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1 Inledning 
Innan dödsstraffet togs bort i Sverige hade åtskilliga avrättats runt om i landet. En kvinna 

som var nära att erfara detta var Marit. Unga Marit från Habo anklagades för att vara 

häxa i slutet av 1500-talet och prövades av bödeln och häxjägaren Mäster Håkan. Hon 

försvann dock mystiskt från sin fångenskap innan något straff hann verkställas. Efter sin 

död har Marit uppmärksammats genom programserien Det hände här från 2013 där 

historikern Lisa Hellman berättar om hennes levnadsöde. Marit var bara en av många 

som anklagades för trolldomsutövning i den tid, från slutet av 1500-talet, som det skedde 

häxprocesser i Sverige. Men hon var en av de lyckosamma som lyckades undkomma med 

livet i behåll. Berättelsen om Marit väcker en rad frågeställningar som; vilka anklagades 

för häxeri och hur såg dessa anklagelser ut, vilka dömdes och hur dömdes de, hur 

prövades de anklagade och vem var denna Mäster Håkan som i slutet av 1500-talet och 

början på 1600-talet var involverad i en rad häxprocesser efter att ha skolats i de nya 

sätten att dra bekännelser ur häxor i Danmark och Tyskland? 
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2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att undersöka häxprocesser i Jönköpings län mellan år 1588 

och 1626. Vi vill med denna uppsats kartlägga de livsavgörande skeenden som 

häxanklagelserna innebar för de som blev anklagade för att vara häxor i Jönköpings län 

under denna period. Syftet kan brytas ned i följande frågeställningar: 

 Vilka anklagades för att vara häxor i Jönköpings län 1588 -1626 och hur såg dessa 

anklagelser ut? 

 Hur prövades och dömdes de anklagade? 

 Vem var Mäster Håkan som var involverad i en rad häxprocesser i Jönköpings 

län under denna tid och vilken var hans roll i dessa? 
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3 Metod 
Vi har i den här uppsatsen gjort en källkritisk undersökning om häxprocesser i 

Jönköpings län mellan 1588 och 1626. Vi har sökt och läst arkivmaterial för att kunna 

erhålla nya uppgifter och bilda oss en bredare uppfattning om dessa rättegångar och de 

kvinnor som drabbades. Vi har använt oss av redan transkriberade rättegångsprotokoll då 

vi erhållit sådana och ansett det vara för tidskrävande att utgå från originaldokumenten 

på grund av det språkbruk och den handstil som brukades på 1600-talet. Vi har inte 

kunnat använda oss av arkiven för att kunna kartlägga information kring häxprocesser, 

utan vi har fått förlita oss på annan litteratur, främst tidigare forskning, på området. De 

uppgifter vi hade om Mäster Håkan innan vi började med att söka i arkiven underlättade 

framförallt vårt arbete till vidare efterforskningar. Uppgifterna om Mäster Håkan har vi 

kopplat till böcker och artiklar om denna skarprättare. Vi kunde dock inte finna alla 

dokument och uppgifter som vi önskade genom digital arkivsökning. Men vi har lyckats 

få tag i dokument och data genom personlig kommunikation med en arkivarie på 

Jönköpings stadsarkiv.  

 

Vi har granskat dokumenten, böckerna och artiklarna internalistiskt eftersom det är 

informationen i dessa som har varit relevant för vår undersökning och vi inte ansett att 

det varit angeläget att undersöka författarnas bakgrunder för den sakliga information vi 

använt oss av.  

 

Den teroetiska ram som vi valt att bygga uppsatsen kring är Alan Macfarlanes modell 

som bygger på forskning om häxprocesser i England, för att se hur den kan tillämpas på 

vår undersökning. Vi har valt att utgå från de slutsatser han sammanställer i denna modell 

då den visat sig kunna tillämpas även i andra länder, vi vill på så sätt testa om dessa 

slutsatser även kan tillämpas på häxprocesserna i Jönköpings län som vi undersökt. Vi 

har efter bästa förmåga behandlat texten i undersökning och resultatet objektivt och utan 

värderingar.  

