egen skuld.
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Borgmästare Lund, från Härnösand, bröt in:
-Visst har hon sett hustru Sigrid i Djuped i Blåkulla, någon gång?
-Hon är där likaväl som jag, svarade Anna.
-Och hur förhåller det sig med Erik Olofsson i Dämsta, som kallas Skålgubben?
Han brukar väl också vara där?
När Anna hörde namnet Skålgubben log hon lite.
-Jo, han har då varit där längre än jag.
Pastor Sternelius berättade för rätten att han i sitt förhör under natten fått
Anna att erkänna att såväl hustru Sigrid som Erik Olofsson och hans hustru
varit i Blåkulla. Men de är så hårt hållna av djävulen att de inte kan bekänna.
-Men även utan dem är det så mycket folk och sån röra, har Anna berättat för
mig, att om inte Gud och överheten utrotar dem är hon rädd att hela världen
kommer att bli smittad.
-Anna, sa Sparre. Är den redogörelsen riktig och står du för dina svar på våra
frågor?
-Jaa, svarade Anna. Allt är riktigt, "i synnerheet att bådhe hustru Sigrid i
Djuped, Erik Olofsson och hans hustro i Dämsta, äre medh i Blåkullafärden".
Och den onde har förmanat oss allihop att inte bekänna.
-Men jag vet inte vart de tar vägen i Blåkulla, sa hon. Vi träffas inte där.
-Vad har Erik Olofsson för uppgifter i Blåkulla, då? frågade pastor Watz och
Anna svarade att "han löper och fiåsar af och till". Och så sent som i går sa han
åt mig att inte bekänna.
-Används det ljus och ljusstakar i Blåkulla?
-Det är svarta ljus. Den onde har krävt att jag ska resa till Blåkulla och hjälpt
mig på alla vis och om barnen har följt med, som de bekänt och jag tror på, så
är det den ondes verk och inte mitt! sa Anna.
-Då har du haft ett förbund med Djävulen! röt Watz. Och det tyckte du var ett
bra förbund?
-I början var det bra men sedan blev jag tung i bröstet av det, svarade den
gamla pigan. Men nu, när jag har erkänt, har det lättat. Det lovar jag Jesus!
Hon berättade också att den onde hade hållit rådslag i Blåkulla om hur
kommissionen skulle kunna förgöras så att inget ont skulle hända hans tjänare.
Nu höjde Sternelius rösten och sa, vänd mot rätten:
-Jag har fem punkter som Anna har erkänt fullt och frivilligt.
Han harklade sig och började:
-Punkt ett: Jag har frågat Anna om Djävulen och hennes relation till honom.
-Hon har bekänt att de niger och bugar med uppräckta händer för den onde
och sedan åkallar de hans hjälp och beskydd.
-Ibland uppträder Djävulen i en ljuvligt vacker människogestalt och ibland som
ett odjur; en stor hund eller något annat hemskt.
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-Hon har varit hans tjänare men haft en mycket underdånig tjänst: Varje dag
måste hon mala på en handkvarn och får inte gå in i gästabudssalen. "Ty dher
går så till såsom i gemehna omgiängie här på jorden".
Sternelius fortsatte:
-Punkt två: Beträffande kontrakten med Djävulen bekänner Anna att var och
en ska upprätta ett kontrakt och det "inskrifwes i en book, af en wiss
protocollist som dher sitter och skrifwer".
-En del lovar att ta med sig mycket "kiödt, smöör och andra victualier" och då
måste de ta med sig så mycket att de blir utfattiga och inte får något själva.
-Men man kan också få inskrivet att man ska ha rikedom, vällust och goda
dagar och då blir de rika, förmögna och allt går bra för dem.
-Detta har Anna vittnat om inför mig i natt, avslutade kyrkoherden punkt två.
-Punkt nummer tre, sa Sternelius, gäller hur trollpackorna lägger beslag på
andras egendom och kan berika sig på den.
-Hon har berättat att de får bjäror till skänks, grå och små som kattungar, som
timme ut och timme in bär hem vad man än önskar.
-Den fjärde punkten är att Anna har bekänt att barnens redogörelser är sanna
till punkt och pricka och hon vill att den världsliga överheten ska veta det.
-Hon erkänner att hon ridit på kreaturen och suttit med barnen, precis som de
har berättat.
-Men det mest förfärande Anna har berättat, är ändå att de barn som en gång
blivit förda, kommer att fortsätta föras ända tills den som fört dem dör. Och
även efter det, sa Sternelius, kommer de att bli frestade att återvända, såvida
"icke en innerligh böhn och åkallan kommer emillan".
Åskådarna ryste: Barnen var med andra ord livstidsdömda om de en gång varit
i Blåkulla! Förbannelser och okvädningsord började höras från publiken men
kyrkoherden var inte klar så han beordrade tystnad och fortsatte:
-Som femte och sista punkt vill jag ta upp hur Anna i går, under bekännelsen,
blev så andtäppt att hon svimmade. Men om det var den onde själv eller de
andra anklagade som straffade henne, kunde hon inte säga.
Rätten tackade magister Nils för redogörelsen och vände sig till Anna.
-Du har hört pastorns fem punkter, sa Sparre. Han säger att du bekänt dem
alla. Är det sant?
-Ja, svarade Anna. Det är sant, utom att jag aldrig har sett någon som skrivit
löftena i någon bok. Men allt annat är helt sant och det har jag bekänt.
-Och jag har aldrig fört ut barnen själv, det har den onde gjort i min skepnad,
så det är han som bestämmer vilka barn som ska följa med.
-Hur fick du kreaturen att flyga? frågade professor Åkerman.
-Jag fick en tygbit med smorning som jag använde.
-Var finns den nu?
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-Jag kastade bort den när jag red sista gången, svarade Anna.
Nils Sternelius var över måttan nöjd med sin insats.
Kommissionens ordförande var tillfreds: En helt frivillig bekännelse och
dessutom tvärsäkra utpekanden av tre medbrottslingar; det var mycket bra.
Han kunde inte annat än tycka att kyrkoherden hade skött det hela mycket
kompetent: Prästens överdrivna nit verkade löna sig till sist.
Han såg runt bordet men ingen hade fler frågor till Anna; de var tydligen lika
nöjda med bekännelsen som han själv.
Då var det bara att ta itu med nästa anklagade.
Pastorn ropade ut:
-Angående Erik Olofsson i Dämsta och hans hustru Elisabeth, ska hustru
Britta, Nils Hanssons i Golva, vittna!
-Vad har du att säga? frågade han när kvinnan intagit platsen framför
långbordet.
-Jag hörde hur Erik Olofsson berättade för Elisabeth om en härlig predikan
han hört under natten. Men jag hörde inget mera, tillade hon urskuldrande.
-Bra, sa Sternelius. Du kan sätta dig. Då kallar vi Erik Olofsson och hans hustru
Elisabeth!
Olofsson och hans fru såg förvånade på varandra och det uppstod diskussion
om vad det egentligen handlade om men efter en stund mindes Erik att han
nämnt en ljus ung man som kom till honom i en dröm.
Då reagerade alla de sex prästerna vid långbordet:
-Så en ängel kom och predikade för dig?
-Vad handlade predikan om?
-Tror du verkligen att änglar predikar för dig?
Frågorna haglade och Olofsson försökte svara efter bästa förmåga.
Han fick redogöra exakt för vad ängeln hade sagt och upprepa det flera gånger
och varje gång skiljde det lite, och varje gång noterades det noggrant i
protokollet.
Till slut lugnade sig dock prästerskapet något så att Erik fick tillfälle att
förklara att det inte alls var någon ängel utan bara en ljusklädd person.
Och det var inte en predikan utan hans ord hade tröstat som en god predikan.
-Det var så jag sa till min hustru, avslutade han och Elisabeth nickade
instämmande.
Prästerna mumlade sinsemellan och beslöt till slut att släppa det hela och
Sparre drog en lättnadens suck och tecknade åt Sternelius att fortsätta.
-Anna i Lo har sett dig vara med på Blåkullafärderna, sa kyrkoherden till
Olofsson. Vad säger du om det?
-Det känner jag inte till, svarade han.
-Erik, sa Anna, bekänn dig i Jesu namn! Du vet så väl att du var där. Bed Gud
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om nåd så kan du bekänna!
-Men jag har ju inget att bekänna.
-Du har ett sådant band på dig som jag haft, sa den gamla, men jag tackar Gud
att jag är löst från det nu.
-Om jag visste, sa Erik Olofsson, att jag var saker, skulle jag gärna erkänna att
jag var det.
-Men Anna vittnar ju om att hon sett dig fara till Blåkulla! röt pastor Watz. Så
erkänn då!
-Betänk din salighet! ropade pastor Cordelius.
Då vände sig Erik mot bordet och sa:
-"Tyckia i godhe herrar wara rådeligit at iagh bekiänner på migh dhet iagh
eij giordt hafwer och således liuger. Kan min siähl då blifwa sahligh?"
Det var väl en fräckhet utan like; att han bara vågade!
Alla runt bordet stirrade mållösa på Erik Olofsson. Sternelius flög upp ur stolen
som ur en katapult och stod och kippade efter andan, helt oförmögen att
komma på något att säga.
Ledamöterna började diskutera, ivrigt men viskande, och menigheten ute i
salen satt nästan utan undantag helt tysta.
-En sådan där fråga, formligen skrek pastor Watz till slut och pekade skakande
av ilska på Olofsson, den kan du bara ha lärt dig av den onde själv!
Så blev det då hustru Elisabeths tur att stå öga mot öga med pigan Anna som
betygade att Elisabeth hade varit i Blåkulla så sent som förra veckan.
-Det är inget jag vet om, svarade hon på anklagelsen.
-Men du har ju kunnat föra både mig och er, så Gud oss bevare, sa Anna.
-Och Erik han har både huggit ved, snickrat och kört på åkern där i Blåkulla!
-Vad säger du om det, Erik Olofsson? frågade Sparre.
-Hade jag vetat att jag var skyldig, skulle jag erkänna, svarade Olofsson. Och
jag måste få säga att visgossen från Nordingrå; när han såg mig i Bjärtrå sa han
att jag inte hade varit i Blåkulla. Men nu låter det annorlunda.
-Nu måste ni bekänna, sa Wallvik. Hustru Elisabeth: Alltför mycket har
bevisats mot er. Varför erkänner ni inte?
-Jag har inget att erkänna, svarade hon och berättade att hon inte vet mer än
att sedan hon började leva ihop med min man, har hon "blefwet beswärat af
swåra drömmar och dagen effter warit så ömmer i kroppen, lijka som hon
wore sunderkråssadt".
-Och jag såg mycket folk i en kyrka, sa hon. Och när jag berättade det för min
man sa han att det bara var en mardröm.
-Vad har Olofsson för redogörelse att göra beträffande drömmen? undrade
ordföranden.
-Jag vet bara att hon tyckte sig vara i Storom och målade ett stort hus och hon
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mötte en stor man som höll fast henne, sa Erik.
Men när han ombads upprepa drömmen bytte han ut "en stor man" mot
"mycket folk", vilket noga protokollfördes, vis som man var av tidigare förhör
när han ändrat sig. Det tydde naturligtvis på att han ljög.
Nu var det långt lidet på eftermiddagen och rätten ansåg sig inte orka med mer
för dagen: Man hade ju inte ens ätit sedan morgonen.
Därför ajournerade man sig till nästa morgon då alla anklagade skulle höras en
sista gång och få möjligheten att bekänna.
Sparre önskade bara att Sternelius nit hade lagt sig och att han inte hade fler
överraskningar att komma med. Han gav order om att barnen skulle samlas
ihop i vakstugan och därefter begav han sig hem.
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DEN FJÄRDE DAGEN
Av Erik Hoppe

Om nu bara inte Sternelius har några
fler överraskningar blir vi klara i dag,
tänkte Carl Larsson Sparre när han och
ledamöterna samlades på
fredagsmorgonen.
Man hade nu bara att kalla in de
anklagade, presentera åtalspunkterna
och få ett erkännande. Eller inte.
Det borde vara klart på några timmar
Tre häxor
och sen skulle han se till att alla tolvJohann Heinrich Füssli d.y. (1741 - 1825)
och länsmän som inte var närvarande
blev ordentligt kallade tills nästa
morgon, då man skulle konferera om domarna.
Själv planerade Sparre att ta sig hem till Holm, så snart det gick, och ägna
resten av dagen och hela kvällen till att fundera över hur hans röst skulle falla.
Men först var det de anklagade:
Sigrid Eriksdotter var först ut, som vanligt, och hon nekade till alla anklagelser,
som vanligt.
-Visst var det så, frågade pastor Watz, att för lång tid sedan kom den onde till
dig i ett svins skepnad och frestade dig med guld? Och du hade "blefwen
förskrächt och råkat uthj samwetzqwaal". Visst var det så?
-Nej det kan jag inte minnas, svarade Sigrid försiktigt.
Men då påminde kaplanen i Djuped, herr Erik, henne om hur hon bekänt det
för honom för länge sedan och hon medgav att det kanske har hänt, ändå, fast
hon inte kan minnas det.
Men hur än rätten försökte få henne till bekännelse och bättring hjälpte det
inte: Sigrid bara nekade och "eij häller fällte hon någen tåhr" vilket tas för
intäkt att man står i förbund med djävulen, enligt gammal sed i trolldomsmål.
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Så var det flickan Anna, som skulle erkänna att hon fått lärpeng och gömt den
under logen. Men hon nekade.
-Men Britta Olofsdotter i Utnäs vittnade ju om hur du letade efter lärpengen
men inte hittade den. Stämmer det inte? röt rådman Gris.
-Jo det stämmer, svarade flickan och tittade ner i golvet. Men...
-Och stämmer det inte att hon lovade dig att få låna fina kläder till kyrkan, om
du bekände? fortsatte rådmannen.
-Ja...
-Och då sa du att det är fel att ljuga och Britta svarade att du inte skulle det.
Och likväl gick du och letade efter lärpengen! Stämmer det inte?
-Jo, svarade den nu vettskrämda flickan. Men jag hittade ingenting...
-Tack det är bra. Sätt dig! sa Sparre till henne.
-Hustru Sara Israelsdotter i Utnäs, domderade kyrkoherde Sternelius.
Erkänner du dig skyldig till att ha fört gossarna Jonas Persson, Nils Mauritsson
och Olof Danielsson samt Per Olofssons tre små barn till Blåkulla?
Sara svarade helt kort att hon hade ingenting att bekänna.

Man tog nu fram Erik Erikssons hustru Anna i Djuped och Sternelius frågade:
-Har du tänkt på vad du gjort och vill bekänna dina synder?
-Jag är nog skyldig till andra synder, svarade Anna, men trolldomssynden är
jag fri från!
-Vilka andra synder är det? frågade prästen Arctman och räknade upp alla tio
Guds bud.
-Nej det är jag inte skyldig till, sa kvinnan, undantaget att jag "hafwer swurit
och bannas".
Och hon fick sitta ner.
Märit från Myckelby ville inte heller bekänna att hon hade fört några barn eller
varit i Blåkulla.
Då lade kyrkoherde Sternelius märke till att hon hade något på vänstra
lillfingret och han grabbade tag i hennes arm och lyfte handen så högt han
kunde.
Såg hon inte ut att ha blivit märkt av Djävulen? Jo, minsann, resonerade han
med sig själv.
Han drog henne närmare långbordet så att alla skulle se bättre och rätten
besiktigade lillfingret.
Man fann mycket riktigt att där var ett märke och då "swettades hon ganska
hättzigt".
Märit blev tillsagd att sätta sig och Margareta i Stöndar kallades fram.
-Du har blivit sedd i Blåkulla av åtskilliga barn, sa Sternelius till Margareta.
Bekänner du?
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Margareta tog ett kliv fram på golvet och höjde armarna och blicken mot taket
och ropade:
-Jag tror att Jesus Kristus har löst mig från död och pina! Välsignad vare Gud jag fruktar inget för jag vet att Satan är en lögnare och lögnens fader!
-Hmmm, bra. Sitt ner! befallde Sparre. Nästa!
Karin i Kalknäs, Måns Nilssons hustru, skulle därpå bekänna att hon varit i
Blåkulla och att hon fört Pål Hanssons treåriga dotter dit, men hon nekade.
Detsamma gjorde också Anna Persdotter från Kalknäs och Nils Perssons piga
Annika i Solum, beträffande de anklagelser som riktades mot dem.
Och till slut blev det Erik Olofssons tur.
Han nekade till att ha varit i Blåkulla men på direkt fråga om han brukade läsa
över kvesan svarade han ja och rättens ledamöter drog en lättnadens suck; det
var ju i alla fall ett erkännande om trolldom, även om inte Blåkullafärderna
kunde bevisas.
Och därmed ansåg rätten att allt var avklarat som skulle klaras av.
Ordförande Sparre tyckte att det hade gått bra, trots allt. Man hade fått en full
och frivillig bekännelse och i morgon eftermiddag skulle man kunna meddela
domarna.
Man skulle börja konferera om straffen klockan åtta och många, ansåg han, var
så självklara att de inte skulle ge anledning till några längre diskussioner.
Nu skulle han bara se till att kallelserna kom ut och sedan var det bara att ta sig
hem: Han insåg att han var tvungen att få lägga sig ner och vila.
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DOMARNA FALLER
Av Erik Hoppe

När man samlades på
lördagsmorgonen för att höra vad
tolvmännen hade att säga om de
anklagade och sedan diskutera
domarna, hände egentligen ingenting
förrän magister Sternelius stormade in
och lät meddela att Sigrid Eriksdotter
nu hade låtit skriva sitt testamente.
-Hennes bror ska få all hennes
egendom om hennes son "som nu är i
främmande landh, eij kommer hem".
Boteå avrättningsplats
-Dessutom har tolvmannen Henrik
Foto: E Hoppe
Eriksson i Lo, sa kyrkoherden och
pekade på den namngivne, intygat att
Sigrid läser över tandvärk.
-Har vi något mer? frågade ordförande Sparre med förhoppningen att så inte
var fallet och lät blicken glida mellan pastorn och tolvmannen.
Ingen svarade och eftersom alla hade kommit bad han sekreteraren att svära in
de tolv att vittna om huruvida var och en av de anklagade länge haft rykte "för
trulldomb och löfwerij eller eij, på dhet rätten, så mycket tryggare kunde
wara till att sluutha om hwars och ens sak".
Att fyra av dem också hade vittnat mot några av de anklagade i själva
rannsakningen, verkade inte bekymra någon i församlingen.
Efter att var och en avlagt laga ed att bara säga sanningen i sitt vittnesmål fick
de yttra sig en efter en:
-Jag vet varken gott eller dåligt, sa Lars Persson i Sånga, om Sigrid i Djuped,
Sara Nilsdotter, Sara i Utnäs, Anna i Lo, Anna Persdotter i Djuped, Märit i
Myckelby, Elisabeth och hennes man Erik i Dämsta. Inget annat än att de
nyligen fått sitt rykte.
-Jag har också hört att Margareta i Stöndar har rykte, men det vet jag inte själv,
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avslutade han.
-Utom att Margareta i Stöndar hyst finnar och lappar, sa Nils Mikaelsson i
Sunnersta, kan jag inte komma på att någon av de anklagade haft något rykte
förrän nyligen, då de fått rykte om "trulldombswäsendet" av barnen.
Israel Israelsson i Solum var näst på tur att vittna under ed:
-Hustru Sigrid, sa han, har haft mycket god smörlycka och hon har läst över
både styng och kvesa i många år. Och dessutom har hon "warit trätosam".
-Men Sara Israelsdotter, Sara Nilsdotter och Anna i Lo har jag bara hört ryktas
om på senare tid.
-Erik Erikssons hustru Anna i Djuped, sa Israelsson, har rivit hår från en ko
som tillhör Lars Ivarsson i Djuped. Hon har också låtit det regna i handen och
blandat det med vitt pulver i en ask och man menar att hon är vidskeplig.
-De andra vet jag inget ont om, till de nyligen fått sina rykten. Utom Erik
Olofsson som brukar läsa över både kvesan och styng. Och hustru Margareta i
Stöndar som hyser lappar och finnar, avslutade han.
Och Nils Persson i Törsta sa, att han inte hade något alls att säga om de
anklagade, varken ont eller gott. "Doch mehra godt ähn ondt".
-Hustru Sigrid, vittnade Per Nilsson i Frök, har länge haft rykte för sina
läsningar och signeri. Sara Israelsdotter har läst för styng och kvesan och hot.
-Erik Olofsson i Dämsta, fortsatte han, har också läst för kvesan och styng och
Måns Nilssons hustru Karin, i Kalknäs, är "af gammall ätt som skall warit
trullpack" berättade Rafael Nilsson i Solberg för mig i går.
-Men de andra, kan jag betyga, har jag inte hört något ont alls om.
-Som magister Sternelius sa, sa Henrik Eriksson i Lo när det blev hans tur att
vittna, så har hustru Sigrid läst över tandvärk. Sara Israelsdotter läser för flen,
styng och hot. Erik Olofsson i Dämsta har rykte om att kunna läsa för kvesan
men de andra vet jag inget om.

Per Olofsson i Grillom var näst på tur.
-Hustru Märit i Myckelby har haft trolldomsrykte sedan länge. Margareta från
Stöndar "hyser finnar, flyfollk och lappar iblandh" och hustru Karin i Kalknäs
hela släkt har trolldomsrykte.
-Nej, det är fel! utropade sekreterare Blix. Det är inte hennes släkt som har
ryktet; det är gården och där är hon ingift.
-Det må vara hur det vill med den saken, sa Olofsson lite nervöst. Jag har i alla
fall inte hört något ont om de andra.
-Hustru Sigrid, vittnade nu Per Olofsson i Utnäs, har länge haft rykte om att
läsa över kvesan och annat. Hustru Märit i Myckelby är född på gården, som
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har ett mycket gammalt trolldomsrykte. Hennes syster hustru Elisabeth, Nils
Perssons piga Annika i Solum och likaså Erik Olofsson i Dämsta - alla kan de
läsa över kvesan.
-Och till slut hustru Margareta: Hon har hyst finnar och lappar. De andra kan
jag inte säga något ont om, avslutade Per Olofsson sitt vittnesmål.
-Jag har inget att säga om någon utom hustru Märit i Myckelby, sa Israel
Mauritsson i Hurjom. Både hon och hennes farmor har trolldomsrykte. Det är
allt jag vet.
När Nils Markusson i Lännäs sedan skulle vittna, gjorde han det med samma
ord som Israel Mauritsson.
Och därmed var turen kommen till kyrkoherde Sternelius.
-Hustru Sigrid har haft god smörlycka och trolldomsrykte men annars vet jag
inget ont om henne.
-Hustru Margareta i Stöndar har haft ett gammalt rykte om sig för småstölder
men det vill ingen tala om längre.
-Salige Måns Nilssons änka, hustru Karin i Kalknäs har fått rykte om god
smörlycka och Erik Olofsson läser över kvesan.
-De andra kan jag inte säga har gamla rykten utan det är nyligen de fått
trolldomsrykten på sig, avslutade Sternelius.
Till sist var det bara Djupeds kaplan, komminister Djupaedius, som skulle
vittna och han instämde fullt och helt med kyrkoherden "så att intet någet
åthskillde".
Eftersom alla tolv nu vittnat avtackades de och fick lämna rummet så att
kommissionen kunde överlägga enskilt.
-Beträffande Sigrid Eriksdotter, inledde ordföranden guvernör Sparre, vilka
röstar för en dödsdom?
Samtliga sex bönder i kommissionen röstade för "att hon skulle döö".
Detsamma gjorde Per Gris, Anders Dunder, borgmästare Sven Danielsson,
sekreterare Blix, underlagsman Nerbelius och borgmästare Carl Falk.
Av prästerna röstade Hoffman, Arctman, Corbelius och Watz för en dödsdom
och professor Åkerman "concorderar der medh".
-Jag kan inte döma henne till döden, sa professor Skunck. Jag anser att hon
ska få gå ut till bålet och om inte ett erkännande kommer då, ska hennes
ärende avgöras av den Kungliga Hovrätten.
-Och jag, sa assessor Wallvik, anser att hon ska ställas under Guds dom för
trolldomssynderna men för lövjeriet ska hon stå kyrkoplikt.
"Hr: gouverneuren och praesidenten concorderade der medh".
Majoritetsbeslutet blev alltså att hustru Sigrid Eriksdotter i Djuped skulle
avrättas och efter lite diskussioner kom man fram till "att medh executionen
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icke hastas, uthan at hon må hafwa mågen tijdh i fängellse sig betänkia".
-Sara Nilsdotter, som lilla Anna inte ville ange men letade efter lärpengen
under logen utan att hitta den, sa Sparre. Vad blir kommissionens beslut?
Samtliga ledamöter utom tre, ansåg att kyrkoplikt skulle vara det lämpligaste.
De tre med avvikande åsikt; Wallvik, Nerbelius och Falk, ville ställa henne
under Guds dom men majoritetsbeslutet gällde.
-Sara Israelsdotter i Utnäs, fortsatte ordföranden, har blivit överbevisad om att
läsa över allt möjligt, vilket två av tolvmännen angivit och Olof Persson i Utnäs
betygat vara sant.
-Dessutom har hustru Sara tillstått detsamma. Vad är rättens åsikt?
Man förde diskussion om hon skulle få kroppsstraff eller böter och kyrkoplikt
men efter en omröstning mellan de två alternativen beslutades om det senare.

-Hustru Anna i Djuped som bara svurit och bannats, sa Sparre med ett litet
leende, hur lyder rättens mening om henne?
Rättens mening blev odelad: Två söndagars kyrkoplikt.
-Eftersom gamla pigan Anna Persdotter i Lo erkänt fullt ut, antar jag att rättens
mening är enhällig? frågade Sparre och såg runt bordet.
Ingen hade något argument emot så man beslutade utan vidare diskussion om
dödsstraff för henne.
-Märit i Myckelby, som burit smör till Blåkulla och har ett gammalt
trolldomsrykte, liksom hennes släkt, sa Sparre. Vad blir beslutet?
Rätten enades ganska raskt om att kyrkoplikt skulle vara ett lämpligt straff.
Dessutom enades man om att den anklagade hustru Annas dotter, pigan
Kerstin Eriksdotter i Djuped, skulle frikännas "alldeles uthan plicht".
När man sedan kom till paret Erik Olofsson i Dämsta och hans hustru
Elisabeth, ville man gå hårdare fram, särskilt med Erik: Han hade ju erkänt att
han brukade läsa över kvesan och rätten hade inte glömt hans fräcka, ja rent
djävulska svar.
Efter lite diskussioner kom man överens om gatlopp för honom och ris för
henne. Plus kyrkoplikt.
Beträffande Lars Olofssons hustru Margareta i Stöndar, kom rätten fram till
åsikten att det var avundsrykten som fått henne anklagad och att man därför
borde släppa henne fri, vilket också blev beslutat.
-Så har vi hustru Karin i Kalknäs som anklagas för att ha fört Pål Hanssons
treåriga dotter till Blåkulla.
-Men till att börja med visste vittnet bara att det var ett barn och först senare
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vilket... Hur beslutar vi här? frågade Sparre.
Det blev lite diskussioner men till slut var man överens om att vittnesmålet var
för svagt och att hon borde frikännas.
Samma sak beslutade man beträffande hustru Anna Persdotter i Kalknäs
eftersom man var överens om att det gammalt groll som låg till grund för Per
Israelssons anklagelse.
Till slut var det bara Nils Perssons piga Anna i Solum kvar och henne var rätten
också överens om att hon skulle slippa straff.
Därmed hade man kommit fram till alla domar och man kunde kungöra att
domarna skulle offentliggöras klockan fyra på eftermiddagen. Det vill säga; de
som var intresserade skulle få några timmar på sig att ta sig till
länsmansgården.
Och det var det många som var: Så fort kungörelsen var gjord red folk iväg för
att sprida nyheten i byarna och de som kunde släppte allt de hade för händer
för att i stället spänna häst för vagn och så skyndsamt som möjligt ta sig till
Sundby.
Redan efter någon timme hade så mycket folk samlats att Sparre beslöt att
kungöra domarna utomhus, på den stora planen framför länsmansgården. I all
hast fick några gevaldiger ordna fram en stor lår vilken placerades framför
entrén som ett provisoriskt podium för sekreteraren när han skulle läsa
domarna.
Klockan fyra klämtade klockan på länsmansgårdens tak och från kyrkan, en
dryg kilometer bort uppe på höjden, hördes också klockspel: Nu skulle de
anklagades öde avgöras.
De tretton anklagade leddes ut på gården och ställdes på rad framför
åskådarna.
Sekreterare Blix klev upp på det provisoriska podiet och började läsa med hög
och myndig röst:
-Trolldomskommissionen under generallöjtnanten och guvernören,
högvälborne Carl Larsson Sparre, har i dag enats om domar över de tretton
anklagade i Boteå.
-Och domarna är som följer.

-Dom över Erik Erikssons dotter Kerstin i Djuped: Hon frikännes!
-Dom över Lars Olofssons änka, hustru Margareta i Stöndar: Hon frikännes!
Dock förmanas hustru Margareta att hädanefter akta sig för att hysa sådant
sällskap som finnar och lappar eftersom det är sådant som ger henne det dåliga
ryktet.
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-Dom över Måns Nilssons hustru Karin i Kalknäs: Hon frikännes!
-Dom över salig Jon Klementssons änka hustru Anna Persdotter i Kalknäs:
Hon frikännes!
-Dom över Nils Perssons piga Annika i Solum: Hon frikännes!
Pastor Sternelius var missnöjd: Fem friande domar - det var fem för mycket. Så
här kunde det inte få fortsätta! Häxorna måste ju utrotas... Blix röst avbröt
hans funderingar:
-Dom över Erik Erikssons hustru Anna i Djuped!
-Hustru Anna är överbevisad och har erkänt att hon missbrukat Guds namn.
-Alltså döms hon att stå kyrkoplikt i två söndagar.
-Dom över Daniel Mårtenssons hustru Märit i Myckelby!
-Rätten är övertygad om hustru Märits trolldomsrykte.
-Alltså döms hon att stå kyrkoplikt i tre söndagar.
-Dom över Erik Rafaelssons hustru Sara Nilsdotter i Utnäs!
-Rätten är övertygad om hustru Saras trolldomsrykte av starka skäl.
-Alltså döms hon att stå kyrkoplikt i fyra söndagar.
-Dom över änkan efter salige Mats Eriksson, hustru Sara Israelsdotter i Utnäs!
-Hustru Sara är överbevisad och har erkänt att hon utför läsningar.
-Alltså döms hon att ge kyrkan 30 daler i bot, till de fattiga ska hon ge 10 daler
och dessutom stå kyrkoplikt i tre söndagar.
Sternelius tyckte det var för låga straff, möjligen undantaget de 40 dalerna det var faktiskt en ganska stor summa. Men kommissionen var inte så sträng
som han hade hoppats - straff ska ju avskräcka både den straffade och andra
och inget är väl mer avskräckande än en dödsdom? Men sådana verkade det bli
dåligt om. Han suckade och började fundera på om kommissionen kanske gjort
sig skyldig till försumlighet i alla fall.
-Dom över Erik Olofssons hustru Elisabeth i Dämsta! skallade sekreterarens
röst över de församlade åhörarna.
-Rätten är övertygad om att hustru Elisabeth utför läsningar.
-Alltså döms hon att straffas med 30 slag ris och dessutom stå kyrkoplikt i fyra
söndagar bredvid sin man.
-Dom över Erik Olofsson i Dämsta!
-Erik Olofsson är överbevisad och har erkänt att han utför läsningar.
-Alltså döms han att löpa sex gatlopp genom 60 man och dessutom stå
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kyrkoplikt i fyra söndagar bredvid sin hustru.
-Dom över änkan efter salige Johan Hansson Fluga, hustru Sigrid Eriksdotter i
Djuped!
-Hustru Sigrid vill inte bekänna, trots alla anmnaningar att göra det, och
framhärdar i sin obotfärdighet.
-Rätten har blivit övertygad av starka skäl, att hustru Sigrid har förbundit sig
med djävulen, fört en hop barn till honom, både stora och små, samt
missbrukat herren Guds namn i olika läsningar av förbannelser och dylikt.
-Alltså döms hon både efter Guds och världslig lag, "androm till sky och
warnagell", att hon ska "hallsshuggas och å båhle brännas".
-Dom över gamla pigan Anna Persdotter i Lo!
-Pigan Anna Persdotter har befunnits skyldig till att ingå förbund med den
onde fienden, Djävulen, och fört barn till honom, både stora och små.
-Detta har hon dessutom helt frivilligt erkänt fullt ut.
-Alltså döms hon både efter Guds och världslig lag, "androm till sky och
warnagell", att hon ska "hallsshuggas och å båhle brännas" 1.
Till slut blev magister Nils någorlunda tillfreds i alla fall: Två dödsdomar blev
det och paret Olofsson fick rejäla påföljder. Men resten av domarna fnös han
åt; det var inga riktiga straff!
Det fanns bara en sak att göra, resonerade han: Samla bevis och vittnen så att
han kunde begära ytterligare en rannsakning, kanske framåt våren.
Och han beslöt att inte vila på lagrarna utan sätta igång omedelbart.
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Den Andra Processen
Boteå länsmansgård, Sundby, 8 januari - februari 1675

INLEDNING
Av Erik Hoppe

När rannsakningen i september 1674 var avklarad kunde inte kyrkoherde
Sternelius och kaplan Djupaedius slå sig till ro: De satte genast igång med att
samla nya vittnesmål, både från gamla och nya vittnen. Det vill säga nästan
bara barn.
Och redan efter två månaders efterforskningar kunde den gode pastorn, i
november, skriva till Kungliga Majestätet och begära en ny rannsakning
snarast möjligt.
Listan över anklagade var 60 namn lång (och vittnena var fler än dubbelt så
många) och tydligen imponerades majestätet: Den 7 december 1674 beslutades
att en förberedande rannsakning skulle inledas den 8 januari 1675.
De förberedande rannsakningarna var till för att Trolldomskommissionen
skulle ha alla fakta och underlag för att enkelt kunna besluta om påföljder och
inte behöva hålla långa förhör med anklagade och vittnen.
Det var praktiskt, eftersom rannsakningarna var många och drog ut på tiden
och man var till och med tvungen att dela kommissionen i två, den Norra och
den Södra Trolldomskommissionen, vid nyår 1675.
Den Norra kommissionen leddes av assessor Jöns Classon Wallvik (som var
med i den förra kommissionen) och den Södra av Johan Axehiälm.
Fortfarande skulle Carl Larsson Sparre vara den som, för båda
kommissionerna, beslutade om dödsdomarnas genomförande eller ej. Vilket ju
senare, i Torsåker och trots den kungliga ordern, visade sig bara vara vad han
trodde.
Därför börjar han upplösa kommissionerna vilket blir helt genomfört i juni
1675.
Till att leda rannsakningen i Boteå utsågs lagläsaren i södra Ångermanland
Johan Hambraeus.
Han hade redan genomfört liknande förberedande rannsakningar runt om i
Ångermanland: I Torsåker gäld i oktober 1674 och därefter i Gudmundrå
tingslag i november.
Efter Boteå ledde han 1675 förberedande rannsakningar också i Norra och
Skog socknar i mars, i Nordingrå i maj samt i både Vibyggerå och Ullånger i
juni 1675.
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Förhören av vittnena - barnen - var många och enformiga. De allra flesta gjorde
nästan identiska utsagor om de flesta anklagade: De hade dansat, ätit, druckit
och bolat med Djävulen när de setts i Blåkulla. De flesta hade även någon form
av syssla, som t ex att baka eller duka festbordet.
Dessa vittnesmål är legio och i protokollet förekommer frasen "ätit, dantzat
etz." för hela grupper av vittnen. Till och med protokollföraren tyckte det blev
för ensidigt att skriva hela vittnesmålet varje gång för varje vittne!

Den här andra delen av serien bygger uteslutande på protokollet från den
förberedande rannsakningen eftersom kommissionens protokoll tycks vara
förlorade.
Vi kan emellertid vara säkra på att kommissionen verkligen tog beslut i
skuldfrågan, åtminstone för en anklagad, eftersom en anteckning i protokollet
anger att en person blivit dömd till döden och avrättad.
Inga andra domar finns antecknade men ett antal anklagade måste i alla fall ha
undsluppit dödsdom eftersom de, dessvärre, åter blir anklagade i juni.
Protokollet innehåller nästan bara summariskt nedtecknade vittnesmål; om de
anklagade sägs mest att de inte erkänner (men ofta utan att anklagelserna
anges) och därför kallas vittnena.
Ett antal anklagade erkänner faktiskt under rannsakningen men vi ska hålla i
minnet att kungen givit Sparre anvisningar som officiellt gör det möjligt att
använda tortyr för att få fram bekännelser 1, vilket faktiskt - således
in-offficiellt - använts hela tiden: Handklovar (se Ordförklaringar) nämns
flera gånger i protokollen från rannsakningarna i Boteå.
Minst en anklagad blev till och med satt i stock samtidigt som hon fick
handklovar!
Eftersom både antalet anklagade och vittnen emot dem (i vissa fall 20 eller
fler!) är så stort och så mycket bara är summariskt nedtecknat, har jag valt att
skriva den här delen mer som en sammanställning eller genomgång, anklagad
för anklagad, än som en berättelse.
Något som kan vara intressant är att jämföra barnens detaljerade vittnesmål.
Det underlättas av att uppställningen är "standardiserad" och, till skillnad från
protokollet, listar vittnesmålens olika delar i - så långt det är möjligt - en och
samma ordning.
Dessa vittnesmål listas också i samma ordning de kommer i protokollet.
Därefter kommer namnen på de som bara vittnar, helt eller delvis, att den
anklagade har dansat, ätit, druckit, bolat med Djävulen under bordet och sågat
på kedjan han var bunden med.
Efter den listan följer de vittnesmål som är detaljerade men inte följer den
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gängse mallen, oftast från vuxna.

Protokollet inleds:
"Anno 1675 den 8 januarij begyntes at ransaakas öfr truldomswäsendhett
uthj Boteå giäldh effter hr exell:s högwälborne hr gouverneurens och Kongl:
Commissorialrättens befallningh, aff dato d: 7 xbris sidstlidne.
Närwarandes: pastor loci, wyrdige m. Nicolaus Sternelius och dhe 12
edsworne i nämbden, nembl:
Lars Persson i Sånga
Israel Israelsson i
Solum
Per Olofsson i Grillom
Israel Mauritzsson i
Hurjom
Nils Persson i Törsta
Erik Jakobsson i Lo

Nils Mikaelsson i
Sunnersta
Nils Markusson i
Lännäs
Per Olofsson i Frök
Jon Hansson i Golva
Nils Olofsson i Utnäs
Nils Davidsson i
Sångal"

Jag har delat upp de anklagade efter vilken socken de bor i (Boteå, Styrnäs,
Sånga eller Överlännäs) men annars i den ordning de kommer i protokollet.
Varje "socken" avslutas med tabeller över anklagade och vittnen.

/H
Fotnoter:
1. KM t. Sparre 13.1.1675. RR:
..//..Allt skall göras för att få fram bekännelser. Medel kan i sista hand tillgripas,
varigenom "de måge (dock utan anseende åt ordinarie och i andra land bruklig tortyr,
den vi hålla betänklig) få någon plåga förut, och således känna en smak av den pina som
de hava i helvetet att förvänta, i fall de framhärda i sin obotfärdighet och utan
bekännelser gå i döden."..//..
Ur Trolldomsprocesserna i Sverige, B. Ankarloo, 1971.
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Den Andra Processen
Boteå länsmansgård, Sundby, 8 januari - februari 1675
Sammanställningen bygger på J. Hambraeus' vid tillfället förda protokoll, avskrivet av Sture
Norberg (se förordet).

ANKLAGADE FRÅN BOTEÅ SOCKEN
Sammanställning: Erik Hoppe

8 januari 1675

HUSTRU KERSTIN, 28 år, GOLVA (Ref A1)
Gift med Per Andersson.
Dotter till anklagade hustru Margareta från Stöndar (ref A3).
Syster till anklagade drängen Henrik från Stöndar (ref A9).

ANKLAGELSER:
"berychtat af åthskillige barn".
Erkänner ej varför följande vittnen inkallas och vittnar var för sig:
VITTNEN:
SUSANNA i Golva, 12 år
- Har blivit förd till Blåkulla av Ankl. en eller två gånger per natt sedan i höstas, ibland på
folk, ibland på boskap.
- Har fått en silverskål, som ligger hemma under laduknuten, i städsel.
- Har läst ut fyra böcker "fulle medh förbannelsee öfr Gud och alle hans skapadhe wärck".
- Ankl. har tagit blod från hennes vänstra lillfinger och givit till Satan, varmed han skrivit in
henne i sin bok.
- Har blivit omdöpt till Helvetes-Susanna.
- Faddrar var hustru Britta i Lästa och de anklagade hustru Margareta i Stöndar (ref A3),
drängen Nils Månsson i Kalknäs (ref A8) och drängen Henrik Larsson i Stöndar (ref A9).
- Har blivit gift i Blåkulla och har där två ännu levande barn.
- Den anklagade drängen Henrik Larsson i Stöndar (ref A9) tar emot allt korn som medföres
till Blåkulla och bränns upp.
- Ankl. för också dit tre av Jon Hanssons barn och två av Olof Perssons i Golva.
HANS JONSSON i Golva, 8 år
- Har blivit förd till Blåkulla av Ankl. en till tre gånger per natt sedan i somras, ibland på folk,
ibland på boskap.
- Har fått en silversked i städsel.
- Ankl. har varje natt givit honom av maten hon ätit.
- Har läst ut tre böcker och håller på med den fjärde.
- Har blivit gift i Blåkulla och har där med sin hustru två ännu levande barn.
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- Ankl. för också dit "sitt egitt lilla barn i sina knään".

ANNIKA i Golva, 7 år
- Har blivit förd till Blåkulla av Ankl. varje natt sedan en tid tillbaka, ibland på folk, ibland på
boskap.
- Har fått en penning, som ligger hemma under härbreknuten, i städsel.
- Har fått mat och ätit i Blåkulla.
- Har läst ut tre böcker.
- Har fått ett barn i Blåkulla med sin man, vars namn hon inte vet.
- Ankl. för också dit "sitt egitt lilla barn i sina knään" och bakom sig har hon Annikas syskon
och Olof Perssons barn i Golva.
MÄRIT i Golva, 6 år
- Har blivit förd till Blåkulla av Ankl. varje natt sedan en tid, ibland på folk, ibland på boskap.
- Har fått en silversked, som ligger hemma under härbret, i städsel.
- Har läst ut tre böcker fulla med förbannelser.
- Ankl. för också dit "sin egen lilla son i knään och alle dhe andre grannebarnen".
OLOF i Golva, 9 år
- Har blivit förd till Blåkulla av Ankl. efter den kungliga kommissionen i höstas, ibland på
folk, ibland på boskap.
- Har fått en guldskål, som blev en sten när den kom fram i ljuset, i städsel.
- Har läst ut två böcker.
- Ankl. har tagit blod från hans lillfinger. Vad hon gjorde med det vet han inte.
- Har blivit omdöpt till Byttlock.
- Faddrar var de anklagade hustru Margareta i Stöndar (ref A3) och hustru Britta i Törsta (ref
A6).
- Hans hustru i Blåkulla blev en sopkvast med vilken han hade två barn som blev
"quastlummar eller skafft".
- Ankl. tar korn från sina grannar och bränner upp det i Blåkulla.
- Ankl. för också hans tre syskon Gunilla, Jonas och Britta till Blåkulla samt grannen Jon
Hanssons fyra barn: Hans, Annika och Märit, som samtliga vittnat ovan. Det fjärde barnet,
Henrik, kan inte göra någon bekännelse. Ankl. för likaså Nils Hanssons dotter Susanna, som
vittnat ovan, och sitt eget lilla barn till Båkulla.
NILS STERNELIUS, kyrkoherdens son, 8 år
(Pojken är sjuk och har stannat hemma. I hans ställe vittnar fadern, kyrkoherde
Sternelius)
- Har blivit förd, tillsammans med sina två små systrar, till Blåkulla av Ankl. varje natt i två
år.
- Har fått två dukater, som blev till spån, i städsel.
- Har läst ut fem böcker fulla med förbannelser och håller på med den sjätte.
- Dessutom för den anklagade hustru Britta i Törsta (ref A6) honom och systrarna en andra
gång varje natt till Blåkulla. Och en tredje gång, likaså varje natt, blir de förda av den
anklagade hustru Anna i Undrom (ref A7).
ANTECKNING: De två systrarna, Sara och Karin, är så små att de "ingen wiss berettelsse
kunner giöra".
PER ISRAELSSON i Solum, 13 år
- Har sett Ankl. i Blåkulla varje natt sedan Larsmässotid.
- Har sett Ankl. föra Golva-barnen till Blåkulla.

DESSUTOM vittnar de ovanstående, helt eller delvis, om hur Ankl. vid sina
Blåkullabesök ätit, druckit, dansat, "bohlat medh Satan undher bordhett" m.m.
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vilket också följande barn helt eller delvis intygar:
ANDERS i Grillom, 7 år
ELIAS i Grillom, 11 år
HANS i Offer, 11 år
JONAS i Offer, 14 år
KARL i Stöndar, 8 år
MARGARETA i Sunnersta, 8 år
NILS i Törsta, 7 år
PER i Grillom, 9 år
SARA i Stöndar, 12 år

DESSUTOM vittnar:
Synderskan SARA från Veda och Högsjö socken
("...som sigh richtigt i trullwäsendhett hafr bekändt.")
- Såg Ankl. i Blåkulla första gången för sju år sedan då hennes moder, den anklagade hustru
Margareta i Stöndar (ref A3), "lerdhe henne stå och såga på jernkedian som Satan wore
bunden medh.".
- Har ständigt sett Ankl. koka och lägga upp "mathen på fathen" liksom äta, dricka och dansa.
- Har sett Ankl. vid korsmässotiden på armen bära ett litet barn, som hade en gul kjol på sig.
Pigan ELLA i Djuped, över 14 år
Vittnar att hon sett Ankl. i Blåkulla varje natt i fyra och en halv veckor.
PER BÖÖS i Solum, 12 år
Vittnar att han sett Ankl. i Blåkulla varje natt i fyra och en halv veckor.
Bonden OLOF NILSSON i Arlom
Vittnar, efter avlagd ed, om hur Ankl. för fyra år sedan kom gående till Arloms by, gick in i
hans humlegård och noppade tre eller fyra gånger av nyuppväxta skott och sedan gick hem
med dem.
Bonden RAFAEL NILSSON i Solberg
Vittnar, efter sin dotters ord, att hon en gång såg Ankl. ta en liten hötapp från hans häst där
den stod och åt. Ankl. stoppade hötappen på sig och gick sin väg hemåt.
Drängen OLOF i Nässom
Syskonbarn till Ankl.
Har bekänt på rannsakningen i Bjärtrå att han ofta sett Ankl. i Blåkulla.
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Erkännande 11 januari
"Hustru KERSTIN, Per Anderssons i Golva, framkallades och tillfrågades aff rätten
om hon medh godt samweth kunde seija att barnen hafwer sagdt sandt på sigh?"

Hustru Kerstin svarade att hon ville tillstå och bekänna det i liv och död, det hon nu
fullständigt bekände; att hon fört barnen till Blåkulla.
På frågan om vem som fått henne att börja med det, svarade hon att det inte var
någon annan än hennes egen moder, den anklagade hustru Margareta i Stöndar (ref
A3). Och eftersom modern inte haft annat himmelrike än Blåkulla och inte haft
någon kärare än sina egna barn, har hon således fört dem dit.
Rätten bad henne nu att beträda "ett wist rum för rätten". Hon svarade då att hon
inte kunde det, ty hon såg att Satan hade lagt ett nät tvärs över golvet i tingshuset
och i varje maska fanns en rödglödande svärdsudd.
"Häfde sigh så omkull på bänken. Rätten läth siunga twenne psalmer."
Ankl. sade att Djävulen hållit för öronen på henne så att hon inte skulle höra så
mycket. Men nu var hon kvitt honom.
Hon tillstod åter att det bara var hennes moder som lärt henne och i går natt hade
Satan tagit i hennes moder i Blåkulla. Han hade lett henne till kitteln och om hon
bekände, inför rätten, skulle han stoppa ner henne i den. "Der medh bleff modern
suart och förfarit, som ett lijk".
Dock kunde Ankl. inte komma ihåg hur länge sedan, eller när, det var modern lärt
henne.
På frågan om när hon började föra barnen, svarade Ankl. att det var efter att
kommissionen varit i Boteå i höstas. Hon erkände att hon fört alla barn som
anklagat henne, om inte fler. Olof Perssons lilla barn i Golva förde hon dit innan det
blivit döpt.
Sin moder sade hon sig sett bara en gång tidigare i Blåkulla "och andra gången i går
om natten, men sade wisserlijh förer hon barnen".
Hon berättade om en gång i höstas, när hon var i Blåkulla och den onde satt och
förhörde hennes moder, bad han henne att bedja och åkalla den allsmäktige Jesus
eller så kommer andra att kalla henne avgudadyrkerska eftersom hon kommit till
Blåkulla med hjälp av hornet med smorning.
Hon gjorde så och det var inte mer med det än att "nappa kor uhr näffwan och
släppa lett neder till Blåkulla".
När Ankl. berättade att de i Blåkulla också dyrkade tre personer under ett
"dieffwels-skrin" kom "Satan till hennes öron, och sade han lågt, alt thet hon sade".
Hon måste åter sätta sig.
Hon ropade till och bad Gud att förlåta hennes synder. "Hon haar giordt tusend
gånger wärre än barnen på henne bekändt, doch haar hon förr trodt att himmel
och jordh skull förgås än hon så af dieffwelen skulle blij anfächtat".
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När rätten frågade henne vad hennes tusenfalt värre saker består av, kunde hon inte
svara riktigt på det.
Sin mesta skada hade hon nog åsamkat de folk och kreatur hon ridit på.
Hennes båda lillfingrar var märkta och Satan hade sugit blodet ur dem så att hon
bara har lite känsel kvar i dem.
Ankl. bekände också att hennes mor låtit döpa henne i Blåkulla och kallat henne
Saul.
Här efter är det noterat av någon annan person vid ett senare tillfälle:
"Denna hustru Kerstin blef effter kongl. commissionens domb till
döden dömt och blef aflifwat på Undroms moen, bredvid wägen".

Boteå avrättningsplats
Foto: E Hoppe
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8 januari 1675

HUSTRU KARIN, 56 år, KALKNÄS (Ref A2)
Änka efter salige Måns Nilsson.

ANKLAGELSER:
"förmantes sin trullkonst bekänna".
Erkänner ej varför följande vittnen inkallas och vittnar var för sig:
VITTNEN:
JONAS PÅLSSON i Undrom, 12 år
- Har blivit förd till Blåkulla av Ankl. varannan natt, vilket började tre veckor efter
Korsmässodagen, ibland på folk, ibland på boskap.
- Har fått en guldkedja, vilken blev till bark, i städsel. Har också fått andra gåvor i form av
silver och pengar.
- Har fått mat att äta.
- Har läst två och en halv bok "fulle med bandskap".
- Ankl. har tagit blod från hans lillfinger.
- Har blivit omdöpt till Djävuls-Markus.
- Har blivit gift med en sugga.
- Ankl. för 12 barn från Undrom, tre från Offer, nio från Kalknäs och två från Törsta byar. De
övriga känner han inte förutom Ankl.s söner Nils och Måns.
PER PÅLSSON i Undrom, 10 år
- Har blivit förd till Blåkulla av Ankl. varannan natt, efter Korsmässodagen, ibland på folk,
ibland på boskap.
- Har fått en guldknapp i städsel.
- Har fått mat att äta.
- Har läst tre och en halv bok.
- Ankl. och Satan har tagit blod från hans ansikte och skrivit med i en bok.
- Har blivit omdöpt till Dävuls-Anders Matsson.
- Har fått Ankl.s katt Grå till hustru.
- Ankl. kokar mat i Blåkulla.
- Ankl. för otaliga barn till Blåkulla, även många han inte känner.
KERSTIN PÅLSDOTTER i Undrom, 8 år
- Har blivit förd till Blåkulla av Ankl. varannan natt, efter Korsmässodagen, ibland på folk,
ibland på boskap eller hästar.
- Har fått två riksdaler i städsel.
- Har läst ut tre böcker.
- Ankl. har tagit blod från hennes lillfinger och givit till Satan.
- Har blivit omdöpt till Djävuls-Sara.
- Ankl. för otaliga barn till Blåkulla.
JOHAN ERIKSSON i Undrom, 10 år
- Har blivit förd till Blåkulla av Ankl. varannan natt, efter Matsmässodagen i höstas.
- Har fått en silverskål i städsel.
- Har fått mat att äta.
- Har läst ut tre böcker.
- Minns inte vem som tog blodet av honom.
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- Är omdöpt men minns inte till vilket namn.
- Minns inte heller vilka faddrar han hade vid dopet.
- Ankl. för otaliga barn till Blåkulla, många "som han intet känner, doch kenner han sina 3
syskon oh alle grannbarnen."

MARGARETA i Undrom, 7 år
- Har blivit förd till Blåkulla av Ankl. varannan natt, efter Korsmässodagen.
- Har fått ett guld-kläde.
- Har läst ut två böcker.
- Är omdöpt till Djävuls-Kerstin.
MARGARETA i Kalknäs, 9 år
- Har blivit förd till Blåkulla av Ankl. varje natt sedan i höstas.
- Har fått ett guldstycke i städsel.
- Har fått mat att äta.
- Har läst ut en och en halv bok.
- Ankl. "klappar och halsstager" Satan under bordet.
ANNIKA i Kalknäs, 12 år
- Har blivit förd till Blåkulla av Ankl. varje natt sedan en tid.
- Har fått en kniv i städsel.
- Har läst ut en bok med tre blad.
- Ankl. "frambär sött wijn oh plägar ther medh barnen".
PER i Kalknäs, 7 år
- Har blivit förd till Blåkulla av Ankl. varje natt sedan Korsmässodagen.
- Har fått en silversked i städsel.
- Har fått mat att äta.
- Har läst ut en och en halv bok.
- Har blivit omdöpt till Nille.
HANS i Offer, 11 år
- Har blivit förd till Blåkulla av Ankl. varje natt sedan Midsommarafton.
- Har fått en silverkåsa i städsel.
- Har läst ut två och en halv bok innan han kom in i änglakammaren.
- Har blivit omdöpt till Erik.
- Intygar att Ankl. ibland för 20 och ibland färre barn till Blåkulla, vilka han inte känner.
PER i Offer, 10 år
- Har blivit förd till Blåkulla av Ankl. varje natt sedan i somras.
- Har fått en silversked.
- Läser nu sin fjärde bok.
- Till Blåkulla har Ankl. tagit korn, som togs omhand av anklagade drängen Henrik Larsson i
Stöndar (ref A9).
NILS NILSSON i Törsta, 7 år
- Har blivit förd till Blåkulla av Ankl. sedan i höstas.
- Har fått en penning i städsel.
Synderskan SARA från Veda och Högsjö socken
("...som sigh richtigt i trullwäsendhett hafr bekändt.")
- Har sett Ankl. i Blåkulla nästan varje natt sedan sju år tillbaka.
- Har sett Ankl. göra och koka och korvar i Blåkulla.
- Har sett Ankl.s son Nils i Blåkulla sedan i somras.
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DESSUTOM vittnar de ovanstående, helt eller delvis, om hur Ankl. vid sina
Blåkullabesök ätit, druckit, dansat, "bohlat medh Satan undher bordhett" m.m.
vilket också följande barn helt eller delvis intygar:
ANDERS i Grillom, 7 år
ELIAS i Grillom, 10 år
Pigan ELLA i Solum, över 14 år *
IVAR i Djuped, 17 år **
JONAS i Offer, 15 år
KARL i Stöndar, 8 år
NILS i Solum, 15 år **
PER i Grillom, 9 år
PER i Solum, 12 år *
PER i Solum, 13 år *
SARA i Stöndar, 12 år
*

: Ankl. gör korvar i Blåkulla

**

: Ankl. sågar på kedjan i Blåkulla

DESSUTOM vittnar:
MARIA i Kalknäs, 14 år
("huilken dhe andra barnen i Blåkulla hafua sedt")
- Bekänner att hon natten till igår tycktes vara i en stor stuga bland mycket folk.
- Ankl. lagade och dukade fram maten som folket åt.
BRITTA i Kalknäs, 12 år
- Har blivit förd till Blåkulla av Ankl. varje natt sedan Korsmässodagen.
- Har fått ett guldstycke i städsel.
- Har läst ut två och en halv bok.
- Har inte sett vad Ankl. gör eller uträttar i Blåkulla.

ANTECKNINGAR den 11 januari 1675:
MARIA i Kalknäs, 14 år
("huilken dhe andra barnen i Blåkulla hafua sedt")
bekänner fullständigt.
Anklagade hustru KERSTIN i Golva (ref A1)
berättar om hur hon fick hett flott kastat i ögonen av Ankl. Det "hade sådan smack som
hästpiss".
JOHAN ERIKSSON i Undrom, 10 år
berättar att Ankl. i går natt stod på knä för Satan.
SARA JOHANSDOTTER i Stöndar, 12 år
berättar att Ankl. nu i natt stod på knä för Satan och bad "Käre fahr statt migh by".

11 januari 1675

HUSTRU MARGARETA, 53 år, STÖNDAR (Ref A3)
Änka efter salige Lars Olofsson.
Mor till anklagade hustru Kerstin i Golva (ref A1).
Mor till anklagade drängen Hans i Stöndar (ref A9).
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ANKLAGELSER:
Blev inför senaste kommissionen (sept. 1674 - se "Den första rannsakningen")
anklagad för trolldom och vidskepelse men blev entledigad från detta.
Har sedemera blivit "berychtat" att föra barn och "af sin egen kiötzlige dotter".
Anklagade hustru KERSTIN i Golva (ref A1)
("som sigh så frijwilligt bekiändt")
Dotter till Ankl.
Vittnar att Ankl. har lärt sin dotter (vittnet) blåkulla-färder.
Ankl. nekade till det och sade: Välsignad vare Gud. Hon visste inget om detta.
Rätten frågade vittnet från vilket rum hon blivit förd till Blåkulla.
Vittnet spottade på golvet och sa att hon inte kunde säga något eller se på sin moder, eftersom
Satan talade genom henne och inte hon själv.
Vittnet säger att den "elaka Satan som i förgår stodh här i tingstugan medh röda ströflar el:
strumper" har varit Ankl.s brudgum i Blåkulla men hon minns inte när det var.
Vittnet spottade igen, bad Ankl. att bekänna sig och sa att Satan sitter på moderns axel.
Synderskan SARA från Veda och Högsjö socken
("...som sigh richtigt i trullwäsendhett hafr bekändt.")
- Har sett Ankl. i Blåkulla för sju år sedan när hon tjänstgjorde i prästgården.
- Ankl.s uppgifter var att bära fram mat och såga på kedjan under bordet i Blåkulla.
- Hade med sig sin dotter, den anklagade hustru Kerstin i Golva (ref A1), och lärde henne
såga.
Kyrkoherde NILS STERNELIUS
Förmanade Ankl. "skarpt och alfwarligen bekiänna sanningen, ty han sade sigh heela åhret
i kyrkian under predikan haar sedt dhe tecken på henne, att hon ähr skyldigh, och wille taga
hennes blodh oppå sigh".
ANTECKNING: "H: Margareta uthbraste uthj ett geenswar emoot kyrkioherden, m: Nils,
och sade att dett ähr nu lijka godt att fruchta Gud eller icke."
Synderskan SARA från Veda och Högsjö socken
("...som sigh richtigt i trullwäsendhett hafr bekändt.")
Vittnet sa då (efter kyrkoherdens uttalande) att Ankl. i går, under predikan, inte "war
personligh i kyrkian uthan hennes hampn".

Ankl. erkänner ej varför följande vittnen inkallas och vittnar var för sig:

VITTNEN:
JONAS i Offer, 14 år
- Har blivit förd till Blåkulla av Ankl. sedan i höstas, ibland på folk, ibland på kreatur.
- Har fått två dukater och en silversked.
- Har läst ut två böcker och håller på med den tredje. "Uthi böckerna stå alt fult".
- Ankl. har tagit blod av hans vänstra lillfinger men han vet inte vad hon gjorde med det.
- Har blivit omdöpt till Byttlock.
- Har blivit lovad häst, sadel och pistoler om han inte bekänner sig.
- Ankl. för korn med sig, var natt, till Blåkulla.
- Ankl. för Olof Nilssons och Nils Hanssons i Arlom två små barn vardera och många fler till
Blåkulla.
ELIAS i Grillom, 10 år
Systerson till Ankl.
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- Har blivit förd till Blåkulla av Ankl. sedan kommissionen i höstas, ibland på folk, ibland på
boskap.
- Håller på att läsa den fjärde boken.
- Har blivit omdöpt till Erik
- Kände inte sina faddrar.
- Har fått en riksdaler för att skylla på anklagade pigan Sigrid i Valla (ref A18).
- Ankl. för korn med sig till Blåkulla, "tagen uhr åthskilliges ladur".
- Ankl. för många barn han inte känner till Blåkulla men också fem av Johan Anderssons i
Stöndar barn.

PER i Grillom, 9 år
- Har blivit förd till Blåkulla av Ankl. sedan i somras, två gånger var natt, ibland på kor, ibland
på hästar eller ston.
- Har fått tre riksdaler, som bara var spån, i städsel.
- Har läst ut tre böcker med förbannelser.
- Har blivit omdöpt till Abraham.
- Ankl. för korn med sig till Blåkulla.
- Ankl. för många barn till Blåkulla.
ANDERS i Grillom, 7 år
Systerson till Ankl.
- Har blivit förd till Blåkulla av Ankl. sedan i höstas, "stundom på quinefolck, stundom på
manfolck och creatur".
- Har fått tio riksdaler, som bara var spån, i städsel.
- Har blivit omdöpt till Nils.
- Är gift, hans hustru heter Britta och hans son heter Jonas.
- Har häst och vagnar i Blåkulla.
- Ankl. har "legat ofwanpå Satan och giort dett fult ähr".
- När Ankl. tar barnen till Blåkulla är de små. "När dett bär till wäg seger hon: ända till
helffwetis. När dett bär nederåth seger hon: större, större, och då hamnar dhe baaklänges
in gänom dörren och tå dhe dantzar så dantza dhe på hufwudet."
SARA JOHANSDOTTER i Stöndar, 12 år
- Har blivit förd till Blåkulla av Ankl. varje natt sedan Korsmässodagen, både på kvinnfolk,
manfolk och kreatur.
- Har fått en guldring, som var otvinnad tråd, och många spån i städsel.
- Har läst två böcker.
- Ankl. har tagit blod av hennes vänstra lillfinger.
- Hon har blivit omdöpt till Helena.
- I går natt och natten före har hon sett Ankl. "liggia ofwanpå dottren Kerstin och hölt henne
i öhrat och tractera henne".
ANTECKNING: Ankl. säger att uttalandet är sant.
- Ankl. för sex små barn från Arlom till Blåkulla.
KARL JOHANSSON i Stöndar, 8 år
- Har blivit förd till Blåkulla av Ankl.
- Har fått dukater och riksdaler i städsel.
- Har läst ut tre och en halv bok.
- Har blivit omdöpt till Djävuls-Erik.
- Han känner inte sina faddrar.
MARGARETA HÅKANSDOTTER i Sunnersta, 8 år
- Har blivit förd till Blåkulla av Ankl. "heela tijden sedan i höstas", ibland på folk, ibland på
kreatur.
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- Har fått en riksdaler i städsel.
- Ankl. har tagit blod av hennes vänstra finger.
- Har blivit omdöpt till Djävuls-Britta.
- Har fått två guldringar och tre riksdaler för att skylla på Per Olofssons hustru Märit i
Grillom och pigan Karin Åsvedsdotter i Stöndar.
ANTECKNING: Men vittnet har sett pigan Karin Åsvedsdotter stå vid dörren två gånger.

DESSUTOM vittnar de ovanstående, helt eller delvis, om hur Ankl. vid sina
Blåkullabesök sågat på kedjan, ätit, druckit, dansat, "bohlat medh Satan undher
bordhett" m.m. vilket också följande barn helt eller delvis intygar:
Pigan ELLA i Solum, över 14 år
IVAR i Djuped, 17 år
JOHAN i Undrom, 10 år
JONAS i Undrom, 12 år
KERSTIN, 10 år
NILS i Prästgården, 7 år
PER i Solum, 13 år
PER i Undrom, 10 år

DESSUTOM vittnar:
RAFAEL i Solberg, 11 år
- Känner igen Ankl. som sin fadder i Blåkulla.
Drängen OLOF i Nässom
Syskonbarn till Ankl.
Har bekänt på rannsakningen i Bjärtrå att:
- Han har ofta sett Ankl. i Blåkulla.
- Ankl. för sin granne Johan Anderssons barn, som vittnet känt igen, till Blåkulla.

ANTECKNING den 11 januari 1675:
HANS ISRAELSSON i Undrom, 8 år
har "tillförende bekiänt på åthskillige andre som honom haar fördt till Blåkulla. Iblandh
andra haar han bekiändt på sin fahrsyster, pijgan Karin i Stöndar. Men nu tillstodh
poijcken att h: Margareta i Stöndar haar legdt honom der till, att bekänna osanningh på
Karin".
- Har blivit förd till Blåkulla av Ankl. sedan i somras.
- Har fått en silverpenning i städsel.
- Ankl. har tagit blod av hans vänstra lillfinger.
- Har blivit omdöpt till Stor-dansaren.
- Hade två män och två kvinnor som faddrar men känner dem inte.
- När Ankl. kommer till Blåkulla hälsar hon: Ve Gud. Sedan dansar hon, tar den elaka i
handen och kysser hans fötter.
- Ankl. kastar korn på elden och bränner det.
- Ankl.s son Henrik mäter kornet vid spisen.
- Ankl. har lovat honom en silverskål för att ljuga på anklagade hustru Malin i Valla (ref A4),
Cecilia i Valla, anklagade Malin i Björkå (ref A28 - Öv) och sin faster, pigan Karin i Stöndar,
att de skulle ha fört honom till Blåkulla och inte hon.

Hustru Margareta nekar till detta.
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HUSTRU MALIN, 54 år, VALLA (Ref A4)
Gift med Nils Danielsson.

ANKLAGELSER:
Är "rychtbar som skall hon wara behäfftat medh truldomswäsende".
Pastorn påminner henne om att hon haft rykte i flera år och att hon nu också
anklagas för att föra barn till Blåkulla.
Erkänner ej varför följande vittnen inkallas och vittnar var för sig:
VITTNEN:
GABRIEL DAVIDSSON i Tybränn, 9 år
"Bekände med gråtande tåhrar"
- Har blivit förd till Blåkulla av Ankl. varje natt, ibland på folk, ibland på fä men minns inte
när det började. Red i natt på både sin far David i Tybränn och Nils Markusson.
- Har fått två silverdaler i städsel och får en ny penning varje natt.
- Håller på med den fjärde boken med förbannelser. Får en ny bäre av Ankl. för varje ny bok.
- Ankl. har tagit blod av honom men han vet inte vad hon gjorde med det.
- Har blivit omdöpt till Djävuls-eldbrand
- Minns inte vem som stod fadder.
- Har hustru som heter Britta och tre barn.
- Ankl. kallar Satan för Jesus.
- Ankl. kokar kål och gör korvar i Blåkulla.
- Ankl. för korn med sig, som hon stjäl så, att hon ställer sin säck mot ladudörren och då
rinner kornet in i säcken. I Blåkulla kastar de kornet på elden och då det sprakar ordentligt
dansar alla.
- Ankl. för åtskilliga barn till Blåkulla varav många han inte känner. Men hon för också dit
hans två bröder, Johan och Erik, som är mycket små.
JONAS ABRAHAMSSON i Lännäs, 11 år
- Har blivit förd till Blåkulla av Ankl. sedan skörden, varje natt, ibland på folk, ibland på
kreatur.
- Håller på med den fjärde boken med förbannelser.
- Har fått tre bäror.
- Ankl. har tagit blod från hans lillfinger som skrivaren skrev med i en bok.
- Har blivit omdöpt till Djävuls-Jon.
- När Ankl. kommer till Blåkulla hälsar hon "wee mig, sedan går hon fram till bordet, lyffter
särken öfwer hufwudet på sigh och lägger sigh så ofwanpå den fuula under bordet".
- Ankl. kokar och reder mat i Blåkulla.
- Ankl. för korn till Blåkulla.
- Ankl. för 13 barn till Blåkulla som han vet men känner endast sju av dem. De hör hemma i
Tybränn, Rista, Lännäs och Hurjom. De övriga känner han inte och de är mycket små.
NILS NILSSON i Lännäs, 9 år
- Har blivit förd till Blåkulla av Ankl. sedan Jul, varje natt, ibland på folk, ibland på kreatur.
- Har fått en silversked, som bara var en tjärsticka, i städsel.
- Läser nu den andra boken med förbannelser.
- Näcken, som låg under bordet, har tagit blod av hans lillfinger.
- Har blivit omdöpt till Djävuls-nackan.
- Ankl. och Abrahams svägerska, anklagade pigan Kerstin i Lännäs (ref A29, Öv), var faddrar.
- När Ankl. kommer till Blåkulla hälsar hon Satan med orden "Gud signe min fahr".
- Ankl. hackar kålen, gör och kokar korven.
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- Ankl. för korn med sig till Blåkulla som en karl bränner upp.
- Ankl. förde två barn till Blåkulla i natt som hon tog hos Nils Markusson och Israel i Hurjom.
Dessutom för Ankl. dit fler som vittnet inte känner.

JONAS NILSSON i Lännäs, 7 år
Systerson t Ankl.
- Har blivit förd till Blåkulla av Ankl. sedan skörden, en gång varje natt och en gång varje natt
av anklagade pigan Kerstin i Lännäs (ref A29, Öv), ibland på folk, ibland på boskap.
- Har fått en guldpeng, som bara var en stenskärva, i städsel.
- Har läst tre böcker och därför fått tre bäror.
- Näcken har tagit blod av hans vänstra lillfinger.
- Har blivit omdöpt till Helvetes-Lars.
- När Ankl. kommer till Blåkulla hälsar hon Satan med orden "Fanen ta migh".
- Ankl. kokar i Blåkulla.
- Ankl. för korn med sig till Blåkulla.
- Ankl. för många barn till Blåkulla som han inte känner.
KERSTIN ISRAELSDOTTER i Hurjom, 7 år
- Har blivit förd till Blåkulla av Ankl. sedan skörden, en gång varje natt och en gång varje natt
av anklagade pigan Kerstin i Lännäs (ref A29, Öv), ibland på folk, ibland på boskap.
- Har fått guld, som var dyngspån, i städsel.
- Har läst fyra böcker, läser nu den femte.
- Ankl. har tagit blod av henne.
- Har blivit omdöpt till Fanen tage migh. ANTECKNING: "Gud oss beware."
- Anklagade pigan Kerstin i Lännäs (ref A29, Öv) har visat henne en kista full med silverkärl,
band och allehanda vackert.
SIGRID i Lännäs, 12 år
- Har blivit förd till Blåkulla av Ankl. sedan i höstas.
- Har fått en riksdaler "och ett gull" i städsel.
- Har läst fyra böcker fulla med förbannelser och därför fått fyra bäror.
- Ankl. har tagit blod av henne och gav det till Satan som skrev med det i en bok.
- Har blivit omdöpt till Orm-nack.
- Ankl. bär fram maten och sågar på kedjan i Blåkulla.

DESSUTOM vittnar de ovanstående, helt eller delvis, om hur Ankl. vid sina
Blåkullabesök ätit, druckit, dansat, "bohlat medh Satan undher bordhett" m.m.
vilket också följande barn helt eller delvis intygar:
ANDERS i Grillom, 7 år
ELIAS i Grillom, 10 år
IVAR i Djuped, 17 år
JONAS i Offer, 14 år
PER i Grillom, 9 år
PER i Solum, 13 år

DESSUTOM vittnar:
Synderskan SARA från Veda och Högsjö socken
("...som sigh richtigt i trullwäsendhett hafr bekändt.")
- Har sett Ankl. i Blåkulla sedan åtta år tillbaka.
- Ankl.har burit fram mat. "Desslijkest dantzat".
"Mehr hade hon intet på henne bekiänna."
SARA JOHANSDOTTER i Stöndar, 12 år
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- Har sett Ankl. alltsedan hon första gången fördes till Blåkulla.
- Ankl. har "dantzat, ätit, druckit och bohlat med Satan i Blåkulla".
ANTECKNING: "Till alt sådant nekade h: Malin, bleff för den skull satt i häfte och
handklöfwar"
[Handklovar var ett tortyrredskap - se Ordförklaringar]

12 januari 1675

PIGAN BRITTA, 15 år, STÖNDAR (Ref A5)
Tjänstepiga hos anklagade hustru Margareta i Stöndar (ref A3) sedan sex år.
Född i Bjärtrå.

ANKLAGELSER:
Är "rychtbar af alla barnen som h: Margareta förer" till Blåkulla.
Hennes vänstra lillfinger synes vara skuret ock märkt men hon säger att hon skurit
sig på en skära när hon var liten.
Erkänner ej varför följande vittnen inkallas och vittnar var för sig:
VITTNEN:
FÖLJANDE barn vittnar mot henne [inga detaljer i protokollet]:
ANDERS i Grillom, 7 år
ELIAS i Grillom, 10 år
JONAS i Offer, 14 år
PER i Grillom, 9 år
och flera andra ej namngivna.

PER i Solum, 13 år
- I natt sågade Ankl. på Satans järnkedja och läste en stor bok.

ANTECKNING den 13 januari 1675:
..//..ställdes åter inför rätten då hon i ett dygn varit satt i fängelse och förmanades att
säga sanningen.
Hon nekade, "nu som dagen förr", och sade sig inte veta något om det.
Då kallade rätten följande barn som vittnade var för sig:

JONAS i Offer, 14 år
HANS i Offer, 11 år
RAFAEL i Solberg
OLOF i Golva, 9 år
som vittnar om att Ankl. är i Blåkulla varje natt, dansar, äter, dricker, läser i en stor bok och
rider på "samma foolenskap" som den anklagade hustru Margareta i Stöndar (ref A3).
Britta nekar fortfarande till allt.
Anklagade hustru KERSTIN i Golva (ref A1)
("som sigh så frijwilligt bekiändt")
- Ankl. rider själv till Blåkulla och för dit barn. Hon liksom sin matmoder, anklagade hustru
Margareta i Stöndar (ref A3).
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- Ankl. för också Johan Anderssons i Stöndar barn till Blåkulla.

HUSTRU BRITTA, 65 år, TÖRSTA (Ref A6)
Änka.

ANKLAGELSER:
Till lika delar för "truldomswäsendet" och att föräldrarna till följande
vittnande barn anklagat henne för att ha fört barnen till Blåkulla.
[Detta står uttryckligen i protokollet för denna anklagade.]
VITTNEN:
RAFAEL i Solberg, 11 år
- Har blivit förd till Blåkulla av Ankl. varje natt sedan hösten, ibland på hästar, ibland på fä.
- Har fått en gulddaler, som var en bit grön bark, i städsel.
- Har blivit märkt på sitt vänstra lillfinger och man har tagit blod av honom.
- Har blivit omdöpt till Djävuls-Lars.
- Faddrar var Lars Olofsson, anklagade drängarna Henrik Larsson i Stöndar (ref A9) och Nils
Månsson i Kalknäs (ref A8), de anklagade hustru Britta i Törsta (ref A6), hustru Margareta i
Stöndar (ref A3), hustru Karin i Kalknäs (ref A2) och hustru Elisabeth i Subbersta (ref A12).
- Har en vitgrå hynda till hustru och med henne fått en valp.
- Vet inte vad Ankl. har för sig när hon är i innerstugan.
NILS NILSSON i Törsta, 7 år
- Har blivit förd till Blåkulla av Ankl. sex nätter. Ridit på två hästar och en ko.
- Dessutom har Måns Karin fört honom till Blåkulla och givit honom en gulddaler men Ankl.
har inte givit honom någonting i städsel.
- Ankl. kärnar smör i Blåkulla.
- Ankl. har fört hans yngre syskon, Måns, Erik och Jonas till Blåkulla och givit dem städsel.
NILS STERNELIUS i Prästgården, 8 år
"...har bekänt för sin fader att..."
- Har blivit förd till Blåkulla av Ankl. så länge han kan minnas, ibland på sin far Nils, ibland
på boskap och kreatur.
- En piga har lärt honom läsa, så han har läst sex böcker men nu är han fri.
- Ankl. har tagit blod av hans vänstra lillfinger, "burit bloden under bordet och den fuulen
skrifwit der medh i en book".
- Har blivit omdöpt till Djävuls-Olof
- Kände inte sina faddrar.
- När Ankl. kommer till Blåkulla hälsar hon Satan med orden: Helvetes frid käre far, stort
tack för i afton. "Tager honom i handh, ligger hoos den fuule och smeker honom, han slecker
henne."
- Ankl.s son Per rider själv til Blåkulla.
- Ankl. för en stor hop små barn, som han inte känner igen, till Blåkulla.
Vidare beklagar sig vittnet:
Natten mot Trettondagen hade Ankl. slagit honom i Blåkulla; två örfilar "medh en karbaas"
för att han bekänt, och hotat honom: Om han skulle bekänna skulle hon döda honom och
stoppa honom i kitteln.
Ankl. gjorde upp ett bål och hade en blodröd yxa i handen och ville hugga huvudet av honom.
Inför detta hot hade han inte vågat bekänna för sina föräldrar förrän nu.
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Av slagen och den dåliga behandlingen blev pojken sjuk; helt uppsvullen i ansiktet och var
sängliggande ett par dagar.

TVÅ GOSSAR från Nordingrå
[visgossar?]
- Såg när Ankl. slog Nils Sternelius.
ANTECKNING: Ankl. nekade till detta.
SARA STERNELIUS i Prästgården, 7 år
- Har blivit förd till Blåkulla av Ankl.
- Har fått städsel.
- Kan inte minnas att man tagit blod från henne.
- Har blivit omdöpt till Malin.
- Minns inte sina faddrar.
- Har en make vid namn Olof som omsider blev en bock.
- Ankl. har slagit vittnet eftersom hon bekänt.
KARIN STERNELIUS i Prästgården, 5 år
Vittnar som sina syskon och har inget ytterligare att vittna om.

DESSUTOM vittnar de ovanstående, helt eller delvis, om hur Ankl. vid sina
Blåkullabesök ätit, druckit, dansat, "bohlat medh Satan undher bordhett" m.m.
vilket också följande barn helt eller delvis intygar:
ANDERS i Grillom, 7 år
ELIAS i Grillom, 10 år
Pigan ELLA i Solum, över 14 år
IVAR i Djuped, 17 år
JOHAN i Undrom, 10 år
JONAS i Offer, 14 år
JONAS i Undrom, 12 år
KERSTIN i Undrom, 8 år
MARGARETA i Kalknäs, 9 år
NILS i Solum, 15 år
PER i Grillom, 9 år
PER i Solum, 13 år
PER i Undrom, 10 år
SARA i Stöndar, 12 år

DESSUTOM vittnar:
Synderskan SARA från Veda och Högsjö socken
("...som sigh richtigt i trullwäsendhett hafr bekändt.")
- Har sett Ankl. i Blåkulla.
SUSANNA i Golva, 12 år
- Ankl. och anklagade hustru Margareta i Stöndar (ref A3) har varit hennes faddrar.
Anklagade hustru KERSTIN i Golva (ref A1)
("som sigh så frijwilligt bekiändt")
- I natt tog Satan Ankl. och stoppade henne upp-och-ned i kitteln och hotade med att hon
aldrig mer skulle få komma upp om hon bekände.
Men om hon inte gjorde det, skulle hon få komma in i palatset.
Då försäkrade Ankl. Satan att hon aldrig skulle bekänna.
Synderskan SARA från Veda och Högsjö socken
("...som sigh richtigt i trullwäsendhett hafr bekändt.")
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Vittnar för andra gången.
- Ankl. har fört pastorns tre barn (Nils, Sara och Karin) till Blåkulla alltsedan de föddes.
- Ankl. har "bohlat medh Satan, reedt math, dantzat, etz."

HUSTRU ANNA, 65 år, UNDROM (Ref A7)
Gift med Henrik Pålsson.

ANKLAGELSER:
Angiven för att ha fört barn till Blåkulla.
VITTNEN:
JONAS PÅLSSON i Undrom, 12 år
- Har blivit förd till Blåkulla sedan tre veckor efter Korsmässodagen, varannan natt av Ankl.
och varannan natt av anklagade hustru Karin i Kalknäs (ref A2).
- Har fått en silversked.
- Ankl. har tagit blod från hans ansikte.
- Har blivit omdöpt till Djävuls-Markus.
- Ankl. sopar i Blåkulla.
- Ankl. för korn till Blåkulla som anklagade drängen Henrik Larsson i Stöndar (ref A9) tar
hand om.
- Ankl. för alla barn i Undrom, tolv st, och i Kalknäs, sex st, och pastorns son Nils till Blåkulla.
PER PÅLSSON i Undrom, 10 år
- Har blivit förd till Blåkulla av Ankl. sedan åtta dagar före Korsmässodagen, ibland på folk,
ibland på hästar och kor. Har en gång ridit på Erik Månsson och Pål Hansson i Kalknäs.
- Har fått en guldknapp i städsel.
- Ankl. har tagit blod av hans lillfinger.
- Har blivit omdöpt till Djävuls-Anders Matsson.
- Faddrar var anklagade hustru Margareta i Stöndar (ref A3), anklagade hustru Britta i Törsta
(ref A6), anklagade drängen Nils Månsson i Kalknäs (ref A8) och hans broder Måns.
- Ankl. tvättar skedar och sopar bänkar och stugan i Blåkulla.
- Ankl. för korn till Blåkulla som anklagade drängen Henrik Larsson i Stöndar (ref A9) tar
hand om.
- Ankl. för över 20 barn till Blåkulla.
KERSTIN PÅLSDOTTER i Undrom, 8 år
- Har blivit förd till Blåkulla av Ankl. varannan natt, ibland på boskap och några gånger på Pål
Hansson i Kalknäs.
- Ankl. har tagit blod som den fule fick.
- Har blivit omdöpt till Djävuls-Sara.
- Faddrar var anklagade hustru Margareta i Stöndar (ref A3), anklagade hustru Britta i Törsta
(ref A6), manfolket kände hon inte igen.
- Ankl. tvättar skedar och sopar i Blåkulla.
- Ankl. för korn till Blåkulla som anklagade drängen Henrik Larsson i Stöndar (ref A9) tar
hand om.
JOHAN ERIKSSON i Undrom, 10 år
- Har blivit förd till Blåkulla av Ankl. sedan åtta dagar efter Korsmässodagen, ibland på folk,
ibland på fän, ibland på ök.
- Har fått en silversked i städsel.
- Ankl. har tagit blod från hans ansikte.
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- Har blivit omdöpt men vet inte till vilket namn.
- Faddrar var Ankl. och anklagade hustru Karin i Kalknäs (ref A2). Manfolket kände han inte
igen.
- Ankl. tvättar skedar och tallrikar i Blåkulla.
- Ankl. för korn till Blåkulla, lägger det utmed spisen och en karl kastar det på elden.

MARGARETA i Undrom, 7 år
- Har blivit förd till Blåkulla av Ankl.
- Har fått "ett par gull-kläder" i städsel.
- Ankl. har tagit blod från henne.
- Har blivit omdöpt till Djävuls-Kerstin.
NILS STERNELIUS i Prästgården, 8 år
- Har blivit förd till Blåkulla av Ankl. en gång varje natt.
- Har fått en dukat i städsel.
- Har blivit slagen med karbassen för att han inte ville ta emot städslet och inte ville läsa.
- När Ankl. kommer till Blåkulla hälsar hon: Helvetets frid.
- Ankl. för korn till Blåkulla.
- Ankl. för hans syskon Sara och Karin till Blåkulla, liksom många andra barn.
SARA STERNELIUS i Prästgården, 7 år
- Har blivit förd till Blåkulla av Ankl. en gång varje natt.
- Har fått en dukat i städsel.
PER BÖÖS i Solum, 12 år
- Har sett Ankl. i Blåkulla alltsedan han blev ditförd.
- Ankl. har tvättat skedarna i Blåkulla.
Pigan ELLA i Solum, över 14 år
- Ankl. har tvättat skedarna i Blåkulla.
OLOF i Golva, 8 år
- Ankl. har tvättat kärlen i Blåkulla.

DESSUTOM vittnar de ovanstående, helt eller delvis, om hur Ankl. vid sina
Blåkullabesök ätit, druckit, dansat, "bohlat medh Satan undher bordhett" m.m.
DESSUTOM vittnar:
Anklagade hustru KERSTIN i Golva (ref A1)
("som sigh så frijwilligt bekiändt")
- Ankl. har varit i Blåkulla och lagat mat. Då vittnet vänt stekarna har Ankl. tagit emot dem
vid spisen och burit ut dem till bordet.
- Ankl. har "kappluppit om huilken först skulle få liggia när Satan under bordet".
- Ankl. har varit längre i Blåkulla än vittnet.
Synderskan SARA från Veda och Högsjö socken
("...som sigh richtigt i trullwäsendhett hafr bekändt.")
- Har sett Ankl. i Blåkulla, nu för sjunde året från det hon tjänade hos Pål Jonsson i Undrom.
- Ankl. har lagat mat, tvättat, sopat och dansat i Blåkulla.
- Har sett Ankl. föra barn till Blåkulla sedan i höstas, både kyrkoherdens barn och andra hon
känner.
PER ISRAELSSON i Solum, 13 år
- Har sett Ankl. tvätta kärl och skedar men inte göra något annat i Blåkulla.
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DRÄNGEN NILS MÅNSSON, 19 år, KALKNÄS (Ref A8)
ANKLAGELSER:
Har setts i Blåkulla av de barn som här vittnar.
VITTNEN:
Följande vittnar, helt eller delvis, om hur Ankl. vid sina Blåkullabesök ätit, druckit,
dansat, "bohlat medh Satan undher bordhett", hanterat kornet m.m:
DORDI i Solum, 8 år (genom sin far)
Pigan ELLA i Solum, över 14 år
HANS i Offer, 11 år
ISRAEL i Solum, 11 år (genom sin far)
JOHAN i Undrom, 10 år
JONAS i Offer, 14 år
JONAS i Undrom, 12 år
KERSTIN i Undrom, 8 år
MARGARETA i Kalknäs, 9 år
NILS i Solum, 15 år
PER i Solum, 13 år
PER i Solum, 12 är
PER i Undrom, 10 år
SUSANNA i Golva, 12 år

DESSUTOM vittnar:
NILS i Törsta, 7 år
- Ankl. är alltid i Blåkulla.
- Ankl. dansar, äter och dricker i Blåkulla.
- Ankl. för korn till Blåkulla.
- När de ska resa till Blåkulla slår Ankl. omkull kon åt "kieringerna".
- Ankl. stod fadder i Blåkulla åt vittnets broder Rafael i Törsta.
RAFAEL i Törsta
- Ankl. stod fadder i Blåkulla åt vittnet.
Anklagade hustru KERSTIN i Golva (ref A1)
("som sigh så frijwilligt bekiändt")
- Ankl. har varit i Blåkulla och haft "allehanda för sigh att giöra".
- Ankl. satt på julnatten i rätten i Blåkulla då anklagade drängen Henrik Larsson i Stöndar
(ref A9) blev dömd att stekas på halster "för thet han uthj sin opbörd medh kornet haar warit
otrogen".

DRÄNGEN HENRIK LARSSON, 24 år, STÖNDAR (Ref A9)
Son till anklagade hustru Margareta i Stöndar (ref A9)
Syster till anklagade hustru Kerstin i Golva (ref A3)

ANKLAGELSER:
Har varit i Blåkulla enligt åtskilliga barn.
VITTNEN:

92

Följande vittnar, helt eller delvis, om hur Ankl. vid sina Blåkullabesök ätit, druckit,
dansat, "bohlat medh Satan undher bordhett", hanterat kornet m.m:
Pigan ELLA i Solum, över 14 år
HANS, 8 år
HANS i Offer, 11 år
JONAS i Offer, 14 år
JONAS i Undrom, 12 år
NILS i Prästgården, 8 år

DESSUTOM vittnar:
NILS IVARSSON i Solum, 15 år
- Ankl. bär fåglar till Blåkulla.
- Ankl. äter korvar, dansar etc. i Blåkulla.
PER ISRAELSSON i Solum, 13 år
- Ankl. äter korvar så han kan spricka i Blåkulla.
- Ankl. öser korn på elden i Blåkulla.
- Ankl. dansar i Blåkulla.

13 januari 1675

HUSTRU SARA, 55 år, SUBBERSTA (Ref A10)
Gift med Olof Persson.

ANKLAGELSER:
Uppenbart beryktad för att kunna trollkonster och har blivit sedd i Blåkulla.
Erkänner ej varför följande vittnen inkallas och vittnar var för sig:
VITTNEN:
Synderskan SARA från Veda och Högsjö socken
("...som sigh richtigt i trullwäsendhett hafr bekändt.")
- Har sett Ankl. i Blåkulla från när hon arbetade i Prästgården för åtta år sedan.
- Förr lagade Ankl. mat i Blåkulla men nu för hon bara barn dit: Först sin egen dotter Britta,
tolv år gammal, och sedan två andra barn som hon inte känner.
Anklagade hustru KERSTIN i Golva (ref A1)
("som sigh så frijwilligt bekiändt")
- Ankl. har varit i Blåkulla längre än vittnet.
- När de dansar kastar de sig omkull och "trängias om huilken som först får komma under
bordet att bohla med Satan". Ankl. deltar i detta.

DESSUTOM vittnar de följande, helt eller delvis, om hur Ankl. vid sina
Blåkullabesök ätit, druckit, dansat, "bohlat medh Satan undher bordhett" m.m:
ANDERS i Grillom, 7 år (genom sin far)
ELIAS i Grillom, 10 år (genom sin far)
HANS i Offer, 11 år
JONAS i Offer, 14 år
PER i Grillom, 9 år
PER i Solum, 12 år
SARA i Stöndar, 12 år
SUSANNA i Golva, 12 år
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HUSTRU KARIN, OFFER (Ref A11)
Änka efter salig Olof Persson.

ANKLAGELSER:
[Inga punkter tas upp i protokollet]
VITTNEN:
Pigan ELLA i Solum, över 14 år
- Har sett Ankl. i Blåkulla tre gånger.
- Ankl. stod helt stilla på golvet och rörde sig inte.
JONAS i Offer, 14 år
- Har sett Ankl. i Blåkulla en gång då hon räknade ägg.
Synderskan SARA från Veda och Högsjö socken
("...som sigh richtigt i trullwäsendhett hafr bekändt.")
- Har sett Ankl. i Blåkulla sedan tio år tillbaka.
- Ankl. har inte haft viktiga göromål utan stått vid spisen och hanterat maten.
- Ankl. har stundom dansat.
NILS NILSSON i Offer
Granne till Ankl.

- Har sett Ankl. om sommaren noppat från hans kornteg medan säden "stodh i wäxsten" och
även då den blev satt i skyl men kan inte bevisa någon trolldom och inte heller att någon
skada skett.

ANTECKNING: "...såsom ingen war som henne något kunde påwitna..." gavs hon
fri "till wijdare oplyssningh."
ANTECKNING: Den anklagade hustru Kerstin i Golva (ref A1) kom omsider fram
och sa att Ankl. är som alla de andra i Blåkulla.

HUSTRU ELISABETH, över 40 år, SUBBERSTA (Ref A12)
Gift med Johan Danielsson.
Dotter till anklagade hustru Sara i Grillom (ref A14).
Syster till anklagade hustru Kerstin i Valla (ref A15).

ANKLAGELSER:
Är beryktad för trolldom och ska ha fört barn till Blåkulla.
VITTNE:
Synderskan SARA från Veda och Högsjö socken
("...som sigh richtigt i trullwäsendhett hafr bekändt.")
- Har sett Ankl. i Blåkulla första gången för sju år sedan.
- Ankl. har dansat, ätit, druckit, lagat mat, suttit till bords och bolat med den fule Satan under
bordet.
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DESSUTOM vittnar de följande, helt eller delvis, om hur Ankl. vid sina
Blåkullabesök ätit, druckit, dansat, "bohlat medh Satan undher bordhett" m.m:
ANDERS i Grillom, 7 år (genom brodern Per)
ELIAS i Grillom, 10 år (genom brodern Per)
HANS i Offer, 11 år
JONAS i Offer, 14 år
NILS i Solum, 15 år
PER i Grillom, 9 år
PER i Offer, 10 år
SARA i Stöndar, 12 år

ANTECKNING: Kyrkoherde Nils Sternelius och kaplan Erik Djupaedius har
särskilt "examinerat" Ankl. och båda förmanar henne allvarligen att bekänna
sanningen.

Den anklagade bekänner:
Den lögnaren Satan har bedragit Ankl. till att begå allehanda mörksens
gärningar och Ankl. för barn till Blåkulla: Först och främst sin
styvdotter Margareta i Subbersta, nio år, och Nils Matssons i Subbersta
son Mats, sju år.
Samtliga dessa barn:
Pigan ELLA i Solum, över 14 år
IVAR i Solum
JOHAN i Undrom, 10 år
JONAS i Offer, 14 år
JONAS i Undrom, 12 år
MARGARETA i Subbersta, 9 år
MATS i Subbersta, 7 år
NILS i Solum, 15 år
PER i Solum, 12 år
PER i Undrom, 10 år

har alla kommit inför rätten och vittnat:
- I natt såg de Ankl. och alla de som varit inför rätten och inte bekänt, i Blåkulla.
- Ankl. och de andra kröp på knä in till den fule Satan och tillbad honom med orden:
Käre far och herre, hjälp oss nu för timmermans-ungarna vill vittna livet ur oss.
Satan har då svarat: Stå på er, det kommer inte att skada er.
Både han och "kiäringerna" har sagt att de önskar att timmermans-ungarna var
mitt i den röda elden.
- Käringarna är dessa:
Anklagade hustru Karin i Kalknäs (ref A2)
Anklagade hustru Malin i Valla (ref A4)
Anklagade hustru Margareta i Stöndar (ref A3)
Anklagade hustru Britta i Törsta (ref A6)
Anklagade hustru Anna i Undrom (ref A7)

PIGAN MARGARETA, 48 år, UNDROM (Ref A13)
Änka.

ANKLAGELSER:

95

[Inga punkter tas upp i protokollet]

VITTNEN:
Synderskan SARA från Veda och Högsjö socken
("...som sigh richtigt i trullwäsendhett hafr bekändt.")
- Har sett Ankl. i Blåkulla i fem års tid.
- Ankl. har rensat ärter, torkat tennfat och silverskedar vid spisen.
PER ISRAELSSON i Solum, 13 år
- Har sett Ankl. i Blåkulla två gånger.
- En ängel har visat och sagt att Ankl. för Pål Hanssons son, Hans i Kalknäs.
- Ängeln sa också att Ankl. är en "fullkomblig trullpacka".
JOHAN ERIKSSON i Undrom, 10 år
- En ängel visade honom Ankl. (vittnets faster) när hon stod vid spisen och vände stekar.
- Ängeln sa också att Ankl. är en "trullpacka".

DESSUTOM vittnar de ovanstående, helt eller delvis, om hur Ankl. vid sina
Blåkullabesök ätit, druckit, dansat, "bohlat medh Satan undher bordhett" m.m.
vilket också följande barn helt eller delvis intygar:
ERIK i Kalknäs, 15 år
HANS i Kalknäs, 6 år
JONAS i Undrom, 12 år
PER i Undrom, 10 år
SARA i Stöndar, 12 år

ANTECKNING: Ankl. "låss gråtha, doch inge tårar fälte."

HUSTRU SARA, 70 år, GRILLOM (Ref A14)
Änka.
Mor till anklagade hustru Elisabeth i Subbersta (ref A12).
Mor till anklagade hustru Kerstin i Valla (ref A15).
Syster till anklagade hustru Elisabeth i Följa (ref A16).

ANKLAGELSER:
Bekänner att hon brukat, för att hjälpa boskap, saltet som var "påläst" av Sigfrid
Sigfridssons i Sånga hustru Britta, nu död.
Erkänner inget annat.
VITTNEN:
Synderskan SARA från Veda och Högsjö socken
("...som sigh richtigt i trullwäsendhett hafr bekändt.")
- Har sett Ankl. i Blåkulla i åtta års tid.
- Ankl. har sågat på järnkedjan under bordet.
- Ankl. för med sig, varje natt, stora kornsäckar som bränns upp.
- På trettondag Jul såg vittnet Ankl. i kyrkan, främst i bänken, stående med huvudet ner och
fötterna upp.

DESSUTOM vittnar ovanstående, helt eller delvis, om hur Ankl. vid sina
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Blåkullabesök ätit, druckit, dansat, "bohlat medh Satan undher bordhett" m.m.
vilket också följande barn helt eller delvis intygar:
IVAR i Djuped, 17 år
JONAS i Offer, 14 år
JONAS i Undrom, 12 år
NILS i Törsta
SARA i Stöndar, 12 år

DESSUTOM vittnar:
Anklagade hustru Elisabeth i Subbersta (ref A12)
Dotter till Ankl.
Erkännande:
- Det är Ankl. som är vållande till att vittnet började i Satans tjänst.
- Ankl. har fått saltet hon brukat till boskapen av Sigfrid Sigfridssons i Sånga hustru Britta och
Finn-Anna i Fanom, som alla nu är döda.
- Har sett både Ankl. och sin syster den anklagade hustru Kerstin i Valla (ref A15), i Blåkulla.
ANTECKNING den 3 februari 1675: Vittnet tar tillbaks anklagelserna mot Ankl, systern
den anklagade hustru Kerstin i Valla (ref A15), mostern den anklagade hustru Elisabeth i
Följa (ref A16) och flera andra hon talat osanning om.
ANTECKNING den 4 februari 1675: Vittnet säger att det var Ankl, och systern den
anklagade hustru Kerstin i Valla (ref A15), som rådde henne att ta tillbaks anklagelserna som
hon obetänksamt gjorde i går.
Bekänner nu att alla är skyldiga.
Utlovade här och nu att hon står för sin bekännelse ända till sin död.

HUSTRU KERSTIN, 48 år, VALLA (Ref A15)
Gift med Hans Nilsson.
Dotter till anklagade hustru Sara i Grillom (ref A14).
Syster till anklagade hustru Elisabeth i Subbersta (ref A12).

ANKLAGELSER:
Erkänner ej varför följande vittnen inkallas och vittnar var för sig:
VITTNEN:
Synderskan SARA från Veda och Högsjö socken
("...som sigh richtigt i trullwäsendhett hafr bekändt.")
- Har sett Ankl. i Blåkulla i åtta års tid.
- Ankl. lägger upp och bär fram maten.
- Ankl. har ätit, druckit, dansat och bolat med Satan.
Anklagade hustru ELISABETH i Subbersta (ref A12)
Syster till Ankl.
- Är i sällskap med Ankl. i Blåkulla.
SARA JOHANSDOTTER i Stöndar, 12 år
- Har ofta sett Ankl. äta, dricka och dansa i Blåkulla.

ANTECKNING: "saaken lembnas under bättre uplyssningh."
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HUSTRU ELISABETH, 60 år, FÖLJA (Ref A16)
Änka efter salig Erik Persson.
Syster till anklagade hustru Sara i Grillom (ref A14).

ANKLAGELSER:
Erkänner ej varför följande vittnen inkallas och vittnar var för sig:
VITTNEN:
IVAR LARSSON i Djuped, 17 år
- Har ofta sett Ankl. i Blåkulla.
- Ankl. gör ljusen, äter, dricker och dansar i Blåkulla.
ANNIKA i Kalknäs 12 år
- Har sett Ankl. dansa två gånger i Blåkulla.
Synderskan SARA från Veda och Högsjö socken
("...som sigh richtigt i trullwäsendhett hafr bekändt.")
- Har i fem års tid ofta sett Ankl. i Blåkulla.
- Har sett Ankl. "giöra liusen, een hoo full" i Blåkulla.
- Ankl. äter, dricker, dansar och bolar med Satan i Blåkulla.
Anklagade hustru ELISABETH i Subbersta (ref A12)
Systerdotter till Ankl.
- Ankl. gör ljusen i Blåkulla.
- Ankl. äter, dricker, dansar och bolar med Satan i Blåkulla.

ANTECKNING: "Saken upshöötz till bättre uplyssningh."
ANTECKNING den 6 februari 1675: Synderskan SARA från Veda och Högsjö
socken säger att en ängel har förkunnat att Ankl. genom olovligt saltbrukande blivit
en trollpacka.

PIGAN BARBRO OLOFSDOTTER, över 50 år, SUBBERSTA (Ref
A17)

ANKLAGELSER:
[Inga punkter tas upp i protokollet]
VITTNEN:
Anklagade pigan BARBROS MODER
"...blindh och utgammall..."
- Har sett Ankl. ligga i en säng i Blåkulla.
ANTECKNING: Daniel i Subbersta, 9 år, vittnar att han ofta sett Ankl.s blinda moder i
Blåkulla.
DANIEL i Subbersta, 9 år
- Ankl. äter, dricker och dansar i Blåkulla.
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MATS i Subbersta, 7 år
- Ankl. har legat nära en svart hund i Blåkulla.
- Ankl.s blinda moder har suttit i spisen och rört i aska.
MARGARETA i Subbersta, 9 år
- Ankl. dansar, äter och dricker i Blåkulla.
- Ankl. för två av Rafaels och tre av Daniels barn till Blåkulla.
IVAR LARSSON i Djuped, 17 år
- Har ofta sett Ankl.s blinda moder sitta på spisen och blåsa på elden på två stickor samt röra i
askan.
Pigan ELLA i Solum, över 14 år
HANS i Offer, 11 år
JONAS i Offer, 14 år
vittnar alla likadant:
- Har ofta sett Ankl. i Blåkulla.
- Ankl. bär vatten i ett ämbar.
- Ankl. har en vidja i ena örat och en orm i det andra.
- Har sett en blind käring som håller i skorstens-järnet och dansar.
JONAS PÅLSSON i Undrom, 12 år
PER PÅLSSON i Undrom, 10 år
vittnar båda likadant:
- Har ofta sett Ankl. i Blåkulla.
- Ankl. bär ett ämbar.
- Ankl. har en orm i ena örat.
- Ankl.s moder står vid skorstens-järnet och dansar, ligger stundom i en säng.
ANDERS i Grillom, 7 år
ELIAS i Grillom, 10 år
PER i Grillom, 9 år
vittnar alla likadant:
- Har ofta sett Ankl. dansa i Blåkulla.
- Har sett Ankl.s moder sitta på spisen.
NILS NILSSON i Törsta
RAFAEL i Solberg
vittnar båda likadant:
- Har ofta sett Ankl. dansa i Blåkulla.
- Ankl. tvättar skedarna, äter, dricker och dansar i Blåkulla.
- Har sett Ankl.s moder stå vid spisen och dansa och röra i elden.

DESSUTOM vittnar:
Synderskan SARA från Veda och Högsjö socken
("...som sigh richtigt i trullwäsendhett hafr bekändt.")
- Har sett Ankl. i Blåkulla sedan ett år.
- Har sett Ankl. dansa och bära ämbaren.
- Även sett Ankl.s blinda moder dansa och stå vid spisen "och doppa flöttett".
Anklagade hustru ELISABETH i Subbersta (ref A12)
- Har varit Ankl.s danssyster i Blåkulla.
- Har sett Ankl. bola med Satan.
- Ankl. för fem stycken barn till Blåkulla.
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- Ankl.s blinda moder står i Blåkulla och blöter bröd i flottgrytorna.

3 februari 1675

PIGAN SIGRID, 70 år (Ref A18)
Barnfödd i Nätra socken och Sjögoms by, nu i Västerhammar, Torsåkers socken.

ANKLAGELSER:
Erkänner ej varför följande vittnen inkallas och vittnar var för sig:
VITTNEN:
Nedanstående vittnar, helt eller delvis, om hur Ankl. vid sina Blåkullabesök ätit,
druckit, dansat, "bohlat medh Satan undher bordhett" m.m:
ANDERS i Grillom, 7 år
ELIAS i Grillom, 10 år
HANS i Offer, 11 år
JONAS i Offer, 14 år
MARGARETA i Sunnersta, 8 år
NILS i Törsta, 7 år
PER i Grillom, 9 år
PER i Solum, 13 år

HUSTRU ANNA, 60 år, SOLBERG (Ref A19)
Gift med Rafael Nilsson.

ANKLAGELSER:
[Inga punkter tas upp i protokollet]
VITTNEN:
TVÅ GOSSAR från Nordingrå
[visgossar?]
- Har sett att Ankl. är märkt av Satan.
Synderskan SARA från Veda och Högsjö socken
("...som sigh richtigt i trullwäsendhett hafr bekändt.")
- Har i åtta års tid ofta sett Ankl. i Blåkulla.
- Ankl. öser upp maten på faten.
- Ankl. har ätit, druckit, dansat och bolat med Satan i Blåkulla.

Nedanstående vittnar, helt eller delvis, om hur Ankl. vid sina Blåkullabesök ätit,
druckit, dansat, "bohlat medh Satan undher bordhett" m.m samt att Ankl. "frambär
kåhl" och "kiöttfathen":
IVAR i Djuped, 17 år
JOHAN i Undrom, 10 år
JONAS i Undrom, 12 år
Pigan KERSTIN i Solberg (vuxen)
PER i Solum, 13 år
SARA i Stöndar, 12 år
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OBS! Anklagade med referensnr A20 - A32 tillhör Sånga och Överlännäs socknar.

6 februari 1675

PIGAN ANNIKA ERIKSDOTTER, 20 år, VALLA (Ref A33)
Syster till anklagade drängen Markus Eriksson i Valla (ref A34).

ANKLAGELSER:
Har blivit "beryktad" av följande barn:
VITTNEN:
NILS NILSSON i Lännäs, 9 år
- Har blivit förd till Blåkulla av Ankl. varje natt sedan julnatten, ibland på folk, ibland på
boskap och kreatur.
- Har fått en guld-daler i städsel.
- Har fått en bäre.
- Ankl. har tagit blod från honom och givit till den elake, varmed han skrev i en stor bok.
- När Ankl. kommer till Blåkulla stiger hon fram till bordet, niger, kysser på hand och tar
Satan i hand och tackar honom för senast.
- Ankl. för korn till Blåkulla.
- Ankl. för också alla de 14 barnen, som vittnar, till Blåkulla.
JONAS NILSSON i Lännäs, 7 år
- Har blivit förd till Blåkulla av Ankl. efter julhelgen, ibland på folk, ibland på fä.
- Har fått guld- och riksdaler.
- Har fått en bäre.
- Ankl. har tagit blod från honom, varmed hans namn skrevs i en stor bok.
- Är omdöpt men vet inte till vilket namn.
- När Ankl. kommer till Blåkulla säger hon: "Fanen tage migh".
ANTECKNING: "Gudh beware oss".
- Ankl. för korn, som hon bränner upp, till Blåkulla.
- Ankl. för 14 barn, som han inte känner, till Blåkulla.
SIGRID i Lännäs, 12 år
- Har blivit förd till Blåkulla av Ankl. varje natt sedan 14 dagar före Jul.
- Har fått två riksdaler i städsel.
- Har fått en bäre.
- När Ankl. kommer till Blåkulla stiger hon fram Satan, tar i hand, niger och kysser på hand.
- Ankl. mjölkar både folk och fä.
- Ankl. för korn, som bränns upp, till Blåkulla.
- Ankl. för också 14 barn till Blåkulla.
JONAS ABRAHAMSSON i Lännäs, 11 år
- Har blivit förd till Blåkulla av Ankl. varje natt sedan julhelgen, ibland på folk, ibland på fä.
- Ankl. har tagit blod från hans lilltå, varmed en karl skrev hans namn i en stor bok.
- Är omdöpt till Djävuls-nack.
- När Ankl. kommer till Blåkulla säger hon: "Fanen tage migh".
ANTECKNING: "Gud beware oss".
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- Ankl. för korn och mjöl, som bränns upp, till Blåkulla.
- Ankl. för också många barn till Blåkulla.

GABRIEL DAVIDSSON i Tybränn, 9 år
("...bewist Annika under ögonen att...")
- Har blivit förd till Blåkulla av Ankl. varje natt sedan julnatten.
- När Ankl. kommer till Blåkulla niger hon för Satan.
Vittnet tillägger:
I natt stod Ankl. på knä för Satan och bad honom om hjälp, annars skulle det vara ute med
henne eftersom hon i går sattes i stocken och sedan fick handklovar [det vill säga ren
tortyr (min anm.)].
Satan svarade att det inte kunde skada henne.
KERSTIN ISRAELSDOTTER i Hurjom, 7 år
- Har blivit förd till Blåkulla av Ankl. endast i natt och aldrig tidigare.
- Ankl. stod på knä framför Satan och bad om hjälp. Satan hade svarat att inget skulle skada
henne bara hon inte bekänner.
Ankl. nekar och säger sig inget veta om Blåkulla och ännu mindre fört några
barn dit.
SARA JOHANSDOTTER i Stöndar, 12 år
- Har sett Ankl. i Blåkulla varje natt.

DESSUTOM vittnar de ovanstående, helt eller delvis, om hur Ankl. vid sina
Blåkullabesök ätit, druckit, dansat, "bohlat medh Satan undher bordhett" m.m.
samt sågat på kedjan Satan är bunden med.

DRÄNGEN MARKUS ERIKSSON, c:a 20 år, VALLA (Ref A34)
Bror till anklagade pigan Annika Eriksdotter i Valla (ref A33).

ANKLAGELSER:
[Inga punkter tas upp i protokollet]
VITTNEN:
Nedanstående vittnar om hur Ankl. vid sina Blåkullabesök ätit, druckit och dansat:
GABRIEL i Tybränn, 9 år
JONAS i Lännäs, 7 år
JONAS i Lännäs, 11 år
KERSTIN i Hurjom, 7 år
NILS i Lännäs, 9 år
SIGRID i Lännäs, 12 år

Den anklagade nekar och "förkastade tolfman Nils Markusson" att han kan läsa
över styng med saltet, liksom den anklagade hustru Märit i Lännäs (ref A35 - Öv).
Ankl. åberopade också hustru Malin i Golva: Hon ska ha "söcht sådant hoos honom,
thet han sade sig willia och kunna bewijsa".
Beslutades att skicka bud efter hustru Malin.
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DE TRE HÄXPROCESSERNA I BOTEÅ 1674 - 75
(Publicerad på www.botea.se/kulturlagret)

Den Andra Processen
Boteå länsmansgård, Sundby, 8 januari - februari 1675
Tabellerna bygger på J. Hambraeus' vid tillfället förda protokoll, avskrivet av Sture Norberg (se förordet).

ANKLAGADE FRÅN BOTEÅ SOCKEN
TABELLER ÖVER ANKLAGADE OCH VITTNEN
Sammanställning: Erik Hoppe
De anklagade är uppdelade efter ev släktskap el dyl. Annars i referensnummerordning.
Referensnumret (t ex "A23") hänvisar till protokollet och ger den ordning i vilken de uppträder.

ANKLAGADE FRÅN BOTEÅ SOCKEN (20 + 1, ankl fr Torsåker)
Ref Ankl Namn
1674 Status
A1
A3

Kerstin
Hustru

28

By
Socken

Antal Vittnade
vittnen själv mot

Dt A3, Sy A9
Gm Per Andersson

Golva
Boteå

21

Margareta
Änka

53

Mt A1, Mt A9
Äe Lars Olofsson

Stöndar
Boteå

20

A9

Henrik Larsson
Dräng

24

St A3, Br A1

Stöndar
Boteå

9

A5

Britta
Piga

15

Piga hos A3

Stöndar
Boteå

10

Karin
Änka

56

Äe Måns Nilsson

Kalknäs
Boteå

26

A4

Malin
Hustru

54

Gm Nils Danielsson

Valla
Boteå

14

A6

Britta
Änka

65

Törsta
Boteå

23

A7

Anna
Hustru

65

Undrom
Boteå

13

A8

Nils Månsson
Dräng

19

Kalknäs
Boteå

17

A10

Sara
Hustru

55

Gm Olof Persson

Subbersta
Boteå

10

A11

Karin
Änka

Äe Olof Persson

Offer
Boteå

5

A12

Lispeth
(Elisabeth)
Hustru

40+ Dt A14. Sy A15
Gm Johan Danielsson

A14

Sara
Änka

70

Mt A12 + A15. Sy A16

Grillom
Boteå

7

A15

Kerstin
Hustru

48

Dt A14. Sy A12
Gm Hans Nilsson

Valla
Boteå

3

A16

Elisabeth
Änka

60+ Sy A14
Äe Erik Persson

Följa
Boteå

4

A13

Margareta
Piga

48

Undrom
Boteå

8

A17

Barbro
Olofsdotter
Piga

50+

A19

Anna
Hustru

A33

Annika
Eriksdotter
Piga

20

Sy A34

A34

Markus Eriksson
Dräng

20

Br A33

A18

Sigrid
Piga

70

A2

Ja

Ålder Gm: Gift med, Äe: Änka efter, Dt: Dotter till, Mt: Mor till, St: Son till, Sy: Syster
till, Br: Bror till

Ja

Gm Henrik Pålsson

Subbersta
Boteå

Subbersta
Boteå
Gm Rafael Nilsson

Solberg
Boteå
Valla
Boteå
Valla
Boteå

16

A2-3-5-67-8-9-10-11

A14-15-16-17

16

9
7

6

Västerhammar 8
Torsåker

A35 - Öv
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BARNVITTNEN (53)
Namn

Ålder

By

Vittn.

Vittnade mot anklagad (A)

1674

1 3 9 5 2 4 6 7 8 10 11 12 14 15 16 13 17 19 33 34 18

Anders

7

Grillom

1 3

Annika

7

Golva

1

Annika

12

Kalknäs

2

Britta

12

Kalknäs

2

Daniel

9

Subbersta

Dordi Israelsdotter

8

Solum

Elias

10

Grillom

1 3

Ella (piga)

14+

Solum

1 3 9

Erik

15

Kalknäs

Gabriel Davidsson

9

Tybränn

Hans

11

Offer

Hans Israelsson
(I. Grets oäkta son)

8

Undrom

Hans Jonsson

8

Golva

Hans Pålsson

6

Kalknäs

Israel Israelsson

10

Solum

Ivar

5 2 4 6

Ant

10

12

17

18 10
1

16

2
1
17

Ja

1

8
5 2 4 6
2

1
10

6 7 8

12
11 12

17

18 10

17

10

13
33 34

9 5 2

8 10

12

St
St

1

4
1

17

3

Så - Öv

18 9
2

3 9
1

Öv

1
13

1

8

1

Solum

12

17

Djuped

Johan Eriksson

10

Undrom

Jonas

14

Offer

Jonas Abrahamsson

11

Lännäs

4

33 34

4

Öv

Jonas Nilsson

7

Lännäs

4

33 34

3

Så - Öv

Jonas Pålsson

12

Undrom

Karin Sternelius

5

Prästgården

Karl Johansson

8

Stöndar

Kerstin Israelsdotter

7

Hurjom

Kerstin Pålsdotter

8

Undrom

Kerstin Pålsdotter

10

Margareta

9

Kalknäs

Margareta

9

Subbersta

Margareta

7

Undrom

Margareta Håkansdotter

8

Sunnersta

Maria

14

Kalknäs

Mats

7

Subbersta

Märit

6

Golva

Nils Ivarsson

15

Solum

Nils Nilsson

9

Lännäs

Nils Nilsson

7

Törsta

1

Nils Sternelius

8

Prästgården

1 3 9

Olof

9

Golva

1

5

Per

9

Grillom

1 3

5 2 4 6

Per

7

Kalknäs

2

Per

10

Offer

2

Per Böös

12

Solum

Per Israelsson

13

Solum

Per Pålsson

10

Undrom

3

Rafael

11

Solberg

3

2 4 6

3

2

14

6 7 8

1 3 9 5 2 4 6

3 9

2

12

16

8 10 11 12 14

6 7 8

17 19

8

19

8

13

12 14

17

13 17 19

11

6
1 3

1

2

3
4

33 34

2

6 7 8

2

6

Stöndar

Sara Sternelius

7

Prästgården

Sigrid

12

Lännäs

Susanna

12

Golva

2

Nordingrå

3
17

2

7

2

1 3

18 3
2

1
12

17

2

1

1
9

2

6

8

12

19

4
2

33 34
6

8

14

17

St

3

Så - Öv
Så

5

7

3
10

12

17

18 10
1

12

2

2

7 8 10

5

1 3 9 5 2 4 6 7 8
2

13

6 7 8

5

12

19

18 12

13 17

8

17

4

6
8

1 3

6
18 7

6 7

1

2 4 6

12 14 15

13

19 33
33 34

6

St

12
2

4
6

St

1
10

6 7
1

Öv

1
8

Törsta
12

3
4

12

Ja

St

18 14

3

Sara Johansdotter

"Två gossar"
(Visgossar?)

3

St

1

Ivar Larsson

Rafael

Ja

Se även

8 10

3
4

19

2

Så - Öv
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VUXNA VITTNEN (7)
Namn

By

Vittnade mot anklagad (A)
1 3 9 5 2 4 6 7 8 10

"Barbros moder,
blindh och utgammall"

Undrom(?)

Kerstin
Piga

Solberg

Nils Nilsson

Offer

Olof
Dräng (Syskonb. t. A1)

Nässom

Olof Nilsson
Bonde

Arlom

Rafael Nilsson
Bonde

Solberg

Synderskan Sara

Veda o. Högsjö

Ant
11

12

14

15

16

13

17

19

34

Se även

18
1

17
19
11

1
1
2
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DE TRE HÄXPROCESSERNA I BOTEÅ 1674 - 75
(Publicerad på www.botea.se/kulturlagret)

Den Andra Processen
Boteå länsmansgård, Sundby, 8 januari - februari 1675
Sammanställningen bygger på J. Hambraeus' vid tillfället förda protokoll, avskrivet av Sture
Norberg (se förordet).

ANKLAGADE FRÅN STYRNÄS SOCKEN
Sammanställning: Erik Hoppe

10 februari 1675

HUSTRU SARA ISRAELSDOTTER, 56 år, UTNÄS (Ref A41)
Änka efter salige Mats Eriksson.
Moster till synderskan Sara från Veda och Högsjö socken, "...som sigh
richtigt i trullwäsendhett hafr bekändt."
ANKLAGELSER:
Av den förra kommissionen (sept 1674) dömd att stå kyrkplikt i tre söndagar
och att böta 40 daler kopparmynt till de fattiga och kyrkan "för sitt förseendhe
i trullwäsendhett".
Ställs nu under ytterligare en rannsakning.
Erkänner ej varför följande vittnen inkallas och vittnar var för sig:
VITTNEN:
JONAS PERSSON i Utnäs, 8 år
- Har blivit förd till Blåkulla av Ankl. sedan i somras, ibland på folk, ibland på kreatur.
- Har fått en silverskål, en sked och en röd kniv.
- Läser sin fjärde bok med förbannelser.
- Ankl. har tagit blod från hans vänstra finger.
- Har blivit omdöpt till "Djävuls-grytfathare", anklagade pigan Märit i Utnäs (ref A53)
ledde fram honom.
- Av faddrarna kände han bara igen anklagade Erik Olofsson i Dämsta (ref A47) och
anklagade hustru Sara i Utnäs (ref A45).
- När Ankl. kommer till Blåkulla hälsar hon: "Fanen ta mägh"
- Ankl. för också vittnets bror Måns, som är liten och inte kan vittna, till Blåkulla.
NILS MAURITZSON i Utnäs, 8 år
"...kan fuller wittna men ligger hemma siuk", som fadern intygar och därför vittnar i gossens ställe.

- Har blivit förd till Blåkulla av Ankl.
- Ankl. för också dit Olof Perssons gosse, Olof, som är liten.
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ISRAEL ISRAELSSON i Solum, 10 år
Ankl.s brorson.
- Har blivit förd till Blåkulla tre nätter i höstas av Ankl.
- När Ankl. kom till Blåkulla hälsade hon på Satan och kallade honom Käre far
NILS LARSSON i Djuped, 10 år
- Har blivit omdöpt till Djävuls-Pelle.
- Faddrar var Nils Olofsson i Lockne och de anklagade Erik Olofsson i Dämsta (ref A47),
hans hustru den anklagade Elisabeth i Dämsta (ref A46) samt hustru Anna i Djuped (ref
A44).
- Ankl. har sågat på kedjan i Blåkulla.
Anklagade hustru KERSTIN i Djuped (ref A42)
- Har sett Ankl. under två års tid i Blåkulla.
- Ankl. bär fram maten, bolar med Satan, äter, dricker och dansar i Blåkulla.

DESSUTOM vittnar de ovanstående, helt eller delvis, om hur Ankl. vid sina
Blåkullabesök ätit, druckit, dansat, "bohlat medh Satan undher bordhett" m.m.
vilket också följande barn helt eller delvis intygar:
ELIAS i Djuped, 16 år
Pigan ELLA i Solum, över 14 år
IVAR i Djuped, 17 år
LARS i Frök, 13 år (bekänner "omsider effter förmahning")
OLAUS i Utnäs
OLOF i Lo, 13 år
OLOF i Utnäs, 12 år
PER i Solum, 13 år
SARA i Lo, 12 år
SARA i Utnäs, 12 år

DESSUTOM vittnar:
Synderskan SARA från Veda och Högsjö socken
("...som sigh richtigt i trullwäsendhett hafr bekändt.")
Inkallas och då hon får se Ankl. (sin moster) börjar hon gråta och ber Ankl. sig bekänna
och bli ett Guds barn, så de kan mötas i Guds rike.
Förmanar Ankl. "sigh rätta och falla Gud till fothen".
Ankl. ville inte bekänna varför vittnet intygar:
- Har sett Ankl. i Blåkulla alltsedan barndomen.
- Ankl. sågar på järnkedjan, bolar med Satan, äter, dricker och dansar i Blåkulla.

HUSTRU KERSTIN, 72 år, DJUPED (Ref A42)
Änka.
Syster till anklagade pigan Anna i Djuped (ref A43)
BEKÄNNELSE:
Ankl. har varit i Blåkulla i två år som hon kan minnas.
En som heter Finn-Staffan har läst på salt åt Daniel Mårtenssons mor i
Myckelby som är död. Ankl. fick detta salt och har använt det i maten och till
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boskapen.
Ankl. erkänner att hennes arbete i Blåkulla är, och har varit, att hon sållat
mjölet och vänt stekarna.
Sedan Ankl. börjat bekänna har de andra trollpackorna i Blåkulla trampat och
sparkat på henne. Det är de anklagade:
hustru Anna i Djuped (ref A44),
hustru Sara i Utnäs (ref A45) och
hustru Elisabeth i Dämsta (ref A46).
Ankl. bekänner att hon fört följande barn till Blåkulla:
Nils i Djuped (hennes sonson),
Olof Israelsson i Solum,
Nils Israelsson i Solum,
Dordi Israelsdotter i Solum,
Karin Israelsdotter i Solum,
pigan Ella i Solum samt
Olof Perssons lego-gosse Mårten i Djuped.
Fler vill hon inte bekänna.
Ankl. säger att hon har varit så ofta i Blåkulla att hon inte kunnat annat än
dyrka Satan som sin Gud.
Hon säger också att hon har haft sin tro och tanke på den rätta guden och
honom både åkallat och tillbett.
ANTECKNING 11 februari 1675: Ankl. står fast vid sin bekännelse.

PIGAN ANNA, 57 år, DJUPED (Ref A43)
Syster till anklagade hustru Kerstin i Djuped (ref A42).
ANKLAGELSER:
Erkänner ej varför följande vittnen inkallas och vittnar var för sig:
VITTNEN:
Anklagade hustru KERSTIN i Djuped (ref A42)
(Ankl.s syster)
- Ankl. drar handkvarnen i Blåkulla medan vittnet sållar mjölet hon malt.
Synderskan SARA från Veda och Högsjö socken
("...som sigh richtigt i trullwäsendhett hafr bekändt.")
- Har sett Ankl. i Blåkulla sedan åtta år tillbaka.
- Ankl. drar handkvarnen i Blåkulla.
- Ankl. har ätit, druckit, dansat och bolat med Satan i Blåkulla.
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Omsider BEKÄNNER Ankl. att vittnena talat
sanning.
Hon bekänner att hon fört följande barn till Blåkulla var tredje natt:
Hustru Saras son Erik i Viätt,
Två av Olof Eskilssons barn i Aspnäs,
En gosse,
En flicka och
Israel Israelssons son Nils i Solum.
Ankl. tog kyrkoherden och kaplanen i hand på "att hon intill
dödzstundom skall stå widh sin bekännelse och aldrich ther ifrån
wijka".
ANTECKNING 11 februari 1675: Ankl. står fast vid sin bekännelse.

HUSTRU ANNA ANDERSDOTTER, 65 år, DJUPED (Ref A44)
Gift med Erik Eriksson.
ANKLAGELSER:
Erkänner ej varför följande vittnen inkallas och vittnar var för sig:
VITTNEN:
[OBS! En del sidor i protokollet, gällande denna anklagade, är förstörda.
Dels är en bit av ett par sidor borta och dels är texten oläsbar på andra
ställen, varför några vittnesmål inte är kompletta.]
NILS IVARSSON i Solum, 15 år
- Har blivit förd till Blåkulla av Ankl. varannan natt sedan fjorton dagar före Jul, ibland
på folk, ibland på boskap.
- Ankl. bär fram maten i Blåkulla.
IVAR LARSSON i Djuped, 17 år
- Har blivit förd till Blåkulla av Ankl. varje natt sedan fjorton dagar före Jul.
- Har fått en riksdaler.
- Har läst ut en bok.
- Ankl. bär fram maten i Blåkulla.
ERIK DJUPAEDIUS i Djuped, 11 år
- Har blivit förd till Blåkulla av Ankl. varje natt sedan fjorton dagar före Jul.
- Har fått två riksdaler och en silversked i städsel.
- Ankl. har tagit blod från hans vänstra lillfinger, gav det till en svart karl som skrev med
det i en bok.
- Ankl. reder och bär fram maten i Blåkulla.
KARIN DJUPAEDIUS i Djuped, 7 år
- Har blivit förd till Blåkulla av Ankl. varje natt sedan i höstas.
- Ankl. har tagit blod från hennes finger och tår, vilket den fule under bordet skrivit med
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i en bok.

PER BÖÖS i Solum, 12 år
- Har blivit förd till Blåkulla av Ankl. sedan fjorton dagar före Jul.
- Har fått ett guldstycke och en riksdaler i städsel.
- Har läst ut tre böcker fulla med förbannelser.
- Ankl. har, tillsammans med en svart karl, tagit "bloden af hanss främstee finger".
- Har blivit omdöpt till Djävuls-Olof men kände inte sina faddrar.
KERSTIN BÖÖS i Solum, 10 år
- Har blivit förd till Blåkulla av Ankl. varje natt efter kommissionen i höstas (sept 1674).
- Har fått guld och riksdaler i städsel.
- Har förr läst böcker i Blåkulla men numera inte.
SARA ISRAELSDOTTER i Solum, 5 år
- Har blivit förd till Blåkulla av Ankl. varje natt.
- Har fått två vita penningar i städsel.
- Har fått mat att äta.
Pigan ELLA i Solum, över 14 år
- Har blivit förd till Blåkulla av Ankl. varje natt sedan något före Jul.
- Har fått ett guldstycke i städsel.
- Har läst tre och en halv bok med förbannelser.
- Har blivit omdöpt till Djävuls-Annika.
DORDI ISRAELSDOTTER i Solum, 8 år
- Har blivit förd till Blåkulla av Ankl, ibland på folk, ibland på boskap.
- Har fått allehanda slags mat att äta.
- Ankl. bär fram faten i Blåkulla.
NILS LARSSON i Djuped, 10 år
- Har blivit förd till Blåkulla av Ankl, varje natt mellan Mickelsmäss till Jul. Därefter har
hans farmor, den anklagade hustru Kerstin i Djuped (ref A42) som bekänt, fört honom
dit.
- Har fått ett guldstycke och 14 riksdaler i städsel.
- Har läst ut två förbannade böcker.
- Ankl. har tagit blod från hans lillfinger, gav det till en svart karl som skrev med det i...
[OBS! Här saknas resten av detta vittnesförhör - eventuellt mer.]
Synderskan SARA från Veda och Högsjö socken
("...som sigh richtigt i trullwäsendhett hafr bekändt.")
- Har sett Ankl. i Blåkulla i tolv år.
Anklagade änkan Kerstin i Djuped (ref A42)
- Betygar att Ankl. är en trollpacka.

DESSUTOM vittnar de ovanstående, helt eller delvis, om hur Ankl. vid sina
Blåkullabesök ätit, druckit, dansat, "bohlat medh Satan undher bordhett" m.m.
vilket också följande barn helt eller delvis intygar:
ISRAEL i Solum, 10 år
JONAS i Utnäs, 8 år
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LARS i Frök, 13 år
OLAUS i Utnäs
OLOF i Utnäs, 12 år
PER i Solum, 12 år

ANTECKNING 15 februari 1675: Vittnet synderskan SARA från Veda och Högsjö
socken berättar att Ankl. i går natt lovade Satan ett nyfött barn.
[OBS! Här saknas resten av protokollet för denna anklagade - eventuellt
mer.
Dock framgår att Israels Böös' hustru vittnar.]

HUSTRU SARA, 50 år, UTNÄS (Ref A45)
Gift med Erik Rafaelsson.
Född i Högsjö socken.
ANKLAGELSER:
Den anklagade blev av den förra kommissionen...
[OBS! Det saknas en del av protokollet, gällande denna anklagade, liksom
andra delar är oläsliga.]
VITTNEN:
JONAS DANIELIS i Utnäs
[OBS! Delar av detta vittnesförhör saknas och är oläsliga.]
- Har läst ut sex förbannelseböcker.
- Ankl. har erbjudit vittnet att få hornet [med smorning - min ant].
- Ankl. har lovat honom att han till Påsk ska bli präst om han läser flitigt.
- Sedan han bekänt har Ankl. behandlat honom illa och slagit honom, senast i natt.
- Ankl. bär fram rågbröd i Blåkulla.
SARA DANIELIS i Utnäs, 12 år
- Har blivit förd till Blåkulla av Ankl. sedan strax före Jul.
- Har fått en klänning och sedan pengar.
- Har fått flera gods och gårdar.
- Har läst ut fyra böcker och håller på med den femte.
- Ankl. har tagit blod från hennes vänstra lillfinger.
- Har blivit omdöpt till Djävuls-Sara.
- Faddrar var Ankl, anklagade hustru Anna i Djuped (ref A44) och anklagade Erik
Olofsson i Dämsta (ref A47).
- Ankl. bär fram mat och tvättar kläder i Blåkulla.

[OBS! Här saknas text för minst tre vittnen. De namn som kan identifieras är
MÅNS DANIELIS i Utnäs, 5 år,
PER ISRAELSSON i Solum, 13 år och
ISRAEL ISRAELSSON i Solum, 10 år

Följande text är avslutning av ett vittnesförhör - troligen Israel Israelssons.]
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- Ankl. har varit inne i sekreterare Blixts källare och druckit öl och brännvin.
- Ankl. har stulit korn från både sekreterare Blixts och herr Eriks kornlador.
- På bröllopet hos klockaren i Djuped har Ankl. varit inne och tagit bort maten från
bordet.

OLOF i Utnäs, 12 år
- Har blivit förd till Blåkulla av Ankl. varje natt sedan i somras.
- Har fått riksdaler, guld, silverkannor och mera sådant, "som intet annat war än skarn
och spånor", i städsel.
- Har läst ut tre och en halv bok.
- Har blivit omdöpt till Djävuls-Olle.
- Ankl. för vittnets mindre broder, Lars, som är för liten för att vttna, till Blåkulla.

ANTECKNING: Ankl. för också Per Olofssons i Utnäs gosse Olof, fyra år, till
Blåkulla, vilket de andra barnen vittnade och han själv berättade efter sonens
ord.
Synderskan SARA från Veda och Högsjö socken
("...som sigh richtigt i trullwäsendhett hafr bekändt.")
- Har känt och sett Ankl. i Blåkulla i 16 år.
- Ankl. bär fram maten och sågar på kedjan i Blåkulla.

DESSUTOM vittnar de ovanstående, helt eller delvis, om hur Ankl. vid sina
Blåkullabesök ätit, druckit, dansat, "bohlat medh Satan undher bordhett" m.m.
vilket också följande barn helt eller delvis intygar:
DORDI i Solum, 8 år
Pigan ELLA i Solum, över 14 år
IVAR i Djuped, 17 år
JONAS i Utnäs, 8 år
LARS i Frök, 13 år
NILS i Djuped, 10 år
NILS i Solum
OLAUS i Utnäs
OLOF i Lo, 13 år
PER i Solum, 12 år (frånvarande, genom tolvmans berättelse)
PER i Viätt
SARA i Lo, 12 år

DESSUTOM vittnar:
Kaplan ERIK DJUPAEDIUS i Djuped
- Intygar att vid bröllopet hos klockaren i Djuped "maaten uthj theres åsyn heel
förswan och bleff till intet" som också vittnats om ovan.
HENRIK HENRIKSSON i Utnäs, 14 år
- Har fått riksdaler, guld och silverkannor i städsel.

HUSTRU ELISABETH NILSDOTTER, 50 år, DÄMSTA (Ref
A46)
Gift med anklagade Erik Olofsson i Dämsta (ref A47).
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ANKLAGELSER:
Av den förra kommissionen (sept 1674) dömd att stå kyrkplikt i fyra söndagar
bredvid sin make, anklagade Erik Olofsson i Dämsta (ref A47), och att slita 30
slag ris.
Ställs nu under ytterligare en rannsakning efter att följande angivit henne:
VITTNEN:
JONAS PERSSON i Dämsta, 10 år
- Har blivit förd till Blåkulla av Ankl. sedan skördetiden.
- Har fått en silverkanna.
- Vet inte vad Ankl. har för uppgift i Blåkulla utom att göra korvar.
KLEMENT i Dämsta, 6 år
- Har blivit förd till Blåkulla av Ankl. sedan skördetiden.
- Har fått städsel.
- Har läst två böcker.
- Ankl. gör korvar i Blåkulla.
NILS LARSSON i Djuped, 10 år
- Ankl. bär korvfaten i Blåkulla.
LARS NILSSON i Frök, 13 år
- Ankl. bär fram korvar i Blåkulla.
ANNIKA i Myckelby, 8 år
- Har sett Ankl. göra korvar i Blåkulla.
- Ankl. "ligger under bordet och dänger fötterna medan en swart ligger på hänne".
PER ANDERSSON i Myckelby, 8 år
- Har sett Ankl. brygga i Blåkulla.

DESSUTOM vittnar de ovanstående, helt eller delvis, om hur Ankl. vid sina
Blåkullabesök ätit, druckit, dansat, "bohlat medh Satan undher bordhett" m.m.
vilket också följande barn helt eller delvis intygar:
(* = Vittnet säger också att Ankl. gör korvar i Blåkulla)
BRITTA i Sjö *
DORDI i Solum, 8 år *
ELIAS i Djuped, 16 år
Pigan ELLA i Solum, över 14 år
ERIK i Viätt *
ISRAEL i Solum, 10 år *
IVAR i Djuped, 17 år *
JONAS i Utnäs
KERSTIN i Solum, 10 år *
MÅRTEN i Djuped *
NILS i Frök *
NILS i Solum *
OLOF i Utnäs, 12 år *
PER i Solum, 13 år *
PER i Solum, 12 år (frånvarande, genom tolvmans berättelse) *
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SARA i Dämsta *
SARA i Lo, 12 år *
SOLOMON i Myckelby, 10 år *

DESSUTOM vittnar:
Erik Hansson berättar efter sin dotter ANNIKA i Dämsta, 4 år
- Ankl. för flickan, liksom ett mindre barn, till Blåkulla.
SARA i Sjö, 10 år
- Har blivit förd till Blåkulla av Ankl. varannan natt och varannan av sin faster, Anna i
Sjö.
- Får inte se vad Ankl. sysslar med i Blåkulla.
MARGARETA i Lo
- Ankl. gör korvar i Blåkulla.
OLOF i Lo, 13 år
- Har sett Ankl. göra korvar i Blåkulla men inte mer.
Synderskan SARA från Veda och Högsjö socken
("...som sigh richtigt i trullwäsendhett hafr bekändt.")
- Har sett Ankl. i Blåkulla sedan sju år tillbaka.
- Ankl. gör korvar, äter och dricker i Blåkulla.

ANTECKNING: Ankl. nekar alltjämt.

ERIK OLOFSSON, DÄMSTA (Ref A47)
Gift med anklagade hustru Elisabeth Nilsdotter i Dämsta (ref A46).
ANKLAGELSER:
Av den förra kommissionen (sept 1674) dömd att stå kyrkplikt i fyra söndagar
bredvid sin maka, anklagade hustru Elisabeth Nilsdotter i Dämsta (ref A46),
och att löpa sex gatlopp genom 60 man.
Ställs nu under ytterligare en rannsakning för Blåkullaresor.
VITTNEN:
Synderskan SARA från Veda och Högsjö socken
("...som sigh richtigt i trullwäsendhett hafr bekändt.")
- Har sett Ankl. i Blåkulla sedan över 20 år tillbaka, sedan tiden han gifte sig.
- Ankl.s hustru liksom hans son Israel Eriksson, 21 år, och styvdotter Britta, 22 år, är
också i Blåkulla.
- Ankl. har dansat, ätit, druckit, svarvat, hackat kål, sköljt jäst ur kannorna m.m. i
Blåkulla.

DESSUTOM vittnar följande att Ankl. i Blåkulla har...
...SVARVAT:
DORDI i Solum, 8 år
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Pigan ELLA i Solum, över 14 år
ERIK i Viätt
ISRAEL i Solum, 10 år
IVAR i Djuped, 17 år
JONAS i Utnäs, 8 år
JONAS i Utnäs
KERSTIN i Solum, 10 år
KLEMENT i Dämsta, 6 år
MÅRTEN i Myckelby
MÄRIT i Lo, 11 år
NILS i Djuped, 10 år
NILS i Frök
OLOF i Utnäs, 12 år
PER i Lo
PER i Solum, 13 år
SARA i Dämsta
SARA i Solum, 5 år
SOLOMON i Myckelby, 10 år

...HACKAT KÅL:
ERIK i Lugnvik
IVAR i Djuped, 17 år
JONAS i Utnäs
KERSTIN i Solum, 10 år
NILS i Solum, 15 år
OLOF i Utnäs, 12 år
PER i Solum, 12 år (genom tolvmans berättelse)
SARA i Solum, 5 år

...ÄTIT, DRUCKIT etc:
ERIK i Viätt
IVAR i Djuped, 17 år
MÄRIT i Lo, 11 år
NILS i Solum, 15 år
OLOF i Lo, 13 år

Många av ovanst. vittnar också att Ankl.s son Israel hackat kål och styvdotter
Britta sytt eller hanterat korvskinn i Blåkulla.
DESSUTOM vittnar:
OLAUS DANIELIS i Utnäs
- Har endast sett Ankl.s son Israel hacka kål i Blåkulla.
SARA DANIELIS i Utnäs, 12 år
- Har sett Ankl. svarva i Blåkulla.
- Har sett Ankl.s son Israel hacka kål i Blåkulla.
- Ankl. har stått fadder åt henne.
SARA ERIKSDOTTER i Lo, 12 år
- Har endast sett Ankl.s styvdotter Britta dansa, äta och dricka samt sytt korvskinn i
Blåkulla.
SARA i Sjö, 10 år
- Har ofta sett Ankl, hans son Israel och styvdotter Britta när de går över golvet i
Blåkulla.
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ANNIKA i Myckelby, 8 år
- Har ofta sett Ankl.s styvdotter Britta sy korvskinn och ibland kärna smör i Blåkulla.
Hustru KARIN i Dämsta
Per Rafaelssons hustru.
- Ankl.s son Israel har gått runt i gårdarna och bett barnen att inte bekänna.
LARS NILSSON i Frök, 13 år
- Ankl. svarvar i Blåkulla.
- Ankl.s son Israel har lovat honom två par handskar om han inte bekänner.
ANTECKNING: Israel nekar.

HUSTRU MÄRIT, 44 år, MYCKELBY (Ref A48)
Gift med Daniel Mårtensson.
ANKLAGELSER:
Av den förra kommissionen (sept 1674) dömd att stå kyrkplikt i tre söndagar.
Ställs nu under ytterligare en rannsakning, angiven av följande vittnen för
trolldom och Blåkullafärder.
VITTNEN:
ANNIKA i Myckelby, 8 år
- Har blivit förd till Blåkulla av Ankl. efter kommissionen i höstas (sept 1674).
- Har fått riksdaler och silversked i städsel.
- Har läst fyra böcker med förbannelser.
- Ankl. har tagit blod från hennes lilltå.
- Har blivit omdöpt men vet inte till vilket namn.
- Vet inte heller vilka faddrarna var.
- Är gift men hennes man blev ett vedträ när hon bekände.
- När Ankl. kommer till Blåkulla hälsar hon: "Putt fredh".
- Ankl. bakar, äter, dansar och bolar med Satan i Blåkulla.
- Ankl. för också alla barnen i Myckelby till Blåkulla: Först och främst hennes egen son
och sedan Klement Pålssons tre barn, Jon Johanssons fem barn, gamle Anders Perssons
två barn och unge Anders Perssons tre barn.
SOLOMON DYSTER i Myckelby, 10 år
- Har blivit förd till Blåkulla av Ankl. sedan i somras, ibland sex men nu åtta gånger per
natt.
- Har fått tre riksdaler och en silversked i städsel.
- Har läst fyra böcker med förbannelser över alla Guds skapade kreatur, undantaget
humlan, skatan och ormen.
- Ankl. har tagit blod från honom med vilket "den fuule swarten" skrev i en bok.
- Har blivit omdöpt till Satur.
- Faddrar var Ankl, den anklagade Erik Olofsson i Dämsta (ref A47), hans anklagade
hustru Elisabeth (ref A46), Erik Eriksson i Djuped och hans hustru den anklagade
hustru Anna i Djuped (ref A44).
- När Ankl. kommer till Blåkulla hälsar hon: "Fanen tage migh" varvid han svarar: Sitt
och vila.
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- Ankl. "går till honom under bordet, tager up kläderna och giör skammen medh
honom".
- Ankl. äter, dricker och sågar på kedjan i Blåkulla.
- Ankl. för också säd till Blåkulla.

[OBS! Här efter saknas delar av texten.
Många namn finns kvar men i vissa fall bara rudiment av vittnesmålen. De
vittnena listas nedan, tillsammans med de som vittnar om det vanliga "äta,
dricka, dansa och bola med Satan".
I en del fall ger den läsbara texten något utöver detta - de vittnesmålen
kommer efter nedanst. lista.]
Pigan ELLA i Solum, över 14 år
ISRAEL i Solum, 10 år
JONAS i Utnäs
LARS i Frök, 13 år
MÅRTEN i Djuped
MÄRIT i Lo, 11 år
NILS i Djuped, 10 år
NILS i Solum, 15 år
OLAUS i Utnäs
OLOF i Lo, 13 år
OLOF i Utnäs, 12 år
PER i Solum, 13 år
PER i Solum, 12 år (genom tolvmans berättelse)
SARA i Dämsta

PER ANDERSSON i Myckelby
- Har blivit förd till Blåkulla av Ankl. sedan i somras.
- Har fått städsel.
- Har läst fyra böcker med förbannelser.
- När Ankl. kommer till Blåkulla hälsar hon: "Putt fred"
- Ankl. bär fram mat i Blåkulla.
ANNIKA i Myckelby, 7 år
- Har blivit förd till Blåkulla av Ankl. varje natt.
- Har fått riksdaler, som bara var spån, i städsel.
- Har blivit omdöpt men vet inte till vad.
- Är gift och har barn i Blåkulla.
- Ankl. dansar, äter, sitter till bords och ligger hos Satan i Blåkulla.
- Ankl. går under bordet och ber Satan: Käre far, hjälp mig.
KLEMENT i Myckelby
(Vittnar för sin sjuke son [vars namn inte noterats])
- Sonen har blivit förd till Blåkulla av Ankl.
ANDERS PERSSON i Myckelby
(Vittnar för sina två sjuka barn [vars namn inte noterats])
- Ankl. för dem till Blåkulla.
JON JOHANSSON i Myckelby
(Vittnar för sina två späda barn [vars namn inte noterats])
- Ankl. för dem till Blåkulla.
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SARA ERIKSDOTTER i Lo, 12 år
- Ankl. har stått fadder åt henne i Blåkulla.
- Ankl. dansar och bolar med Satan i Blåkulla.
Synderskan SARA från Veda och Högsjö socken
("...som sigh richtigt i trullwäsendhett hafr bekändt.")
- Har sett Ankl. i Blåkulla sedan över 7 år tillbaka, sedan tiden hon gifte sig.
- Ankl. är matlagerska i Blåkulla.
- Ankl. har dansat, ätit, druckit och bolat med Satan i Blåkulla.
SARA ANDERSDOTTER i Myckelby, 11 år
- Ankl. för henne och hennes syster Britta till Blåkulla.
- Har läst ett blad i en bok.
- Ankl. har tagit blod från henne.
- Ankl. dansar och ligger hos en vacker karl under bordet och sågar på kedjan i Blåkulla.
BRITTA ANDERSDOTTER i Myckelby, 8 år
- Har blivit förd av Ankl. till Blåkulla fyra nätter.
- Har läst tre böcker.
- Ankl. har tagit blod från hennes finger och "smördt böckren".
- Ankl. "dantzar, ligger hoos karlen under bordet, sågar etz." i Blåkulla.

15 februari 1675

HUSTRU KARIN, FRÖK (Ref A49)
Gift med Per Nilsson.
ANKLAGELSER:
Av synderskan Sara från Veda och Högsjö socken, "som sigh bekiändt",
angiven som trollkäring och har sett henne i Blåkulla och dit har Ankl. följt sin
mor som är död sedan elva år.
Sedan har Ankl. "der sammastädes altijdh warit sedd, ätit, druckit, dantzat,
suttit till bordz, burit fram steek och hwettbullar och boohlat medh Satan
under bordet".
Erkänner ej varför följande vittnen inkallas och vittnar var för sig:
VITTNEN:
NILS IVARSSON i Solum, 15 år
- Har sett Ankl. bära fram stekar två gånger i Blåkulla men inte annat.
OLOF PERSSON i Lo, 13 år
- Har sett Ankl. bära fram stekar i natt i Blåkulla men inte förr.
PER ISRAELSSON i Solum, 13 år
- Har sett Ankl. hela året i Blåkulla där hon bär fram vetebullar och veteringar.
- Ankl. bolar med Satan under bordet.
- Ankl. för med sig Nils Matssons son Lars, Olof Nilssons barn och sina egna till
Blåkulla.
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LARS NILSSON i Frök, 13 år
- Har blivit förd till Blåkulla av Ankl, den anklagade hustru Margareta i Lo (ref A50) och
hustru Anna i Nyböle, två och fyra gånger per natt.
- Har bara sett Ankl. 14 dagar i Blåkulla.
- Ankl. bär fram stekar och rågbullar, dansar och dricker i Blåkulla.
SARA ERIKSDOTTER i Lo, 12 år
Ankl.s brorsdotter.
- Har sett Ankl. två nätter, nu nyligen, bara gått över golvet bland folkhopen i Blåkulla.
ANNIKA OLOFSDOTTER i Frök, 5 år
Ankl.s makes brorsbarn.
- Har blivit förd till Blåkulla av Ankl. sedan skörden.
- Har läst tre böcker med förbannelser.
- Ankl. har lett henne till Satan som tagit blod från henne.
- Ankl. slog vittnet i natt i Blåkulla eftersom hon bekände i går morse.
- Ankl. har "bedit henne skylla på löössmodren, Nils Matssons hustro".
- Ankl. för sina egna barn Nils, Lars och Per samt vittnets broder Olof till Blåkulla.

HUSTRU MARGARETA, 25 år, LO (Ref A50)
Gift med Jon Olofsson.
ANKLAGELSER:
"...hwilken mychet rychtbar war för Blåkullafärder, och bleff nu, så wähl af
rätten som predikoämbetet, förmant tillstå och bekiänna saningen".
Erkänner ej varför följande vittnen inkallas och vittnar var för sig:
VITTNEN:
NILS i Frök
- Har blivit förd till Blåkulla av Ankl. sedan Korsmässodagen.
- Ankl. kärnar smör i Blåkulla.
- Ankl. för med sig vittnets yngste bror och Olof Nilssons i Frök barn till Blåkulla.
LARS NILSSON i Frök, 13 år
- Har blivit förd till Blåkulla av Ankl. en gång varje natt.
- Ankl. kärnar smör, äter och dansar i Blåkulla.

DESSUTOM vittnar också följande att Ankl. kärnar smör i Blåkulla, och en
del dessutom, helt eller delvis, det vanliga äta, dricka, dansa, bola med Satan
etc.:
MARGARETA i Lo
MÄRIT i Lo, 10 år
NILS i Solum, 15 år
OLOF i Lo, 13 år
PER i Lo
PER i Solum, 12 år
PER i Solum, 13 år
SARA i Lo, 12 år
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HUSTRU MÄRIT, 40 år, LO (Ref A51)
Gift med Henrik Eriksson.
ANKLAGELSER:
"...är berychtadt af åthskilliga för Blåkullafärder".
VITTNEN:
OLOF PERSSON i Lo, 13 år
- Har blivit förd till Blåkulla av Ankl. sedan Korsmässodagen men nu rider han själv,
"oppå ensammen foolenskap" men Ankl. smörjer åt honom.
- Läste sin nionde bok när han erkände.
- Ankl. har tagit blod från hans ansikte och lillfinger.
- Har blivit omdöpt till Djävuls-Nisse.
- Faddrar var Ankl, den anklagade Erik Olofsson i Dämsta (ref A47) och anklagade
hustru Margareta i Lo (ref A50).
ANTECKNING: Ankl. nekade till detta.
Synderskan SARA från Veda och Högsjö socken
("...som sigh richtigt i trullwäsendhett hafr bekändt.")
- Har sett Ankl. för fyra år sedan då hon sopade kornet av sin grannes åker in på sin
egen.
- Ankl. har tagit korn i Erik Jakobssons härbre och fört till Blåkulla.
- Har sett Ankl. varje natt i Blåkulla sedsan dess.
- Ankl. har "ätit, drukit och warit under boordet och giordt skammen medh Satan" i
Blåkulla.
PER OLOFSSON i Lo
- Har blivit förd till Blåkulla av Ankl. sedan gamla pigan Anna Persdotter "gick till
döden för denna truldomslasten i förledne höstas".
[OBS! Detta visar att en av de två dödsdömda i rannsakningen i september 1674
verkligen avrättades - det finns ingen notering om avrättning i protokollen och vi vet
därför inte med säkerhet vad som hände med den andra dödsdömda kvinnan (hustru
Sigrid i Djuped).]
- Anklagade hustru Elisabeth i Dämsta (ref A46) har tagit blod från hans lillfinger.
- Har blivit omdöpt till Djävuls-Olle.
- Faddrar var den anklagade Erik Olofsson i Dämsta (ref A47) och hans son Israel.
- Ankl. för också hans lilla syster Margareta och flera bybarn till Blåkulla.
- Ankl. kokar, dansar och äter i Blåkulla.

SARA ERIKSDOTTER i Lo, 12 år
- Har blivit förd till Blåkulla av Ankl. sedan åtta dagar efter rannsakningen i höstas (sept
1674) "och sedan altijdh".
- Har fått två guld- och en vit peng i städsel.
- Har fått tre bäror.
- Läste sin femte bok.
- En svartklädd karl har tagit blod av henne.
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- Har blivit omdöpt till Djävuls-Masse.
- Är gift och har barn i Blåkulla.
- Ankl. kokar och "giör skammen medh Satan under bordet" i Blåkulla.
- När Ankl. kommer till Blåkulla säger hon: "Fanen tage migh".
- Ankl. för också vittnets lilla bror, fyra av Per Olofssons barn och från Olof Evertssons
gård två barn till Blåkulla.

MÄRIT i Lo, 11 år
- Har blivit förd till Blåkulla av Ankl. sedan åtta dagar efter rannsakningen i höstas (sept
1674).
- Har fått en riksdaler, som det inte var, i städsel.
- Satan som ligger under bordet har tagit blod av henne.
- Har blivit omdöpt till Djävuls-Sagge.
- Faddrar var den anklagade Erik Olofsson i Dämsta (ref A47), den anklagade hustru
Märit i Myckelby (ref A48) och Ankl.
- Är gift med en man som heter Anders men det vara bara en risbuske.
- Ankl. "dantzar, kokar, äter och bohlar medh Satan i Blåkulla".
MÄRIT HENRIKSDOTTER i Lo, 10 år
Dotter till Ankl.
- Har blivit förd till Blåkulla av Ankl. sedan rannsakningen i höstas (sept 1674). Senast
två gånger i natt.
- Har fått en silverkanna, som det verkade vara, i städsel.
- Har fött barn i Blåkulla.
- Ankl. för också sitt andra barn, Erik, till Blåkulla.

DESSUTOM vittnar följande barn, helt eller delvis, om hur Ankl. vid sina
Blåkullabesök kokat, ätit, druckit, dansat, "bohlat medh Satan undher
bordhett" m.m:
Pigan ELLA i Solum, över 14 år
ISRAEL i Solum, 10 år
IVAR i Djuped, 17 år
LARS i Frök, 13 år
NILS i Solum, 15 år
OLOF i Lo, 13 år
PER i Solum, 13 år
PER i Solum, 12 år

PIGAN DORDI OLOFSDOTTER, 30 år, SJÖ (Ref A52)
Dotter till Olof Persson.
ANKLAGELSER:
"...war berychtat för thet hon förer barn till Blåkulla".
VITTNEN:
BRITTA OLOFSDOTTER i Sjö
Ankl.s systerdotter.
- Har blivit förd till Blåkulla av Ankl. sedan anklagade hustru Elisabeth i Dämsta (ref
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A46) slutat föra henne.
ANTECKNING: Ankl. nekade till detta och sade att hon haft orolig sömn.
- Ankl. kokar och bär fram korvar i Blåkulla.

SARA i Sjö, 10 år
Ankl.s brorsdotter.
- Har blivit förd till Blåkulla av Ankl. fyra nätter.
- Ankl. dansar i Blåkulla men vittnet får inte se annat eftersom hon måste stå stilla vid
dörren.
SARA PERSDOTTER i Dämsta
- Har blivit förd till Blåkulla av Ankl. i tre veckor, senast i natt, ibland på folk, ibland på
boskap och kreatur.
- Vittnet sitter som nummer sju på "fohlenskapen".
- Ankl. för också två av Olof Anderssons i Viätt barn, och fler, till Blåkulla.
- Ankl. gör korvar, äter och bolar med Satan i Blåkulla.
KLEMENT i Dämsta, 6 år
- Har blivit förd till Blåkulla av Ankl. i natt då de red på en ko tillhörande Sigrid i Sjö.
- Ankl. gick till den fule under bordet.
- Ankl. äter och dricker i Blåkulla.
PER ISRAELSSON i Solum, 13 år
- Har sett hur Ankl. en gång stått på huvudet i kyrkan i Styrnäs.
- Ankl. "lyffter op särken optill öhrerna och springe till Satan".
- Ankl. skär sönder korvar, dansar, äter och dricker i Blåkulla.
ANNIKA ERIKSDOTTER i Dämsta, 4 år
- Har sett Ankl. i Blåkulla men inte sett vad hon haft för sig.
Synderskan SARA från Veda och Högsjö socken
("...som sigh richtigt i trullwäsendhett hafr bekändt.")
- Har sett Ankl. i Blåkulla alltsedan hon tjänade hos Erik Jakobsson i Lo för sju år
sedan.
- Ankl. har ätit, druckit, dansat, burit fram maten och bolat med Satan under bordet i
Blåkulla.

DESSUTOM vittnar följande barn, helt eller delvis, om hur Ankl. vid sina
Blåkullabesök gjort eller skurit sönder korvar, ätit, druckit, dansat, "bohlat
medh Satan undher bordhett" m.m:
ANNIKA i Dämsta, 4 år
Pigan ELLA i Solum, över 14 år (genom tolvmans berättelse)
ISRAEL i Solum, 10 år
IVAR i Djuped, 17 år
LARS i Frök, 13 år
MÅRTEN i Djuped
NILS i Djuped, 10 år
NILS i Frök
NILS i Solum
OLOF i Lo, 13 år
OLOF i Utnäs, 12 år
SARA i Lo, 12 år

122

GAMLA PIGAN MÄRIT GABRIELSDOTTER, 70 år, UTNÄS
(Ref A53)
ANKLAGELSER:
"...är berychtat föra barn till Blåkulla, hwarföre hon nu framstältes och
alfwarligen förmantes bekiänna sanningen".
Erkänner ej varför följande vittnen inkallas och vittnar var för sig:
VITTNEN:
Synderskan SARA från Veda och Högsjö socken
("...som sigh richtigt i trullwäsendhett hafr bekändt.")
- Har sett Ankl. i tre år i Blåkulla.
- Ankl. har röjt ur grytorna och stått ljusstake i Blåkulla.
- Ankl. bolar med Satan under bordet i Blåkulla.
OLAUS DANIELIS i Utnäs
- Har blivit förd till Blåkulla av Ankl. varje natt.
- Ankl. för också hans lillasyster, Mauritz' barn Nils, Lisa och Annika samt hennes
systerson Henrik i samma gård till Blåkulla.
ANTECKNING: Ankl. nekade "dertill, att hon intet förer dhem alla, doch måste
hon taga oppå sigh, att hon förer" vittnet.
"Doch togh sigh straxst tilbaka och war så twifwelachtigh i talet".

DESSUTOM vittnar följande barn, helt eller delvis, om hur Ankl. vid sina
Blåkullabesök "står liuss-staka på bordet, fötterna opp och hufuudet neder,
hafwandes liuset baak i ändan och ett i munden och ett på hwardera fingren":
Pigan ELLA i Solum, över 14 år
ERIK i Djuped, 11 år (genom sin far, kaplan Djupaedius)
ISRAEL i Solum, 10 år
IVAR i Djuped, 17 år
JONAS i Utnäs
JONAS i Utnäs, 8 år
LARS i Frök, 13 år
NILS i Djuped, 10 år
NILS i Frök
OLOF i Utnäs, 12 år
PER i Solum, 12 år (citerad ovan)
PER i Solum, 13 år
SOLOMON i Myckelby, 10 år

ANTECKNING: Ankl. "förmantes alfwarligen, så wähl af rätten som
predikoämbetet, bekiänna sanningen" men Ankl. nekar.

GAMLA PIGAN MARGARETA, 60 år, DÄMSTA (Ref A54)
ANKLAGELSER:
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Har blivit sedd i Blåkulla.
VITTNEN:

Följande barn vittnar, helt eller delvis, om hur Ankl. vid sina Blåkullabesök
gjort ljus, ätit, druckit, dansat, "bohlat medh Satan undher bordhett" m.m:
ANNIKA i Dämsta, 4 år
KLEMENT i Dämsta, 6 år
NILS i Solum, 15 år
SARA i Dämsta
SOLOMON i Myckelby, 10 år

HUSTRU KERSTIN, SOLUM (Ref A55)
Gift med båtsman Erik Larsson.
ANKLAGELSER:
[Inga punkter tas upp i protokollet]
VITTNEN:
Synderskan SARA från Veda och Högsjö socken
("...som sigh richtigt i trullwäsendhett hafr bekändt.")
- Ankl. "brukar trullskap medh salt och sådant, der medh hon hafwer stoor forrdel
medh sin boskap och hafwer nytta af andras boo".
- Ankl. tar smör med sig till Blåkulla.
ANTECKNING: Ankl. "jämrade sigh medh affecter och gråth". Hon sade sig inte veta
något om sådant och inte använt något annat salt än det hennes styvmor, den anklagade
hustru Sara i Utnäs (ref A45), givit henne för två mark att salta fisk med. Och i fjol var
finnens, Anders på Bräcken, hustru hos Ankl. och botade en kviga med något hon tog ur
en pung. "Huadh dett war kunde hon intet dwetta".
NILS IVARSSON i Solum, 15 år
- Har sett Ankl. två gånger i Blåkulla där hon stått helt stilla.
PER ISRAELSSON i Solum, 13 år
- Har sett Ankl. bära fram stekarna en gång i Blåkulla.
PER BÖÖS i Solum, 12 år
- Har sett Ankl. fyra gånger ta med smör till Blåkulla och bränna upp det.

LARS ERIKSSON, över 20 år, DJUPED (Ref A56)
DANIEL ERIKSSON, över 20 år, DJUPED (Ref A57)
KERSTIN ERIKSDOTTER, över 20 år, DJUPED (Ref A58)
Barn till anklagade hustru Anna i Djuped (ref A44).
ANKLAGELSER:
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Har blivit sedda i Blåkulla.
VITTNEN:
Synderskan SARA från Veda och Högsjö socken
("...som sigh richtigt i trullwäsendhett hafr bekändt.")
- Har sett Ankl. Lars i somras skänka öl från ett litet bord i Blåkulla.
- Ankl. Daniel har spelat fiol i Blåkulla.
- Ankl. Kerstin har vävt, dansat och iklädd en vit särk varit under bordet och bolat med
Satan i Blåkulla.
IVAR LARSSON i Djuped, 17 år
- Har sett Ankl. Kerstin innan kommissionen i höstas (sept 1674) läsa för barn i
Blåkulla.
PER ISRAELSSON i Solum, 13 år
- Har sett Ankl. Kerstin innan kommissionen i höstas (sept 1674) men inte senare.
NILS LARSSON i Djuped, 10 år
- Har sett Ankl. Lars dansa i Blåkulla.
- Har sett Ankl. Daniel spela i Blåkulla.
- Har sett Ankl. Kerstin före Jul dansa bara en gång i Blåkulla.
MÅRTEN BULLER i Myckelby
- Har bara sett Ankl. Kerstin fem gånger i Blåkulla, fyra gånger före Jul och sedan sett
henne dansa en gång.
PER BÖÖS i Solum, 12 år
- Har bara sett Ankl. Daniel i Blåkulla, där han spelat.
KERSTIN BÖÖS i Solum, 10 år
- Har bara sett Ankl. Daniel i Blåkulla, där han spelat varje natt.
DORDI ISRAELSDOTTER i Solum, 8 år
- Har bara sett Ankl. Lars i Blåkulla, där han suttit till bords och ätit och druckit.

HUSTRU ANNA, SOLUM (Ref A59)
Gift med Nils Persson.
ANKLAGELSER:
Har blivit sedd i Blåkulla.
VITTNEN:
Synderskan SARA från Veda och Högsjö socken
("...som sigh richtigt i trullwäsendhett hafr bekändt.")
- Har sett Ankl. skura i Blåkulla några gånger.

DESSUTOM vittnar föjande barn (exakt) detsamma:

125

NILS i Djuped, 10 år
MÅRTEN i Djuped
PER i Solum, 13 år

HUSTRU ELLA, DEGERSJÖN (Ref A60)
Finska.
Gift med Anders Andersson.
ANKLAGELSER:
[Inga punkter tas upp i protokollet]
VITTNEN:
Synderskan SARA från Veda och Högsjö socken
("...som sigh richtigt i trullwäsendhett hafr bekändt.")
- Har sett Ankl. i sju år i Blåkulla.
- Ankl. tar med sig rovor, som hon skalar och steker, till Blåkulla.
- Ankl. skiftar om på borden i Blåkulla.
IVAR LARSSON i Djuped, 17 år
- Ska ha sett Ankl. i Blåkulla men vittnet är inte närvarande.
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DE TRE HÄXPROCESSERNA I BOTEÅ 1674 - 75
(Publicerad på www.botea.se/kulturlagret)

Den Andra Processen
Boteå länsmansgård, Sundby, 8 januari - februari 1675
Tabellerna bygger på J. Hambraeus' vid tillfället förda protokoll, avskrivet av Sture Norberg (se förordet).

ANKLAGADE FRÅN STYRNÄS SOCKEN
TABELLER ÖVER ANKLAGADE OCH VITTNEN
Sammanställning: Erik Hoppe
De anklagade är uppdelade efter ev släktskap el dyl. Annars i referensnummerordning.
Referensnumret (t ex "A23") hänvisar till protokollet och ger den ordning i vilken de uppträder.

ANKLAGADE FRÅN STYRNÄS SOCKEN (20)
Ref Ankl Namn
1674 Status

Ålder Gm: Gift med, Äe: Änka efter, Dt: Dotter till,Mt: Mor till, St: Son till, Sy: Syster till, Br:
Bror till

By
Socken

Antal Vittnade
vittnen själv mot

Moster t A45

Utnäs
Styrnäs

16

A41 Ja

Sara
Änka

A45 Ja

Sara
Hustru

50

Systerdotter t A41
Gm Erik Rafaelsson

Utnäs
Styrnäs

22

A42

Kerstin
Änka

72

Sy A43
Äe Ivar

Djuped
Styrnäs

1

A43

Anna
Piga

57

Sy A42

Djuped
Styrnäs

2

A44 Ja

Anna Andersdotter 65
Hustru

Mt A56 + A57 + A58
Gm Erik Eriksson

Djuped
Styrnäs

19

A56

Lars Eriksson
Dräng

20+ St A44 och Erik Eriksson
Br A57 + 58

Djuped
Styrnäs

3

A57

Daniel Eriksson
Dräng

20+ St A44 och Erik Eriksson
Br A57 + 59

Djuped
Styrnäs

4

A58 Ja

Kerstin Eriksdotter 20+ Dt A44 och Erik Eriksson
Piga
Sy A56 + 57

Djuped
Styrnäs

5

A46 Ja

Elisabeth Nilsdotter 50
Hustru

Gm A47

Dämsta
Styrnäs

30

A47 Ja

Erik Olofsson
Bonde

Gm A46

Dämsta
Styrnäs

27

A48 Ja

Märit
Hustru

Gm Daniel Mårtensson

Myckelby 25
Styrnäs

A49

Karin
Hustru

Gm Per Nilsson

Frök
Styrnäs

7

A50

Margareta
Hustru

25

Gm Jon Olofsson

Lo
Styrnäs

10

A51

Märit
Hustru

40

Gm Henrik Eriksson

Lo
Styrnäs

13

A52

Dordi
Piga

30

Dt Olof Persson

Sjö
Styrnäs

18

A53

Märit
Gabrielsdotter
Piga

70

A54

Margareta
Piga

60

A55

Kerstin
Hustru

A59
A60

Utnäs
Styrnäs

15

Dämsta
Styrnäs

5

Gm båtsman Erik Larsson

Solum
Styrnäs

4

Anna
Hustru

Gm Nils Persson

Solum
Styrnäs

4

Ella
Hustru

Gm Anders Andersson
Finska

Degersjön 2
Styrnäs

A41-4344-45-46
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BARNVITTNEN (48)
Namn

Ålder

By

Vittn.

Vittnade mot anklagad (A)

1674

41 45 42 43 44 56 57 58 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 59 60

Antal

Annika

7

Myckelby

Annika

8

Myckelby

46

Annika Eriksdotter

4

Dämsta

46

Annika Olofsdotter

5

Frök

Britta Andersdotter

8

Myckelby

Britta Olofsdotter

48

Solum

Elias

16

Djuped

41

Ella (piga)

14+

Solum

Ja

45
41 45

44 56

11

44

Utnäs

45

Israel Israelsson

10

Solum

41 45

44

Ivar Larsson

17

Djuped

41 45

44

45

44

Ja

Utnäs

Jonas Persson

10

Dämsta

Jonas Persson

8

Utnäs

Ja

Karin Djupaedius

7

Djuped

Ja

Kerstin Böös

10

Solum

Klement

6

Dämsta

Lars Nilsson

13

Frök

5

Mårten Buller

Myckelby

58 46 47
46 47 48

Ja

Nils Ivarsson

15

Solum

Nils Larsson

10

Djuped

Nils Mauritzson

8

Utnäs

Olaus Danielis

46 47

44

2

50
48

52

59

4

47

2
51

3

50

2
52 53

5
2

46 47 48 49 50 51

44 56 57 58 46 47 48

54 55
52 53

9
59

41

1

41 45

44

48

53

5

44

46 47 48

52 53

8

Lo

41 45

Per Böös

12

Solum

46 47 48 49 50 51 52

45

44

Myckelby

57

46 47 48
46

Solum

Ja

Lo

Ja

41 45

44

50 51

9
53

55

10

48
55 59

14

50 51

Sjö

Sara Andersdotter

11

Myckelby

Sara Danielis

12

Utnäs

Sara Eriksdotter

12

Lo

Ja

Sara Israelsdotter

5

Solum

Ja

Bo

3

45

10

Bo

2

58 46 47 48 49 50 51 52 53
47

Viätt

Sara

Bo

13

Utnäs
13

10

11

46

52

41 45 42

Olof Persson

Sara Persdotter

4

1

44

41 45

Per Persson

54

46 47 48 49 50 51 52 53

45

Utnäs

13

4
52

50 51

12

Per Olofsson

4
1

57

46 47

Ja

Bo

6

53

47 48

Olof

Per Andersson

53

44

58

Lo

Bo

60 10
1

46

10

Solum

9

51 52 53

45

Märit Henriksdotter
Nils Israelsson

51 52 53

47

41 45

Ja

Frök

2
2

46 47

Lo

Bo

1

44

11

Nils

9

46

Märit

Bo

1

46 47 48

41 45

Utnäs
Djuped

51 52 53
53

Lo

Mårten

Solomon Dyster

2

46 47

14

Per Israelsson

5

44

Henrik Henriksson

Måns Danielis

2

46
46 47 48

Viätt

Margareta

1
52

47

Djuped

Jonas Danielis

3

46 47

Lugnvik

Erik Ruuth

54

1

46

8

Erik Djupaedius

2
52

48

Dordi Israelsdotter

Erik

1

48
49

Sjö

Se även

1
46 47

52

3

48
41 45

1

47

41 45

46
44

3
48 49 50 51 52

8

47

Dämsta

46 47 48

Myckelby

46 47 48

2
52

54

5

53 54

5

VUXNA VITTNEN (7)
Namn

By

Vittnade mot anklagad (A)

Antal

Se även

41 45 42 43 44 56 57 58 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 59 60
Anders Persson

Myckelby

Erik Djupaedius
Kaplan

Djuped

Israel Böös' hustru

Solum

Jon Johansson

Myckelby

Karin
(Gift med Per Rafaelsson)

Dämsta

Klement Pålsson

Myckelby

Synderskan Sara

Veda o. Högsjö

48

1
1

45
44

1
48

1
1

47
48
41 45

43 44 56 57 58 46 47 48 49

1
51 52 53

55 59 60 17

Bo - Så - Öv
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DE TRE HÄXPROCESSERNA I BOTEÅ 1674 - 75
(Publicerad på www.botea.se/kulturlagret)

Den Andra Processen
Boteå länsmansgård, Sundby, 8 januari - februari 1675
Sammanställningen bygger på J. Hambraeus' vid tillfället förda protokoll, avskrivet av Sture Norberg (se
förordet).

ANKLAGADE FRÅN SÅNGA SOCKEN
Sammanställning: Erik Hoppe

HUSTRU MÄRIT, SÅNGA KYRKBORD (Ref A21)
Gift med Hans Månsson.
ANKLAGELSER:
Erkänner ej varför följande vittnen inkallas och vittnar var för sig:
VITTNEN:
PER ISRAELSSON i Sånga, 11 år
- Har blivit förd till Blåkulla av Ankl. sedan Mickelsmäss, två gånger per natt på boskap.
- Har fått en riksdaler, som var en rundskuren barkbit vilken visades upp, i städsel.
- Har läst ut fyra böcker fulla med förbannelser.
- En svart karl har tagit blod från hans lillfinger och skrev med det i en bok.
- Har blivit omdöpt till Fanners-Nisse.
- Är gift med en som heter Fanners-Kerstin, som på sistone blev en svart tuva.
- Ankl. tar med sig korn, som hon bränner upp, till Blåkulla.
- Ankl. för också 20 barn, av vilka en del inte kan vittna eller inte vet något om det, till Blåkulla.
HANS i Sånga, 9 år
- Har blivit förd till Blåkulla av Ankl. varje natt sedan i höstas.
- Har fått ett guldstycke i städsel.
- Har läst ut 3 och en halv bok.
- Ankl. har tagit blod från hans mun och gav det till Satan.
- Har blivit omdöpt till Djävuls-Per.
- Ankl. tar med sig korn, som hon bränner upp, till Blåkulla.
- Ankl. för också 19 barn, som han vet säkert, till Blåkulla.
OLOF ANDERSSON i Östpara, 11 år
- Har blivit förd till Blåkulla av Ankl. sedan i höstas, en till tre gånger per natt på boskap.
- Har fått en silverskål i städsel.
- Har fått mat i Blåkulla.
- Har läst ut nästan en bok.
- Ankl. tar med sig korn till Blåkulla.
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ANNIKA i Para, 8 år
- Har blivit förd till Blåkulla av Ankl. varje natt sedan i höstas.
- Har fått mat i Blåkulla.
- Har läst i en bok.
- Har blivit omdöpt till Djävuls-Anka.
- Ankl. har, ur Anders i Östpara, mjölkat en tunna mjölk som hon gjorde ost av.
- Ankl. har lovat Satan att inte bekänna.
BRITTA i Östpara, 9 år
- Har blivit förd till Blåkulla av Ankl. varje natt sedan en tid tillbaka.
- Har fått ett guldstycke i städsel.
- Har fått mat, som blev till grodor, i Blåkulla.
- Har läst två blad i en bok.
OLOF i Sångal, 10 år
- Har blivit förd till Blåkulla av Ankl. sedan i höstas.
- Har fått en silverskål i städsel.
- Har läst ut två böcker.
- Ankl. har tagit blod från hans bröst.
- Ankl. tar med sig korn, som hon bränner upp, till Blåkulla.
LARS i Sånga, 10 år
- Har blivit förd till Blåkulla av Ankl. varannan natt sedan i höstas.
- Har fått en guldklimp i städsel.
- Har läst ut fem böcker fullla med förbannelser över allt som finns på jorden, undantaget skatan.
- Ankl. tar med sig korn, som hon bränner upp, till Blåkulla.
- Ankl. för också 20 barn till Blåkulla.

DESSUTOM vittnar de ovanstående, helt eller delvis, om hur Ankl. vid sina Blåkullabesö
kokat allehanda mat, ätit, druckit, dansat, "bohlat medh Satan undher bordhett" m.m. vilk
också följande barn helt eller delvis intygar:
DORDI i Björkå, 14 år
ELISABETH i Björkå, 12 år
GABRIEL i Tybränn, 9 år
JONAS i Lännäs, 8 år
JONAS i Mällby
NILS i Lännäs, 10 år
OLOF i Sånga, 10 år
SIGRID i Lännäs, 12 år

DESSUTOM vittnar:
DAVID NILSSON i Sångal
Vittnar genom sin fader Nils Davidsson i Sångal.
- Ankl. för honom och hans syskon Erik, Israel och Malin till Blåkulla varje natt.
KARIN i Östpara
- Har blivit förd till Blåkulla av Ankl. under en längre tid.
LARS LARSSON i Sånga, 13 år
- Har blivit förd till Blåkulla av Ankl. varje natt.
- Blir också förd till Blåkulla varje natt av anklagade änkan Kerstin i Mällby (ref A32 - Öv).
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Synderskan SARA från Veda och Högsjö socken
("...som sigh richtigt i trullwäsendhett hafr bekändt.")
- Har sett Ankl. i Blåkulla sedan åtta år tillbaka.
- Har sett Ankl.s två döttrar Kerstin och anklagade pigan Karin i Sånga (ref A39) i Blåkulla.
- Har sett Ankl.s svägerska hustru Margareta i Solum, nu boende i Lockne och Bjärtrå socken, i 13 år
tid i Blåkulla.
- Ankl. kokar korvar, bolar med Satan, äter, dricker och dansar i Blåkulla.
Anklagade änkan hustru ANNA i Lökom, 66 år (ref A20 - Öv)
Förmanade Ankl. att i Jesu namn nekänna och sluta tjäna Satan.
- Har sett Ankl. i Blåkulla "under samma beställningar som barnen på henne hafua wittnat.
samtliga "sanningen hafua betygatt".

HUSTRU BRITTA, VÄSTPARA (Ref A22)
Gift med Anders Olofsson.
Mor till anklagade Barbro i Para (ref A24).
Mor till anklagade Ella i Para (ref A25).
Mor till anklagade Sara i Para (ref A26).
Mor till anklagade Per i Para (ref A27).
ANKLAGELSER:
[Inga punkter tas upp i protokollet]
VITTNEN:
ERIK i Västpara, 9 år
- Har blivit förd till Blåkulla av Ankl. sedan Korsmässotiden, varje natt, ibland på folk, ibland på
boskap.
- Har fått en silverpenning i städsel.
- Har fått mat som blev till ringlande ormar om det hamnade på golvet.
- Har läst ut två böcker med förbannelser över "fahr och mor etz."
- Ankl. har tagit blod från hans finger.
- Ankl. mjölkar boskapen och kokar mjölken i Blåkulla.
- Ankl. tar med sig korn, som hon bränner upp, till Blåkulla.
- Har sett Ankl. föra fyra barn till Blåkulla.
- Ankl. för också hans lilla bror Israel, som inte kan vittna, till Blåkulla.
MÄRIT i Gårdnäs, 8 år
- Har blivit förd till Blåkulla av Ankl. varje natt sedan i somras.
- Har fått silverpenningar, som ligger hemma under härbret, i städsel.
- Har fått korvar att äta i Blåkulla.
- Har läst ut två böcker fulla med förbannelser.
- Ankl. har tagit blod från hennes tår.
- Ankl.s son Per spelar på fiolen i Blåkulla.
KARIN i Gårdnäs, 8 år
- Har blivit förd till Blåkulla av Ankl. varje natt sedan Korsmässotiden.
- Har fått en röd peng i städsel.
- Har fått mat att äta i Blåkulla.
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- Har läst ut två böcker "fulla medh förbannelsser, som hon uprächnadhe".
- Har blivit omdöpt till Kerstin.
- Ankl.s son Per spelar på fiolen i Blåkulla.
- Ankl. för också Erik Danielssons i Para två pojkar, Erik Olofssons i Gårdäs två "stinttor" och en lite
flicka vittnet inte känner, till Blåkulla.

DESSUTOM vittnar de ovanstående, helt eller delvis, om hur Ankl. vid sina Blåkullabesö
kokat allehanda mat, ätit, druckit, dansat, "bohlat medh Satan undher bordhett" m.m. vilk
också följande barn helt eller delvis intygar:
DORDI i Björkå, 14 år
ELISABETH i Björkå, 12 år
JONAS i Lännäs, 8 år
NILS i Östpara, 9 år
NILS i Lännäs, 10 år
OLOF i Östpara, 11 år
PER i Sånga, 11 år
SIGRID i Lännäs, 12 år

DESSUTOM vittnar:
Anklagade hustru ANNA ("GUBB-ANNA") i Lökom (ref A31 - Öv)
- Ankl. har kärnat smör "och hafft mychet annat för händer" i Blåkulla.
- Varken Ankl. eller någon annan slipper att bola med Satan under bordet.

ANTECKNING:
Ankl.s dotter, den anklagade Barbro, 12 år, i Para (ref A24), har blivit angiven av en pojke,
Erik Eriksson i Västpara, att hon själv rider till Blåkulla, och dessutom "högre i wädret än
någon annan". Sedan en månad tillbaka rider hon på hans fars vinterkviga.
Hennes två systrar, de anklagade Ella (ref A25) och Sara (ref A26) i Para samt brodern, de
anklagade Per i Para (ref A27), är också i Blåkulla.
Ella och Per rider på en "fordenskap" medan Sara och den anklagade Karin Kristoffersdot
i Para (ref A23) rider på en annan.

PIGAN KARIN KRISTOFFERSDOTTER, 28 år, PARA (Ref A23)
ANKLAGELSER:
[Inga punkter tas upp i protokollet]
VITTNEN:
PER ISRAELSSON i Sånga, 11 år
- Ankl. rider själv till Blåkulla.
- Ankl. steker korvar i en röd mässingspanna med mycket smör, i Blåkulla.
- Ankl. äter och dricker i Blåkulla.
- Har sett Ankl. åtskilliga gånger "gådt under bordet och giort skammen medh den fuule swarta
ANNIKA OLOFSDOTTER i Sångal, 8 år
- Har ofta sett Ankl. i Blåkulla.
- Ankl. steker korvar och kokar i en silverpanna i Blåkulla.
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- Ankl. äter, dricker och dansar i Blåkulla.
- Ankl. har "bedrifuit skammen medh den fuule".

9 februari 1675:

Ankl. erkänner ej sina blåkullafärder, varför följande vittnen inkallas och vittnar var för si
VITTNEN:

ERIK i Para
- Har sett Ankl. varje natt steka fläsk i en silverpanna, hacka kålen och koka den, äta och dansa i
Blåkulla.
- Ankl. för två barn han inte känner till Blåkulla.
- Vittnet rider på fordenskapen tillsammans med anklagade pigan Sara Andersdotter i Para (ref A26
PER ISRAELSSON i Sånga, 11 år
- Upprepar sitt vittnesmål från tidigare.
ANNIKA OLOFSDOTTER i Sångal, 8 år
- Upprepar sitt vittnesmål från tidigare.
KARIN i Gårdnås, 8 år
- Har sett Ankl. några gånger äta vid bordet och sedan dansa i Blåkulla.
- Ankl. för ett litet barn i sitt förkläde till Blåkulla.
KARIN i Sångal
- Ankl. diar sina tre barn i Blåkulla.
- Ankl. har kallat vittnet för rallhora och hotat att "henne aflijfua" eftersom hon avslöjat Ankl.

PIGAN BARBRO ANDERSDOTTER, 12 år, PARA (Ref A24)
PIGAN ELLA ANDERSDOTTER, PARA (Ref A25)
PIGAN SARA ANDERSDOTTER, PARA (Ref A26)
DRÄNGEN PER ANDERSSON, PARA (Ref A27)
Alla fyra är barn till anklagade hustru Britta i Västpara (ref A22).
ANKLAGELSER:
[Inga punkter tas upp i protokollet]
VITTNEN:

Nils Anderssons son, c:a 10 år
- Har sett Ankl. Barbro många gånger i Blåkulla.
- Ankl. Barbro stod i natt på knä för Satan och "beklagat sigh att hon nu war uthj stoor wånda. Ty,
dhe wille taga lijfwet af henne. Bedit den elaka om hielp". Den elaka svarade att hon skulle ge sig til
tåls och att inget skulle skada henne.
- Ankl. Ella brukar fläta, dansa och äta i Blåkulla.
- Ankl. Sara rider själv till Blåkulla.
- Ankl. Sara gör sig mycket vacker då Satan ber de anklagade att inte bekänna sig,.
- Ankl. Per spelar, dansar och äter i Blåkulla.
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OLOF ANDERSSON i Östpara, 11 år
- Har sett Ankl. Barbro "twettat,dantzat, ätit, läst etz." i Blåkulla.
- Har också sett Ankl. Barbros syskon i Blåkulla.
- Ankl. Barbro stod i natt på knä för Satan och "beklagat sigh dhe liuga lijfwet af sigh. Satan bedit
henne intet grufwa sigh."
- Ankl. Sara dansar, äter, dricker och tvättar i Blåkulla.
- Ankl. Ella hackar kål, dansar och äter i Blåkulla.
- Ankl. Per spelar i Blåkulla.

NILS NILSSON i Lännäs, 10 år
- Har i natt sett några av de anklagade i Blåkulla.
- Har i natt även sett de två som i går SATTES I HANDKLOVAR [dvs utsattes för tortyr], i
Blåkulla.
- Alla fyra Ankl. stod i natt på knä för den elaka och "beklagat sigh der öfwer att dhe nu willie witna
lijfwet af dhem. Bider den elaka giöra dhem biståndh. Den fuule Satan bedit dem wara tillfredz, de
skall intet skada."
PER ISRAELSSON i Sånga, 11 år
Vittnar (exakt) som Nils Nilsson i Lännäs ovan.

9 februari 1675:
"Oppå kånan Sara i Para" (ref A26) vittnar nu:
ERIK i Para
- Har ofta sett Ankl. i Blåkulla.
- Ankl. för två barn han inte känner till Blåkulla.
- I Blåkulla har Ankl. sin gosse, vilken hon lägger i en silvervagga medan hon tvättar stugan.
- Ankl. har ätit, druckit och dansat i Blåkulla.
OLOF ANDERSSON i Östpara, 11 år
- Har ofta sett Ankl. tvätta stugan och kärlen i Blåkulla..
- I Blåkulla har Ankl. sitt eget barn med.
- Ankl. äter, dricker, dansar och ligger hos den fule under bordet.
Synderskan SARA från Veda och Högsjö socken
("...som sigh richtigt i trullwäsendhett hafr bekändt.")
- Har sett Ankl. i åtta års tid bära fram maten, äta, dricka, dansa och bola med Satan under bordet.

OBS! Anklagade med referensnr A28 - A38 tillhör Boteå och Överlännäs socknar.

PIGAN KARIN HANSDOTTER, 18 år, SÅNGA (Ref A39)
Dotter till anklagade hustru Märit i Sånga (ref A21).
ANKLAGELSER:
[Inga punkter tas upp i protokollet]
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VITTNEN:
"...på henne wittnade desse, såsom och på hennes syster Kerstin".
[Denna syster Kerstin kan jag inte identifiera som anklagad]

De följande vittnar, helt eller delvis, om hur Ankl. och hennes syster Kerstin vid sina
Blåkullabesök ätit, druckit, dansat, "bohlat medh Satan undher bordhett" m.m:
GABRIEL i Tybränn, 9 år
JONAS i Lännäs, 8 år
JONAS i Mällby
LARS i Sånga, 13 år
NILS i Törsta
OLOF i Sånga, 10 år
OLOF i Östpara, 11 år
PER i Sånga, 11 år
SIGRID i Lännäs, 12 år

DESSUTOM vittnar:
Synderskan SARA från Veda och Högsjö socken
("...som sigh richtigt i trullwäsendhett hafr bekändt.")
- Har i åtta års tid sett Kerstin följa sin mor, anklagade Märit i Sånga (ref A21) till Blåkulla.
- Har i två års tid sett Ankl. skura kärlen, äta, dricka och dansa i Blåkulla.
- Ankl.s syster Kerstin har burit in ved, rört i grytorna, ätit, druckit och dansat i Blåkulla.
Anklagade hustru ANNA ("GUBB-ANNA") i Lökom (ref A31 - Öv)
- Har sett Ankl. och hennes syster Kerstin i Blåkulla där de har sina sysslor.
ANTECKNING: Vittnet ber Ankl. och hennes syster att bekänna.
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DE TRE HÄXPROCESSERNA I BOTEÅ 1674 - 75
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Den Andra Processen
Boteå länsmansgård, Sundby, 8 januari - februari 1675
Tabellerna bygger på J. Hambraeus' vid tillfället förda protokoll, avskrivet av Sture Norberg (se förordet).

ANKLAGADE FRÅN SÅNGA SOCKEN
TABELLER ÖVER ANKLAGADE OCH VITTNEN
Sammanställning: Erik Hoppe
De anklagade är uppdelade efter ev släktskap el dyl. Annars i referensnummerordning.
Referensnumret (t ex "A23") hänvisar till protokollet och ger den ordning i vilken de uppträder.

ANKLAGADE FRÅN SÅNGA SOCKEN (8)
Ref

A21

Ankl Namn
1674 Status

Ålder

Märit
Hustru
18

Vittnade
Antal
själv
vittnen
mot

Gm: Gift med, Äe: Änka efter, Dt: Dotter till, Mt: Mor till, St: Son till, Sy: Syster
till, Br: Bror till

By
Socken

Gm Hans Månsson
Mt A39

Sånga
kyrkbord
Sånga

20

Dt A21

Sånga
Sånga

11

Gm Anders Olofsson
Mt A24-25-26-27

Västpara
Sånga

12

Dt A22
Sy A25-26-27

Para
Sånga

5

A39

Karin Hansdotter
Piga

A22

Britta
Hustru

A24

Barbro Andersdotter
Piga

A25

Ella Andersdotter
Piga

Dt A22
Sy A24-26-27

Para
Sånga

5

A26

Sara Andersdotter
Piga

Dt A22
Sy A24-25-27

Para
Sånga

7

A27

Per Andersson
Dräng

St A22
Br A24-25-26

Para
Sånga

5

A23

Karin
Kristoffersdotter
Piga

12

28

Dt Kristoffer Andersson

Para
Sånga

6
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BARNVITTNEN (27)
Namn

Ålder

By

Vittn.

Vittnade mot anklagad (A)

1674

21

39

22

24

25

Antal
26

27

Annika Olofsdotter

8

Sångal

Annika

8

Para

21

1

Britta

9

Östpara

21

1

Sångal

21

David Nilsson

Se även

23
23

1

1

Dordi Johansdotter

14

Björkå

21

22

2

Öv

Elisabeth Johansdotter

12

Björkå

21

22

2

Öv

Erik

Para

26

Erik Eriksson

9

Västpara

Gabriel Davidsson

9

Tybränn

21

Hans

9

Sånga

21

Jonas Nilsson

8

Lännäs

21

39

Mällby

21

39

Jonas
Karin

8

22

25

26

27

Sångal
Östpara

21

Lars

10

Sånga

21

Lars Larsson

13

Sånga

21

Märit

8

Gårdnäs

(Nils Anderssons son)

10

Östpara

Nils Andersson

9

Östpara

Nils Nilsson

10

Lännäs

23

6

22
22

Karin

2

39

Gårdnäs

Karin

Nils Nilsson

24

23

Bo - Öv

1

Öv

3

Bo - Öv

2

Öv

23

2

23

1
1
1

39

2
22

21

22

24

25

26

27

24

25

26

27

4
1

39

Olof

10

Sångal

21

Olof Andersson

11

Östpara

21

39

Olof Persson

10

Sånga

21

39

Per Israelsson

11

Sånga

21

Sigrid

12

Lännäs

21

Öv

1

22

Törsta

2

6

Bo - Öv

1

Bo

1
22

24

25

26

27

39

22

24

25

26

27

39

22

7
23

2

Öv

8

Öv

3

Bo - Öv

VUXNA VITTNEN (1)
Namn

Synderskan Sara

By

Veda o. Högsjö

Vittnade mot anklagad (A)
21

39

21

39

22

24

25

26
26

27

Antal

Se även

3

Bo - St - Öv

23
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DE TRE HÄXPROCESSERNA I BOTEÅ 1674 - 75
(Publicerad på www.botea.se/kulturlagret)

Den Andra Processen
Boteå länsmansgård, Sundby, 8 januari - februari 1675
Sammanställningen bygger på J. Hambraeus' vid tillfället förda protokoll, avskrivet av Sture
Norberg (se förordet).

ANKLAGADE FRÅN ÖVERLÄNNÄS SOCKEN
Sammanställning: Erik Hoppe

4 februari 1675

HUSTRU ANNA, 66 år, LÖKOM (Ref A20)
Änka.
ERKÄNNANDE:

Ankl. bekänner att hon varit i Satans tjänst i Blåkulla i 6 eller 7 år men vet inte
vem som förde henne själv första gången.
Vid skördetiden i somras började hon föra barn; först Jonas i Mällby, 11 år.
Vid Mickelsmässotiden började hon föra Lars Månssons pojke Israel och en
flicka, Elisabeth.
Något före Jul tog hon Henriks i Lökom son Olof.
Annandag Jul tog hon Hans Nilssons i Lökom fyra barn: Erik, Nils, Olof och
Barbro.
Sammanlagt är det åtta barn hon fört till Blåkulla "effter Satans tuingelsse och
stoora åstundhan".
Ankl. "bedher att medh henne måtte till dödhen för sine swåra synder
begärer hon intet lefua".
Ankl.s uppgifter i Blåkulla har varit att skura grytorna och göra korvar.
Ankl. ska också föra korn, som ska brännas upp, till Blåkulla.
Ankl. bekänner också att hon har bolat med Satan många gånger.
Ankl. har dyrkat Satan för Gud och åkallat honom med: Min Gud, min Gud.
Nu vill hon överge Satan helt och hållet och i stället tjäna den rätta guden, sin
skapare, "intill dödzstundhen".
Ankl. bekänner vidare att hon ridit på folk men oftare på boskap, till Blåkulla.
Satan själv har givit henne dem och något smörjelsehorn vet hon inget om.
Alltsedan den 13 januari har Ankl. stått fast vid sin bekännelse.

138

Då hon första gången bekände för predikoämbetet lovade hon att aldrig i
denna världen ta tillbaks sina ord, "uthan stå widh bekännelsn intill dödhen".
Ankl. bekänner fullständigt på sin syster, Kristoffer Anderssons i Para hustru
Malin och begärde in henne till rätten så att Ankl. får säga henne i ögonen att
hon tjänar Satan liksom Ankl.
[Denna syster Malin har jag inte kunnat identifiera som anklagad.]
"Hustru Malin inkallades och h: Anna badh sin syster och sig bekänna".
Hon har i Blåkulla hjälpt till att brygga, har dansat, bolat med Satan och sågat
på kedjan.
Systern för också dit barn. Enligt Ankl. är det två barn från Olof Nilsson i
Sångal och tre barn från Anders Olofsson i Östpara.
Ankl. ber enträget sin syster att "bekänna och blifua Guds barn".
VITTNEN:
OBS! Dessa vittnen vittnar mot Ankl.s syster hustru Malin i Para.
Synderskan SARA från Veda och Högsjö socken
("...som sigh richtigt i trullwäsendhett hafr bekändt.")
- Lärde känna hustru Malin här på jorden för sju å sedan och sedan dess sett henne i
Blåkulla.
- Har sett hustru Malin dansa, bola med Satan och såga på kedjan i Blåkulla.
ANTECKNING: Ankl. ber enträget att hustru Malin ska bekänna och bli ett Guds
barn.
ANNIKA OLOFSDOTTER i Sångal, 8 år
(Hustru Malins brorsbarn)
- Har blivit förd till Blåkulla av hustru Malin sedan i höstas, vid första frosten, ibland på
boskap, ibland på hästar.
- Har fått en röd penning och mat, "som bleef uthj intet", i städsel.
- Har läst sju blad i en bok full med förbannelser "som hon uprächnade".
- Har sett hustru Malin varje natt i Blåkulla äta, dansa och bola med Satan under
bordet.
- Hustru Malin för också hennes lilla syster Abluna, som är för liten för att vittna, till
Blåkulla.
- Hustru Malin för också tre av Anders Olofssons i Östpara barn, två barn från Västpara
och ett i Gårdsnäs, Erik Olofssons, till Blåkulla.
NILS ANDERSSON i Östpara, 9 år
- Har blivit förd till Blåkulla av hustru Malin varje natt sedan något före Jul, på boskap
och ök.
- Har fått en silversked i städsel.
- Har läst ut två böcker.
- Satan har skurit i hans vänstra lillfinger.
- Har blivit omdöpt till Sot-Nisse.
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- Hustru Malin har haft allehanda slags arbete i Blåkulla: Mjölkat, gjort ost etc.
- Hustru Malin har ätit, druckit, dansat och bolat med Satan under bordet i Blåkulla.
- Hustru Malin för också två av hans syskon, Anders och Kerstin, till Blåkulla.

PER ISRAELSSON i Sånga, 11 år
- Har ofta sett hustru Malin i Blåkulla gå in och ut med de barn hon för dit. Möter henne
ofta i dörren
- Har sett hustru Malin göra korvar, hacka kål, äta, dricka och dansa.
OLOF ANDERSSON i Östpara, 11 år
- Har ofta sett hustru Malin i Blåkulla äta och dansa.
ERIK i Västpara, 9 år
- Har ofta sett hustru Malin i Blåkulla mjölka och koka mjölken samt äta och dansa.

OBS! Anklagade med referensnr A21 - A27 tillhör Sånga socken.

HUSTRU MALIN, 50 år, BJÖRKÅ (Ref A28)
Gift med Johan Persson.
ANKLAGELSER:
"...angifwen och berychtat för truldomb och att hon hafwer fördt barn till
Blåkulla".
VITTNEN:
OLOF PERSSON i Sånga, 10 år
- Har blivit förd till Blåkulla av Ankl. varje natt sedan Korsmässodagen, ibland på hans
mor, ibland på fä och hästar etc.
- Har först fått en korv och ett guldstycke i städsel, sedan "brudgåfwor": Två riksdaler.
- Har läst två och en halv bok med förbannelser.
- Har blivit omdöpt till Djävuls-Nils.
- En svart karl stod fadder.
- Fick komma in i änglakammaren fjärdedag Jul.
- Ankl. gör korvar i Blåkulla.
- Ankl. "smickrar medh den elaka under bordet. Hon ligger stundom offwanpå honom
och stundom han ofwanpå henne".
- Ankl. tar med sig korn, som hon bränner upp, till Blåkulla.
- Ankl. för också tio barn till Blåkulla: Två av sina egna, vittnet och hans syster, tre av
Lapp-Jöns barn och tre andra han inte känner. Det ena är klädd i gul kjol och tröja, det
andra i svart tröja och gul kjol och så en liten gosse med svarta byxor.
CECILIA PERSSON i Sånga, 7 år
- Har blivit förd till Blåkulla av Ankl. varje natt sedan i somras.
- Har fått en vetekringla.
- Har läst två och en halv bok.
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- Har blivit omdöpt till Djävuls-Bigga.
- Ankl. har gått under bordet till Satan och legat ovanpå honom.
- Ankl. tar med sig korn, som hon bränner upp, till Blåkulla.
- Ankl. för också sju barn till Blåkulla.

PER ISRAELSSON i Sånga, 11 år
- Ankl. gav honom en gång ett rågbrödsstycke med smör på för att han inte skulle
bekänna.
KERSTIN ISRAELSDOTTER i Hurjom, 8 år
- Ankl. stod i natt på knä för Satan och bad om hjälp: De skulle ljuga livet av henne.
Satan svarade att inget ska skada henne.

DESSUTOM vittnar de ovanstående, helt eller delvis, om hur Ankl. vid sina
Blåkullabesök gjort korvar, ätit, druckit, dansat, "bohlat medh Satan undher
bordhett" m.m. vilket också följande barn helt eller delvis intygar:
HANS i Sånga, 9 år
NILS i Lännäs, 10 år
SIGRID i Lännäs, 11 år

DESSUTOM vittnar:
Synderskan SARA från Veda och Högsjö socken
("...som sigh richtigt i trullwäsendhett hafr bekändt.")
- Har sett Ankl. i Blåkulla sedan åtta år.
- Ankl. har dansat, ätit, druckit, stått vid spisen, lagt upp korvar och skurit söder dem,
liksom bolat med Satan under bordet och sågat på kedjan.
- Ankl. och anklagade hustru Margareta i Stöndar (ref A3 - Bo) har grälat om vem som
först skulle komma under bordet till Satan.
- Ängeln sa till vittnet, för tre nätter sedan, att hon ska bekänna för rätten att Ankl. för
några av guvernör Sparres på Holm barn till Blåkulla.
- Ankl.s mor och alla hennes tre döttrar är fullkomliga trollkäringar.
- Har, "sedan hon bleff dödh, sedt henne opspitt i Blåkulla".
Anklagade hustru ANNA ("GUBB-ANNA") i Lökom (ref A31)
("...som sigh bekiändt.")
- Ankl. är helt lik vittnet och "fullkombligenn haar warit i Blåkulla".
- Ankl. "handterar medh smöret som andra kiäringar".
- Ankl. har "bohlat medh Satan, dett ingen undkomma kan" som kommer dit frivilligt.
LARS LARSSON i Sånga, 13 år
- Har bara sett Ankl. dansa i Blåkulla.
- Ankl. för många barn till Blåkulla men han känner bara Björkåbarnen.
ELISABETH JOHANSDOTTER i Björkå, 12 år
Ankl.s dotter.
- Har blivit förd till Blåkulla av Ankl. sedan ungefär ett och ett halvt år.
- Fick hornet med smorning av Ankl. strax före Jul och har därefter ridit själv på folk
och boskap.
- Ankl. har fört två flickor, som har granna särkar, ibland randiga kläder och ibland
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andra granna kläder av silke, till Blåkulla sedan i somras och gör det än.

DORDI JOHANSDOTTER i Björkå, 14 år
Ankl.s dotter.
- Har blivit förd till Blåkulla av Ankl. sedan tre år.
- Ankl. har fört också två av guvernör Sparres barn, Görel och Ebba Britta, till Blåkulla
lika länge som vittnet själv.

ANTECKNING 9 februari 1675:
Ankl. kallades fram för rätten och hennes barns bekännelser förkunnades.
Elisabeth och Dordi vittnar mot modern, "medh gråtande tårar", att hon fört
dem till Blåkulla.
Hennes make, Johan Persson, kom fram och bad henne bekänna det döttrarna
vittnat om; "att hon ähr een trullpacka".
Döttrarna vittnar också om att Ankl. för två av guvernör Sparres barn, Ebba
Britta och Görel, till Blåkulla.
Synderskan Sara, från Veda och Högsjö socken, vittnar detsamma med tillägget
att Ebba Britta och Görel inte vet vem det är som för dem till Blåkulla.
Omsider bekänner Ankl, först för kyrkoherden och sedan för rätten, att en
"tattare-käring" kom till henne för elva år sedan och sade att Ankl. hade elaka
grannar.
Därför blev Ankl. övertygad om att om hon bara litade på tatterskan skulle hon
få tillbaks sin lycka.
Tatterskan knöt många knutar på ett snöre, tog sedan Ankl. med sig och de föll
på knä. Så läste de tillsammans tre Fader Vår och då det var klart var knutarna
borta och likadant skulle hennes olycka försvinna.
Sedan läste tatterskan över salt och avkok och gav till Ankl. som tre
torsdagsnätter skulle ge det till sin boskap. Det gjorde hon bara en gång och
kastade bort resten och "fick ther öfr ett ondt sammwethe".
Ankl. bekänner att hon i år, om nätterna, tyckt sig vara i "en stoor
gestebodzstugu" och rett maten.
Något mer kan hon inte bekänna.
Synderskan Sara, från Veda och Högsjö socken, vittnar hur Ankl. varit i
Blåkulla sedan barndomen och att Ankl.s mor var en trollpacka som
"förfördhe" alla sina döttrar.

PIGAN KERSTIN NILSDOTTER, 52 år, LÄNNÄS (Ref A29)
ANKLAGELSER:
"berychtat lijka som the andra för truldoom och att hon förer barn till
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Blåkulla".
Erkänner ej varför följande vittnen inkallas och vittnar var för sig:
VITTNEN:
JONAS ABRAHAMSSON i Lännäs, 12 år
Ankl.s systerson.
- Har blivit förd till Blåkulla av Ankl. var tredje natt. Däremellan är det anklagade
hustru Malin i Valla (ref A4 - Bo), Ankl.s dotter Märit och anklagade hustru Märit i
Lännäs (ref A35). Detta har pågått sedan 8 januari [rannsakningens första dag! (min
anm.)] senast i natt red de på Markus i Lännäs sto.
- Har fått en silversked och en riksdaler, som bara var spån, i städsel.
- Har fått två bäror som suger blodet av honom.
- I natt har anklagade hustru Malin i Valla (ref A4 - Bo) mjölkat en bytta mjölk från Nils
Markussons hustru Judit i Lännäs. Mjölken kokade hon och gav till Satan under bordet.
GABRIEL DAVIDSSON i Tybränn, 9 år
- Har blivit förd till Blåkulla av Ankl. var tredje natt.
- Har fått en guldring, en silversked och tre bäror i städsel.
- Har läst fyra och en halv bok.
PER DAVIDSSON i Tybränn, 12 år
- Har blivit förd till Blåkulla av Ankl. sedan Jul.
- Har läst fyra och en halv bok.
- Har fått en bäre för varje bok.
- Ankl. har skurit honom i fingret och i en bok droppat blodet, som en stor karl skrev
med.
- Har blivit omdöpt till Lars.
- Två män och två kvinnor stod faddrar men han vet inte vilka det var.
- Är gift i Blåkulla med en som heter Britta och har två barn med henne.
- Ankl. äter ej vid bordet.
- När Ankl. reser från Blåkulla niger hon för Satan som då räcker ut tungan mot henne.
NILS NILSSON i Lännäs, 10 år
- Har blivit förd till Blåkulla av Ankl. varje natt sedan Jul.
- Har fått en riksdaler i städsel.
- Ankl. stod fadder när han döptes.
- Ankl. för med sig korn till Blåkulla.
- Ankl. för med sig 14 barn han inte känner till Blåkulla.
JONAS NILSSON i Lännäs, 8 år
- Har blivit förd till Blåkulla sedan skördetiden i höstas av Ankl. varje natt eller var
tredje gång. "Ty dett ähr och 2 andre som honom förer".
- Har fått en röd penning i gåva.
- Har fått tre bäror som de kallar "kiöfrare".
- Har läst fyra böcker.
- Ankl. har tagit blod från hans lillfinger.
- Har blivit omdöpt men minns inte sina faddrar.
- När Ankl. kommer till Blåkulla säger hon: "Gud oss bewara, fanen tage migh".
SIGRID i Lännäs, 11 år
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- Har blivit förd till Blåkulla av Ankl. sedan hösten.
- Har fått guld och en silversked i städsel.
- Har läst fyra böcker. Två lärde henne Ankl. att läsa och de andra två har en annan,
nästan, lärt henne.
- Har fått en bäre för varje halv bok som lästs.
- Ankl. har tagit blod från hennes vänstra lillfinger och det droppade i en bok och med
det skrev Näcken i en annan, större, bok.
- Har blivit omdöpt till "Ormnach".

KERSTIN ISRAELSDOTTER i Hurjom, 8 år
- Har blivit förd till Blåkulla av Ankl. sedan skörden, ibland ridit på vittnets mor och
far, ibland på boskap.
- Har fått "dyngspån" i städsel.
- Har blivit omdöpt till "Fanen tage migh".
- Per Eriksson i Kläpp var gudfar.
- När Ankl. tar Satan i hand sträcker han ut tungan "hwilken ähr luden och swart som
en luden skin-lapp".
- Satan har horn i skallen.
- En karl stod och öste korn på elden och "der medh begynte kieringarna dantza och
den fuulen slå medh rumpan i golfwet".
Synderskan SARA från Veda och Högsjö socken
("...som sigh richtigt i trullwäsendhett hafr bekändt.")
- Har sett Ankl. i Blåkulla sedan nästan sju år.
Ankl. nekade till alltsammans och sa att hon inte känner vittnet.

DESSUTOM vittnar alla de ovanstående, helt eller delvis, om hur Ankl. vid
sina Blåkullabesök stått vid spisen och gjort allehanda mat, ätit, druckit,
dansat, "bohlat medh Satan undher bordhett" m.m.

PIGAN MÄRIT NILSDOTTER, 42 år, LÖKOM (Ref A30)
Dotter till anklagade hustru Anna i Lökom (ref A31).
Syster till anklagade pigan Susanna Nilsdotter i Lökom (ref A38).
ANKLAGELSER:
[Inga punkter tas upp i protokollet]
VITTNEN:
NILS i Lökom, 8 år
- Har, tillsammans med sina tre små syskon, blivit förd till Blåkulla av Ankl. två gånger
varje natt i tre veckor, ibland på deras föräldrar, ibland på boskap.
- Har fått två guldklimpar i städsel.
- Har fått en bok och läst "många stygga förbannelsser som han uprächnar".
- Ankl. har tagit blod av hans finger och givit till Satan.
- Hans hustru blev en "hagastöör" och barnen blev upphackade och kokade smörjelse
av.
- Ankl. kokar maten, äter, dricker, dansar och bolar med Satan i Blåkulla.
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- Ankl. för en pojke, som har en grön tröja, skinnbyxor och blå strumpor på sig, till
Blåkulla.

ERIK i Lökom, 10 år
- Har sett Ankl. koka och göra ost i Blåkulla.

ANTECKNING: Ankl.s mor, anklagade hustru ANNA ("GUBB-ANNA") i
Lökom (ref A31), inkallades.
Hon bekänner att hon "förfördt" Ankl. "i Satans garn och hanss tienst".
Ber sin dotter att bekänna.
Då modern hade sagt detta, började Satan anfäkta Ankl: "Hon blånadhe aff och
intet swara kundhe".
Man sjöng då Oh du Helige Ande kom och läste välsignelsen över henne.
Sedan BEKÄNDE ANKL. att hon tjänat Satan och fört de barn som Nils i
Lökom räknat upp: Hans syskon och ytterligare en pojke, Hans Israelsson på
Holm.
"Uthlåfuadhe medh handrächningh till kyrkioherden, att intill
döden skall stå widh sin bekännelse."

HUSTRU ANNA ("GUBB-ANNA"), LÖKOM (Ref A31)
Mor till anklagade pigan Märit Nilsdotter i Lökom (ref A30).
Mor till anklagade pigan Susanna Nilsdotter i Lökom (ref A38).
Syster till anklagade hustru Kerstin i Mällby (ref A32).
ERKÄNNANDE:

Ankl. erkänner att hon också "förfördt" sin dotter, anklagade pigan Susanna i
Lökom (ref A38), i tjänst på Holm att - som Erik och Nils i Lökom vittnar om föra ett litet barn som har en grön kjol på sig.
Ankl. erkänner också att hon i ungdomen "förfördt" och lärt sin dotter
Margareta, Arons hustru i Hola i Torsåkers socken, som nu är fullkomligt som
hon själv.
Ankl. erkänner också att hon lärt sin andra dotter, anklagade pigan Märit i
Lökom (ref A30), som har bekänt.
ANTECKNING: Anklagade pigan Märit i Lökom (ref A30) säger att systern,
anklagade pigan Susanna i Lökom (ref A38), är tvätterska och systern
Margareta i Hola är bagerska i Blåkulla.
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HUSTRU KERSTIN, MÄLLBY (Ref A32)
Änka.
Syster till anklagade hustru Anna ("Gubb-Anna") i LöKom (ref A31)
ANKLAGELSER:
Ankl. har blivit angiven av sin syster, den anklagade hustru Anna ("GubbAnna") i Lökom (ref A31) att hon varit i Blåkulla sedan ungdomen.
Systern bad Ankl. att bekänna sig.
Detsamma gjorde systerns dotter, den anklagade pigan Märit i Lökom (ref
A30).
Ankl. nekar men begärde "kyrckoherden medh sigh under hembligh
bekiännelsse".
VITTNEN:
NILS i Lökom, 8 år
- Ankl. bär fram maten, äter och dansar i Blåkulla.
- Ankl. föll på knä för den fule Satan under bordet.
- Den elake Satan håller mycket av Ankl, kallar henne för sin hustru.
- Satan har lovat Ankl. sitt liv och sagt att hon inte ska bry sig om vad andra säger: Han,
Satan, är densamme som skapat henne.
Erik i Lökom, 10 år
- Ankl. gör korvar, dansar, bär fram maten och "ligger under bordet och giör
skammen", i Blåkulla.
JONAS i Mällby
- Har sett Ankl. sopa och dansa i Blåkulla men ängeln sa till honom att det bara var
Ankl.s skepnad som var där och inte hon själv.

ANTECKNING: Omsider tog pojken tillbaks sitt vittnesmål. Sade att Ankl.
lovat honom ett sammets-kläde för att säga att ängeln sade så.
Det är sant att han sett Ankl. i Blåkulla sedan han kom dit.
OLOF HENRIKSSON i Lökom
- Har sett Ankl. i Blåkulla varje natt sedan i höstas när hon sopar stugan, bär fram mat
och bolar med Satan under bordet.
JOHAN HENRIKSSON i Lökom
Vittnar (exakt) det samma som brodern Olof.

ANTECKNING: Alla ovanstående gossar vittnar dessutom att Ankl. för två
barn, som de inte känner, till Blåkulla.
LARS LARSSON i Sånga, 13 år
- Har blivit förd till Blåkulla av Ankl. en gång varje natt.
- Har fått en riksdaler i städsel.
- Har läst ut tre böcker och håller på med den fjärde.
- Ankl. har tagit blod av hans lillfinger.
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- Har blivit omdöpt till Fanens-Nils.
- "Hans hustro heter ther Fanens-Kerstin etz."

OBS! Anklagade med referensnr A33 - A34 tillhör Boteå socken.

HUSTRU MÄRIT, LÄNNÄS (Ref A35)
Mor till anklagade hustru Margareta i Kläpp (ref A36)
Gammal i sockenstugan.
ANKLAGELSER:
Den anklagade drängen Markus Eriksson i Valla (ref A34 - Bo) säger att Ankl.
läser över kvesan och flen.
VITTNEN:
Den anklagade drängen MARKUS ERIKSSON i Valla (ref A34 - Bo)
- Ankl. har läst över kvesan på hans bror Erik.
- Ankl. har läst över flen på honom själv för tre eller fyra år sedan.

ANTECKNING: Ankl. nekar.
JONAS ABRAHAMSSON i Lännäs, 11 år
- Har sett Ankl. tre gånger i Blåkulla stående helt stilla vid dörren och inte rört sig. Ankl.
hade inga ögon.

Alla andra närvarande vittnen NEKAR till att ha sett Ankl. i Blåkulla

BESLUT: Den anklagade ENTLEDIGAS från beskyllningarna.
HUSTRU MARGARETA, 55 år, KLÄPP (Ref A36)
Gift med Per Eriksson.
Dotter till anklagade hustru Märit i Lännäs (ref A35).
ANKLAGELSER:
Ankl. har blivit sedd i Blåkulla och för barn dit.
VITTNEN:
MÄRIT JONSDOTTER i Björkå, 13 år
Piga hos Ankl. sedan två år tillbaka.
- Har blivit förd till Blåkulla av Ankl. varje natt sedan åtta dagar före skörden, ibland på
folk, ibland på boskap och kreatur.
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- Har fått en riksdaler som hon gömt under vedbodsknuten.
- Har fått två bäror som dragit mjölk till Ankl.
- Ankl. har själv sex bäror som drar mjölk från hennes grannar. Bärorna förvarar hon
under fähusgolvet.
- Läser nu sin nionde bok.
- Ankl. har tagit blod av henne men vet inte vad hon gjorde med det.
- Har blivit omdöpt till Ella.
- Faddrar var Ankl. och hennes make, Per Eriksson, men de andra känner hon inte.
- Är gift i Blåkulla med en prästson som heter Lars "huilken i natt lågh under bordet
och war heelfuhl och stygg".
- Har haft sex barn i Blåkulla men "nu äro somblige hundhwalpar och katter etz."
- Till Blåkulla tar Ankl. med sig korn som bränns upp och de dansar när det sprakar.
- Ankl. för följande barn till Blåkulla: Olof Israelssons dotter Margareta, Hans båtsmans
och Jöns båtsmans små barn, Lars Månssons i Mällby dotter Margareta och Johan
Nilssons i Kläpp son Johan.
ANTECKNING: Omsider bekände vittnet att Ankl.s make, vittnets husbonde, Per
Eriksson, för henne till Blåkulla varje natt. "Där tappar han öhl och sitter och dricker,
skiäncker in, dantzar och ähr lustigh".

MARGARETA i Mällby, 7 år
- Har blivit förd till Blåkulla, omväxlande av Ankl. och hennes make Per Eriksson, varje
natt sedan något före Jul.
- Har fått städsel av Per Eriksson men inget av Ankl.
- Har läst två blad med förbannelser.
- Per Eriksson ledde vittnet till Satan som har tagit blod av hennes finger.
- Är gift i Blåkulla med en man som heter Per och har två barn.
- Per Eriksson går till den fule under bordet och talar med honom.
- Vittnet säger att på folenskapen sitter alla de barn Märit Jonsdotter vittnat om och
dessutom ytterligare ett: Bertils i Korvsta.
JOHAN i Kläpp, 10 år
- Har blivit förd till Blåkulla av Ankl. varje natt sedan skördetiden, ibland på folk, ibland
på fä.
- Har fått en silverkåsa och en silversked, som bara var barkflarn, som han gömt under
ladan.
- Har läst tre förbannelseböcker
- Har fått två bäror.
- Satan har tagit blod från hans panna, samlade det i en skål och gav vittnet att dricka.
- Har blivit omdöpt till Djävuls-Jötte. Blev framledd av Ankl.
- Känner inte sina faddrar.
- Är gift i Blåkulla, hustrun heter Djävuls-Kasse.
- Har tre barn i Blåkulla men sedan han bekänt är de bara kattungar.
- Per Eriksson sitter och dricker ur en stor silverkanna i Blåkulla.
- Per Eriksson rider på samma folenskap till Blåkulla: Ankl. först och Per Eriksson sist
och barnen emellan dem.

DESSUTOM vittnar de ovanstående, helt eller delvis, om hur Ankl. vid sina
Blåkullabesök bryggt öl, ätit, druckit, dansat, "bohlat medh Satan undher
bordhett" m.m. vilket också följande barn helt eller delvis intygar, både för
Ankl. och hennes make Per Eriksson (bl.a. dricker han ur en stor silverkanna):
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DORDI i Björkå, 14 år
ELISABETH i Björkå, 12 år
ERIK i Lökom, 10 år
HANS, 8 år
ISRAEL i Mällby
JONAS i Lännäs, 12 år
JONAS i Lännäs, 8 år
JONAS i Mällby
KERSTIN i Hurjom, 8 år
NILS i Lännäs, 10 år
NILS i Lökom, 8 år
OLOF i Lökom
PER i Sånga, 11 år
SIGRID i Lännäs, 11 år

DESSUTOM vittnar:
Synderskan SARA från Veda och Högsjö socken
("...som sigh richtigt i trullwäsendhett hafr bekändt.")
- Har sett Per Eriksson i Blåkulla sedan åtta år tillbaka.
- Per Eriksson har "burit in stoora dragar-kannor öhl, druckit, dantzat etz." i Blåkulla.
- Har sett hur Ankl. kärnat smör, dansat, ätit och legat under bordet och gjort skammen
med Satan i Blåkulla.

PIGAN DORDI PERSDOTTER, över 60 år, TYBRÄNN (Ref
A37)
ANKLAGELSER:
För barn till Blåkulla.
VITTNEN:
PER DAVIDSSON i Tybränn, 12 år
- Har blivit förd till Blåkulla av Ankl. två gånger varje natt sedan julnatten, ibland på
folk, ibland på fä och hästar.
- Har fått en silversked och en riksdaler i städsel.
- Läser nu sin femte bok.
- Ankl. gör korvar, sopar, bär vatten, äter, dansar, dricker samt ligger hos "styggen
under bordet och giör skammen" i Blåkulla.
- Ankl. för också pojken Nils Abrahamsson i Lännäs och tegelslagare Eggerts lilla gosse
till Blåkulla.
Synderskan SARA från Veda och Högsjö socken
("...som sigh richtigt i trullwäsendhett hafr bekändt.")
- Har sett Ankl. i Blåkulla allt sedan hon för tio år sedan slet ris "här på kyrkwallen för
sitt dråp hon giorde".
- Ankl. har dansat och bolat med Satan i Blåkulla.
Anklagade hustru ANNA ("GUBB-ANNA") i Lökom (ref A31)
("...som sigh bekändt.")
- Ankl. skurar kärlen, dansar, äter och bolar med Satan "lijka som dhe andra" i Blåkulla.
ANTECKNING: Vittnet uppmanar Ankl. att bekänna.
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KERSTIN ISRAELSDOTTER i Hurjom, 8 år
- Ankl. tvättar kärlen, sopar, bär ut dyngvatten samt ligger under bordet och bolar med
Satan i Blåkulla.
- Ankl. för också vittnets bröder Erik och Mauritz liksom lille Eggert, tegelslagare
Eggerts son, till Blåkulla.
JONAS ABRAHAMSSON i Lännäs, 12 år
- Ankl. sopar, bär ut dyngvatten, dansar, äter samt bolar med Satan under bordet i
Blåkulla.
- Ankl. för också vittnets bror Nils till Blåkulla.

PIGAN SUSANNA NILSDOTTER, över 20 år, LÖKOM (Ref
A38)
Dotter till anklagade hustru Anna ("Gubb-Anna") i Lökom (ref A31).
Syster till anklagade pigan Märit Nilsdotter i Lökom (ref A30).
ANKLAGELSER:
Ankl. far till Blåkulla vilket både hennes mor, hustru Anna ("Gubb-Anna") i
Lökom, och syster, pigan Märit i LöKom (ref A30), i går bekänt här inför
rätten. De har lärt och fört Ankl. redan som ung.
Ankl. nekar.
VITTNEN:
Anklagade hustru ANNA ("GUBB-ANNA") i Lökom (ref A31)
Ankl.s mor ("...som sigh bekändt.")
Uppmanar Ankl. att bekänna
- Ankl. är tvätterska i Blåkulla.
Anklagade pigan MÄRIT NILSDOTTER i Lökom (ref A30)
Ankl.s syster ("...som sigh bekändt.")
Tar tillbaks sina vittnesmål mot Ankl.
OLOF i Lökom
- Ankl. är tvätterska, bär fram maten och dansar i Blåkulla.
- Ankl. för tre barn som han inte känner, till Blåkulla: det ena med en grön rock, det
andra med en grå.
ERIK i Lökom, 10 år
- Ankl. är tvätterska och dansar i Blåkulla.
- Ankl. för ett barn med en rock som är öppen bak, till Blåkulla.
NILS i Lökom, 8 år
- Ankl. är tvätterska, dansar och går understundom under bordet till den stygge Satan, i
Blåkulla.
- Ankl. för ett litet barn med en grön rock till Blåkulla.
JOHAN HENRIKSSON i Lökom
- Har sett Ankl. koka, bära fram mat, dansa och gå under bordet till Satan, i Blåkulla.
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JONAS i Mällby
- Ankl. bär fram mat, tvättar, dansar samt ligger hos Satan och bedriver skammen, i
Blåkulla.

ERKÄNNANDE 9 februari 1675:
Ankl. bekänner sig vara i Satans tjänst.
Ankl. erkänner att hon för gårdsfogden Erik Månssons på Holm lilla barn till
Blåkulla.
Det är Ankl.s mor "Gubb-Anna" som lockat henne till att vara i Satans tjänst
och, som modern vittnat, har hon alltid strävat dit.
Ankl. "uthlåfuade, intill dödhzstunden, stå widh sin bekiännelsse,
dher på hon handsträchning till kyrkioherden giordhe".

OBS! Anklagad med referensnr A39 tillhör Sånga socken.

HUSTRU ANNA, 29 år, KLÄPP (Ref A40)
Gift med Olof Israelsson.
ANKLAGELSER:
Erkänner ej varför följande vittnen inkallas och vittnar var för sig:
VITTNEN:
NILS i Lökom, 8 år
- Har sett Ankl. varje natt sedan annandag jul bära bryggvatten och bola med Satan i
Blåkulla.
- Ankl. för tre barn till Blåkulla. Ett är Henriks i Lökom son Johan men de andra känner
han inte.
JOHAN HENRIKSSON i Lökom
- "...kan intet annat see eller förstå än att" han har blivit förd till Blåkulla av Ankl.
sedan snön kom.
- Har fått en riksdaler i städsel.
- Har i natt fått två stora röda penningar i städsel för att han skulle fortsätta tjäna Satan.
- Har läst ut fyra böcker fulla med förbannelser.
- Ankl. har tagit två droppar blod från hans vänstra lillfinger och droppade det i en bok.
- Har blivit omdöpt till Helvetes-Johan.
- Ankl. bär bryggvatten, äter, dansar, drar särken över huvudet och ligger naken hos den
fule under bordet i Blåkulla.
- Ankl. för tre eller fyra barn, som han inte känner, till Blåkulla.
OLOF HENRIKSSON i Lökom
- Har sett Ankl. varje natt sedan i höstas bära bryggvatten, äta, dricka, dansa och bola
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med Satan i Blåkulla.
- Ankl. för två av hans bröder till Blåkulla. Den ene är Johan, som vittnade ovan, och
den andre är Evert som är liten och kan inte vittna.

FÖLJANDE BARN vittnar, helt eller delvis, om hur Ankl. vid sina
Blåkullabesök burit bryggvattnet, ätit, druckit, dansat och "bohlat medh Satan
undher bordhett":
ERIK i Lökom, 10 år
ISRAEL i Mällby
JONAS i Mällby

Synderskan SARA från Veda och Högsjö socken
("...som sigh richtigt i trullwäsendhett hafr bekändt.")
- Har sett Ankl. i Blåkulla sedan hon var barn.
- Ankl.s mor, Olof Erikssons hustru Margareta i Hola i Torsåkers socken, har fört dit
Ankl.
- Har ständigt sett hur Ankl. och hennes mor bakat, ätit, druckit, dansat och bolat med
Satan i Blåkulla.

ANTECKNING: Anklagade hustru Anna ("Gubb-Anna") i Lökom (ref A31)
vittnar mot sin systerdotter hustru Anna i Mällby att hon dansar och tjänar
Satan samt är bryggerska i Blåkulla.
Vittnets syster, hustru Margareta, är också trollpacka och har haft den tjänsten
sedan barndomen.
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DE TRE HÄXPROCESSERNA I BOTEÅ 1674 - 75
(Publicerad på www.botea.se/kulturlagret)

Den Andra Processen
Boteå länsmansgård, Sundby, 8 januari - februari 1675
Tabellerna bygger på J. Hambraeus' vid tillfället förda protokoll, avskrivet av Sture Norberg (se förordet).

ANKLAGADE FRÅN ÖVERLÄNNÄS SOCKEN
TABELLER ÖVER ANKLAGADE OCH VITTNEN
Sammanställning: Erik Hoppe
De anklagade är uppdelade efter ev släktskap el dyl. Annars i referensnummerordning.
Referensnumret (t ex "A23") hänvisar till protokollet och ger den ordning i vilken de uppträder.

ANKLAGADE FRÅN ÖVERLÄNNÄS SOCKEN (11)
Ref Ankl Namn
1674 Status

Ålder Gm: Gift med, Äe: Änka efter, Dt: Dotter till, Mt: Mor till, St: Son till, Sy: Syster By
till, Br: Bror till
Socken

Antal Vittnade
vittnen själv mot

A20

Anna
Änka

66

A28

Malin
Hustru

50

A29

Kerstin Nilsdotter
Piga

52

A30

Märit Nilsdotter
Piga

42

A31

Anna ("GubbAnna")
Hustru

Mt A30 + A38
Sy A32

A32

Kerstin
Änka

Sy A31

A38

Susanna Nilsdotter 20+ Dt A31, Sy A30
Piga

Lökom
6
Överlännäs

A35

Märit
Hustru

Mt A36

Lännäs
2
Överlännäs

A36

Margareta
Hustru

55

Dt A35
Gm Per Eriksson

Kläpp
18
Överlännäs

A37

Dordi Persdotter
Piga

60+

A40

Anna
Hustru

29

Lökom
0
Överlännäs
Gm Johan Persson

A21(Så)

Björkå
11
Överlännäs
Lännäs
8
Överlännäs

Dt A31, Sy A38

Lökom
3
Överlännäs
Lökom
Överlännäs

0

Mällby
8
Överlännäs

Tybränn 5
Överlännäs
Gm Olof Israelsson

Kläpp
8
Överlännäs

A32
A22-39(Så)
A28-3032-37-38-40
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BARNVITTNEN (24)
Namn

Ålder

By

Cecilia Persson

7

Sånga

Dordi Johansdotter
(Dotter t A28)

14

Björkå

Elisabeth Johansdotter
(Dotter t A28)

12

Björkå

Erik

10

Lökom

Gabriel Davidsson

9

Tybränn

Hans

9

Sånga

Hans Israelsson
(I. Grets oäkta son)

8

Israel
Johan

10

Vittn.

Vittnade mot anklagad (A)

1674

20

28

29

30

31

Antal
32

38

35

36

1

28

36

28

36
30

32

38

36

40

29
28
36

Mällby

36

Kläpp

36

Lökom

32

38

Jonas

Mällby

32

38

40

12

Lännäs

29

35

36

Jonas Nilsson

8

Lännäs

29

36

Kerstin Israelsdotter

8

Hurjom

28

29

36

Lars Larsson

13

Sånga

28

Margareta

7

Mällby

Märit Jonsdotter

13

Björkå

Nils

8

Lökom

Nils Nilsson

10

Lännäs

32

Olof Persson

10

Sånga

Per Davidsson

12

Tybränn

Per Israelsson

11

Sånga

28

Sigrid

11

Lännäs

28

38

1

Bo - Så

1

Så

1

Bo

2

Bo

4

Bo

2

Bo - Så

4

Bo

2

Så

37

1
1
40

36

Lökom

5

4

37

36

29

Så

3

36
38

2

40

36
32

Så

40

32

30

2

1

36

Jonas Abrahamsson

28

Se även

40

28

Johan Henriksson

Olof Henriksson

37

5
3

36

40

28

1
29

37

29

Bo - Så

4
Så

2

36

2

Så

36

3

Bo - Så

VUXNA VITTNEN (1)
Namn

By

Vittnade mot anklagad (A)
20

Synderskan Sara

Veda o. Högsjö

28

29

28

29

30

31

32

38

35

36

37

40

36

37

40

Antal

Se även

5

Bo - St - Så
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DE TRE HÄXPROCESSERNA I BOTEÅ 1674 - 75
(Publicerad på www.botea.se/kulturlagret)

Den Tredje Processen
Boteå länsmansgård, Sundby, 30 juni 1675

INLEDNING
Av Erik Hoppe

När den Norrländska Trolldomskommissionen delades i två delar,
den Norra och den Södra, vid nyåret 1675 bestämde kung Karl XI att Carl
Larsson Sparre - som dittills lett kommissionen - skulle besluta om
verkställandet av de dödsstraff som utdelas av kommissionerna.
När Sparre i början av juni 1675 fick veta att den Norra kommissionen, under
ledning av Jöns Classon Wallvik, egenmäktigt verkställt dödsdomarna över 71
kvinnor, män och barn i Torsåker började han omedelbart upplösa de båda
kommissionerna.
Domstolarna började nu också så smått avvisa trolldomsmål eftersom allt fler
började betvivla barnvittnenas tillförlitlighet.
Den 30 juni 1675 hade den nya ordningen ännu inte nått Boteå: Man höll då ett
extra ordinarie ting (det ordinarie sommartinget hade redan hållits den 21
juni) med anledning av att ett antal persdoner anklagades för trolldom.

Den här tredje delen av "De Tre Häxprocesserna I Boteå" bygger på en del
av en handskrift av komminister Jöns Hornaeus (1715 - 1778), Torsåker och
Ytterlännäs församling, från början av 1770-talet som nu finns i Kungliga
Biblioteket. Handskriften innehåller ett sammandrag av protokollet som fördes
vid rannsakningen i Boteå.
Runt år 1770 bestämde sig komminister Hornaeus för att göra en "Sannfärdig
berättelse om det för 100:de år sedan förlupna grufveliga trulldomsväsendet i
Sverige, i synnerhet lämpat efter processen i Thorsåker och Angurmanland,
der bästa oplysningen funnits, Jämte omständelig beskrifning om wantro,
Signerie, Skrock, Allehanda Spöken etc. Till allmän nytta och tienst, wälment
författat af Jöns Hornaeus Cominister i Thorsåker."
Av denna skrift utgör alltså sammandraget av Boteå-protokollet endast en liten
del.
Hornaeus hade tillgång till det ursprungliga protokollet från Boteå men tyvärr
återstår numera bara sammandraget eftersom originalprotokollet verkar ha
förkommit. Hornaeus' handskrift är således den enda källa vi har.
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Det extra ordinarie tinget tog upp anklagelser mot nio kvinnor - sex av dem var
också anklagade i rannsakningen i januari 1675.
De anklagade var:
Hustru Malin i Valla, Boteå s:n. Gift med Nils Danielsson. Tidigare
anklagad.
Pigan Annika (Anna) Nilsdotter. Dotter till anklagade Hustru Malin i
Valla.
Gamla pigan Kerstin Nilsdotter i Lännäs, Överlännäs s:n. Tidigare
anklagad.
Hustru Malin i Lännäs, Överlännäs s:n. Gift med Markus Månsson.
Änkan hustru Britta i Törsta, Boteå s:n. Tidigare anklagad.
Hustru Anna i Kläpp, Överlännäs s:n. Gift med Olof Israelsson. Tidigare
anklagad.
Hustru Margareta i Hola, Torsåkers s:n. Gift med Olof Eriksson.
Hustru Anna i Mällby, Överlännäs s:n. Tidigare anklagad.
Hustru Malin i Björkå, Överlännäs s:n. Gift med Johan Persson. Tidigare
anklagad.
Hornaeus' sammandrag kan delas in i fyra delar som alla avslutas med en
personlig anteckning/reflektion av Hornaeus:
Det hela inleds med en redogörelse för anklagelserna mot de fyra första
anklagade.
Därefter kommer en redogörelse för anklagelserna mot änkan Britta i Törsta.
De två nästa delarna är exakta avskrifter av de delar av protokollet från
rannsakningen i januari, utan inledning eller orsak till varför de finns med,
som gäller de sista fyra anklagade ovan.
Det går naturligtvis inte att veta varför protokollet från januari är exakt
kopierat i protokollet från juni men min egen teori - som jag inte kan stödja
men tycker är rätt trolig ändå - är att de anklagade slapp eller fick lindriga
straff i januari och därför anklagas igen, nu när kommissionen blivit upplöst.
Kanske man, helt enkelt, ville skärpa straffen för sex av kvinnorna?
Och eftersom anklagelsepunkterna - tydligen - var desamma som i januari läste
man helt sonika direkt ur protokollet.
Man kanske på så vis slapp kalla vittnen och hålla långa förhör, kanske med
vittnen som glömt detaljer.
Men som sagt: Det är min egen teori om varför styckena kopierats.
Jag har valt att bara ta med de kopierade sidorna delvis och hänvisa (med länk)
till de kompletta, för att slippa upprepningen: Det som är huvudsaken - ur min
synvinkel - är att återge Hornaeus' personliga anteckningar om innehållet i
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protokollet.
Hur det gick för de anklagade framgår inte i handskriften och eftersom
protokollet saknas är det tyvärr ingen som vet det.

Den följande texten bygger på Sture Norbergs (se förordet) avskrift av
Hornaeus' handskrift som jag har "översatt" till nutidssvenska - utom då jag
citerar.

/H
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DE TRE HÄXPROCESSERNA I BOTEÅ 1674 - 75
(Publicerad på www.botea.se/kulturlagret)

Den Tredje Processen
Boteå länsmansgård, Sundby, 30 juni 1675
Texten bygger på J. Hornaeus' sammandrag från c:a 1770, avskrivet av Sture Norberg (se
förordet).

PROCESSEN
Av Erik Hoppe

"Anno 1675 den 30 juni,
tå för nedanskrefne
ordsak skull, hölts
ransakning i Sundby
länsmansgård i Boteå
giäld och
Ångermanland.
Närwarandes prosten och
kyrkoherden, ärewördige
magister, Nils Sternelius,
med wanlig häradznämnd."

Undersökning av en häxa
Thompkins H Matteson (1813 - 1884)
Peabody Essex Museum

Sigrid som är 13 år gammal och dotter till Nils Markusson i Lännäs har blivit
förd till Blåkulla varje natt, en gång vardera av fyra stycken trollpackor:
Nils Danielssons i Valla hustru Malin, hennes dotter pigan Annika, gamla
pigan Kerstin i Lännäs och Markus Månssons i Lännäs hustru Karin.
Sigrid tillstod att hon i februari månad blev tillfrågad av sin mor vilken sorts
mat de får i Blåkulla och att hon skulle föra hem lite. Flickan vägrade
emellertid eftersom hon inte tordes göra något sådant.
Senare fattade modern beslutet, tillsammans med flickan, att när hon en kväll
skulle gå till sängs var hon iklädd "sin kiortel, uti hwilkens kiortelsäck hon lade
ett armkläde". Hon la sig sedan att sova med de andra barnen.
Varken senare på kvällen, under natten eller tidigt på morgonen lämnade hon
rummet och när hon steg upp på morgonen frågade modern henne om
gästabudsmaten.
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Då tog flickan fram armklädet och de fann där en svinlort. I Blåkulla hade det
enligt flickan Sigrid varit ett stycke välsmakande ost som hon hade fått av
gamla pigan Kerstin i Lännäs och ätit av.
Sigrid nekade till att ha varit ur sin säng på hela natten, undantaget
Blåkullafärden, och likaså nekade hon till att ha tagit svinlorten någon annan
stans eller fått den av någon. Hon tillstod att hon fått den av pigan Kerstin i
Blåkulla att äta.
Och då hon hade ätit en bit hade hon knutit in resten i armklädet och tagit med
hem. Hennes mor Judit Persdotter (som inte var närvarande vid
rannsakningen) hade sett det och hennes far Nils Markusson hade både hört
och sett det och "uppå sin tolfmans ed witnade".
När händelsen med Sigrid blivit känd hade Karin Jonsdotter, 26 år, i Sunnersta
(hustru Sara Kroks piga) tyckt att det var märkligt och därför frågat
dotterdottern i gården, Margareta Håkansdotter, 9 år, och likaså Ingrid
Johansdotter, 7 år, i Stöndar om de också fick mat (Karin visste att de båda
flickorna blev förda till Blåkulla av annat trollpack).
Och då de båda flickorna svarade jakande begärde hon att de skulle ta med sig
mat hem.
Flickorna ursäktade sig med att de inte hade något att ta maten i, tydligen helt
obekanta med vad som utspelat sig hos Nils Markusson. Nästa natt när de gick
till sängs arrangerade Karin det hela på samma sätt som Sigrids mor gjort och
bad flickorna att ta med sig lite av gästabudsmaten som vankas i Blåkulla, i
kjortelsäckarna. Därefter la sig flickorna att sova ensamma i en kammare som
bara hade anknytning till matstugan och köket och alla dörrar var stängda.
De kunde alltså inte komma ut, utom till Blåkulla.
På morgonen, då de stigit upp, frågade Karin Jonsdotter dem om maten och då
"framwiste Margareta, med gunst, tillsäjandes, en färsk träck af swin" som
verkade avslagen i ena änden. Hon erkände att hon ätit av den i Blåkulla.
Ingrid visade fram en hundlort och då de blev tillfrågade vad det hade varit för
mat i Blåkulla svarade de båda att det var söt-ost.
Pigan Karin lät genast sin matmor Sara Krok veta allt om vad som skett och
hon vittnade också och betygade det för rätten. Pigan Karin stadfäste sitt
vittnesmål med edgång och de båda flickorna tillstod och bekände, var för sig,
att det var sant.
"Attesteras med vice häradzhöfdingens underskrift och sokenens signete,
actum ut supra, på häradzrättens wägnar, Johan Andersson Hambraeus."
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Jöns Hornaeus' reflektion över denna del av protokollet:
Denna händelse har jag ofta hört berättas som ett ovedersägligt bevis på att
barnen rent fysiskt förs till Blåkulla.
Men jag kan inte se att det på något sätt stärker inbillningen om andra
drömmar "så framt man eij will neka att Satan, som en wäl öfwat
taskspelare, må kunna practicera en swinlort i en näsduk" både när man är
vaken och i synnerhet när man sover.
Att den hedersamme prosten Sternelius inte kunde finna sig i detta, finner jag
inte så konstigt; hans nit skulle aldrig tillåta det.
Det var också orsaken till att den salige mannen lät täppa till den snart över
hela Europa, för sin makalösa kraft, kända hälsobrunnen i Sånga eftersom han
aldrig hört eller ville tro att enbart källvattnet kunde vara verksamt utan
vidskepelse - att så många hundra människor med de svåraste sjukdomar blivit
hjälpta av en kur på några veckor.

"Anno 1675 den 30 juni, tå för nedanskrefne
ordsak skull, hölts ransakning i Sundby
länsmansgård i Boteå giäld och Ångermanland.
Närwarandes prosten och kyrkoherden, ärewördige
magister, Nils Sternelius, med wanlig häradznämnd."
Prosten och kyrkoherden, magister Nils Sternelius, framför för rätten att
änkan, hustru Britta i Törsta, 65 år gammal, som är beryktad för trolldom och
Blåkullafärder blev påvittnad, under rannsakningen i januari, av två andra att
hon för åtta stycken barn till Blåkulla.
Andra trollkäringar betygar att hon för 15 stycken större och mindre barn men
"hon der till enständigt nekar".
När hon senaste gången, i mars månad, skulle förhöras om sitt tvivel
beträffande sin rätta salighetsväg och pastorn sände bud efter henne, infann
hon sig snabbt på prästgården "under wakt och wård af sin egen son", Nils
Hansson.
Hon befanns vara mycket förnuftig och beskedlig.
Omsider bekände hustru Britta att hennes samvete dagen före varit tyngt av att
hon fallit så djupt i Satans garn att hon aldrig skulle kunna slippa därifrån. Och
hon har svävat där så länge att hon inte minns någon början eller något slut;
bara ett förfärligt mörker, eftersom Guds ord aldrig haft någon verkan på
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henne.
Hon bekänner dessutom, att hon för två veckor sedan sjönk ännu djupare i
fördärvet. Hon hade en dag varit djupt vemodig och då kom Satan till henne i
en hunds skepnad och sa:
-Du är i svår nöd och ångest men om du följer mitt råd kommer allt att bli bra.
Så sa han till henne att i alla sina böner, såväl stående som liggande, skulle hon
förbanna Gud och det har också gjort. Hon ansåg det vara lika bra, och att hon
kunde ge sig helt över till Satan eftersom hennes själ redan var förlorad:
Hennes synder är alltför stora för att kunna förlåtas.
Hustru Britta ville inte höra några tröstande Guds ord eftersom, som hon sa,
hon inte kunde få någon tröst och allt hon själv läste tillföll Djävulen. Ingen
annan skulle kunna hjälpa henne utom den som givit henne rådet - och det var
Djävulen själv.
Således kunde pastor Sternelius inte göra något när hustru Britta stod för sina
Blåkullafärder och trolldomsrykten. Dock ville hon inte ta på sig allt som
påfördes henne utan erkänner nu bara att hon för prostens son Nils till
Blåkulla.

Jöns Hornaeus' reflektion över denna del av protokollet:
Denna redogörelse förklarar sig själv och det händer inte så sällan att de
menlösaste själar faller i så svår frestelse och förtvivlan att det hittar på
oerhörda synder som de begått och erkänner när de får tillfälle, även om det
bara är en förflugen, fördärvlig tanke.
Gumman berättar att under hennes svåraste vemod kom Satan till henne i
skepnad av en hund och gav henne ett vederstyggligt råd (som inte bör
upprepas här).
Av detta kan man se att allt som berättas om deras Blåkullafärder har ganska
svag grund: Har inte samtliga barn vittnat om att deras uppgift i Blåkulla varit
att ideligen läsa förbannelser?
Förbannelser över minne och sinne, himmel och jord, inklusive allt som bor i
himlen och på Jorden.
Alla käringarna erkänner också att de faller på knä och tillber Satan och
dessutom bolar med honom - även de allra äldsta som bekänt. Varför skulle då
den här gumman behöva det råd hon fick, när detsamma varit hennes syssla
sedan länge?
Jag tror att det gått för henne som för andra; "melancholicis".
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Denna del av sammandraget är en kopia av en del av
protokollet från rannsakningen i januari 1675.
Här återges bara början - resten kan läsas via länken nedan.

HUSTRU ANNA, 29 år, KLÄPP (Ref A40)
Gift med Olof Israelsson.
ANKLAGELSER:
Erkänner ej varför följande vittnen inkallas och vittnar var för sig:
VITTNEN:
NILS i Lökom, 8 år
- Har sett Ankl. varje natt sedan annandag jul bära bryggvatten och bola med Satan i
Blåkulla.
- Ankl. för tre barn till Blåkulla. Ett är Henriks i Lökom son Johan men de andra känner
han inte.
JOHAN HENRIKSSON i Lökom
- "...kan intet annat see eller förstå än att" han har blivit förd till Blåkulla av Ankl.
sedan snön kom.
- Har fått en riksdaler i städsel.
- Har i natt fått två stora röda penningar i städsel för att han skulle fortsätta tjäna Satan.
- Har läst ut fyra böcker fulla med förbannelser.
- Ankl. har tagit två droppar blod från hans vänstra lillfinger och droppade det i en bok.
- Har blivit omdöpt till Helvetes-Johan.
- Ankl. bär bryggvatten, äter, dansar, drar särken över huvudet och ligger naken hos den
fule under bordet i Blåkulla.
- Ankl. för tre eller fyra barn, som han inte känner, till Blåkulla.

Komplett protokoll: Anklagade hustru Anna i Kläpp (protokollet januari
1675)

De anklagade hustru Margareta i Hola och hustru Anna i Mällby nämns i
ovanst. protokoll.

Jöns Hornaeus' reflektion över denna del av protokollet:
I det här protokollet nämns den vanliga termen bola i något tydligare mening
än i de övriga. Anledningen är kanske att någon "cancellist ifrån landzhöfdingesätet" var i socknen vid den här tiden och förde protokollet, vilket
verkar så om man ser till handstilen: Den stämmer inte alls med vice
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häradshövding Hambraeus som skrivit under protokollet.
Det synes som om ett av de första vittnena, pojken Johan i Lökom, är
observant och inte alldeles okunnig om de oanständiga processer han
beskriver. Jag fruktar därför, att han sagt något till andra som han inte borde
och det är bara att beklaga att man i så många hushåll bland allmogen umgås
så oblygt bland ungdomar och egna barn.
Jag har själv funnit mig föranlåten att i husförhören, med anständiga liknelser,
"warna wederbörande".

Denna del av sammandraget är en kopia av en del av
protokollet från rannsakningen i januari 1675.
Här återges bara två delar - resten kan läsas via länken nedan.

HUSTRU MALIN, 50 år, BJÖRKÅ (Ref A28)
Gift med Johan Persson.
ANKLAGELSER:
"...angifwen och berychtat för truldomb och att hon hafwer fördt barn till
Blåkulla".

---//--Omsider bekänner Ankl, först för kyrkoherden och sedan för rätten, att en
"tattare-käring" kom till henne för elva år sedan och sade att Ankl. hade elaka
grannar.
Därför blev Ankl. övertygad om att om hon bara litade på tatterskan skulle hon
få tillbaks sin lycka.
Tatterskan knöt många knutar på ett snöre, tog sedan Ankl. med sig och de föll
på knä. Så läste de tillsammans tre Fader Vår och då det var klart var knutarna
borta och likadant skulle hennes olycka försvinna.
Sedan läste tatterskan över salt och avkok och gav till Ankl. som tre
torsdagsnätter skulle ge det till sin boskap. Det gjorde hon bara en gång och
kastade bort resten och "fick ther öfr ett ondt sammwethe".
Komplett protokoll: Anklagade hustru Malin i Björkå (protokollet januari
1675)

Jöns Hornaeus' reflektion över denna del av protokollet:
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Landstrykare och sådana som signar uträttar mycket ont än i denna dag och
det är obegripligt hur sådana kan resa så fritt i landet, trots de stränga och
allvarsamma förbud som årligen publiceras. Här reser permitterade soldater,
bödlar och häktmakare och friskt folk; alla med pass.
De släpar med sig "ohyggeliga och oblyga tarterskor". Karlarna byter hästar
på ett ganska bedrägligt och syndigt sätt. Kvinnorna roffar och pockar och gör
sjukdomar värre. De för också med sig en hop barn under hednisk uppfostran en del lämnar de kvar här och där på orterna.
Andra säger att de hittat barnen de släpar med sig och så vidare.
Härigenom lär sig allmogen och i synnerhet ungdomen "en hoper laster och
annars owanliga konster". Kronans tjänare häktar dem och skickar bort dem
på statens bekostnad men efter bara en kort tid kommer de tillbaka med
förnyade pass, "då de med större fräckhet utöfwa sin motwillighet".
Nu på senare år har de, tack vare god ordning, blivit allt sällsyntare för vilket
Gud vare ärad.