 

3.1 Avgränsning 

Vi har avgränsat uppsatsen om häxprocesser i Jönköpings län genom att utgå från det 

material som vi kunnat erhålla och utformat frågor efter detta. Vi har även avgränsat 

uppsatsen genom att fokusera på häxprocesser inom Jönköpings län i slutet av 1500-talet 
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och början på 1600-talet. Vi har tyvärr inte kunnat erhålla ytterliga uppgifter om hur det 

gick för alla kvinnor efter de rättegångar som vi tagit del av, detta då sådan information 

skulle vara mycket tidskrävande och svår att tillgå.   
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4 Material 
Denna undersökning har baserats i huvudsak på rättegångsprotokoll som är hämtade från 

renoverade Göta hovrättsböcker i Jönköpings län och Jönköpings rådhusrätts 

tänkeböcker, vilka har transkriberats av en arkivarie på Jönköpings stadsarkiv. Vi har fått 

förlita oss på att dessa transkriptioner är korrekta då vi inte har haft möjlighet med 

tidsrummets begränsning att dubbelkolla med originalen, som vi dock haft tillgång till. I 

några fall har det varit omöjligt att utläsa vissa ord ur originalprotokollen och det finns 

därmed vissa luckor i transkriberingen. Dessa luckor har dock inte utgjort några hinder 

för att förstå innehållet i sin helhet.  

Vi har använt oss av 12 mål som behandlar trolldom, häxanklagelser och vidskepelse 

inom Jönköpings län mellan åren 1588 och 1626. De renoverade domböckerna och 

tänkeböckerna innehåller huvudsakligen sammanfattade rättegångar. Vi har dessvärre inte 

haft tillgång till några förhörsprotokoll, och kan därmed inte veta hur rätten agerade 

utifrån parternas argumentation. Vi har därför helt fått förlita oss på domstolsskribentens 

förmåga och intresse att nedteckna denna. Åldersuppgifter saknas genomgående i 

materialet, ålder benämns endast om barn eller åldringar var involverade på något sätt.1 

Även andra uppgifter såsom släktförbindelser är bristfälliga i domböckerna. Ofta framgår 

endast om personen är gift eller inte. I rättegångsmaterialet får vi dock en inblick i den 

lilla människans livsberättelse. Man får information om människors sociala relationer, 

trosföreställningar, vad de gjorde och vad de grälade om.  

Angående materialet om mäster Håkan så har vi sammanställt tidigare undersökningar 

om denna man från olika forskare. Vi har till stor del utgått från Petter Indahls artikel 

Bödel – yrke med traditioner (2012), som behandlar mäster Håkans illegala affärsverksamhet i 

Stockholm. Indahl har erhållit denna information utifrån tänkeböcker och domböcker. Vi 

har även använt oss utav en av Bengt Ankarloos böcker som knyter Mäster Håkan till 

några av de häxprocesser som förekom i Jönköping och Jönköpings län, de delar av 

Daniel Johnssons bok Vimmerbys historia 1350-1799 (2015) som behandlar häxprocesser i 

Jönköpings län, samt en opublicerad c-uppsats, Häxor i periferin. Trolldomsprocesser i Småland 

1604-1619. (2006), som behandlar häxprocesser i Småland.  

 

                                                 
1 Östling, Per-Anders. (2002). Blåkulla, magi och trolldomsprocesser. Uppsala: Universitet. Etnologiska avd. Uni. 
Distributör. S. 30. 
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5 Teoretisk ram 
Alan Macfarlanes Witchcraft in Tudor and Stuart England: A Regional and Comparative Study 

(1970) tillhör ett av de viktigaste verken om häxprocesserna i England och de 

antropologiska faktorerna bakom fenomenet. Vi har valt att utgå från Macfarlandes 

modell för att se hur den passar in på de trolldomsmål vi har erhållit i Jönköpings län 

runt 1500-talets slut och 1600-talets början som utspelade sig innan de stora processerna 

tog fart i Älvdalen i Dalarna, Uppland och Stockholm. I de stora häxprocesserna i 

Sverige var det främst barn som var anklagare, och deras historier om häxsabbaten, det 

vill säga Blåkullafärder, spred sig som en löpeld. Men i de mål vi har undersökt är det 

främst vuxna människor som beskyller kvinnor för att vara häxor. Likt den engelska 

häxan flög hon inte och for inte till häxsabbaten. Hon anklagades inte för att ha gjort 

magiska pulver av mördade barn och spädbarn, utan för att ha skadat en person eller sin 

grannes ko med hjälp av magi.2  

 

Enligt Macfarlanes iakttagelser var häxanklagelserna ett vanligt inslag i bylivet i tidig 

modern tid. Beskyllningarna var utbredda, regelbundna och endemiska. De förekom ofta 

men var ändå ganska odramatiska. De människor som enligt utsago föll offer för häxeriet 

och anklagade personer för trolldom, var vanligen grannar till dessa häxor. Ofta hade de 

som anklagade det även bättre ställt. Anklagelserna uppstod ofta i situationer då man 

vägrade att ge allmosor till dessa fattigare personer.3 I England under perioden 1560-1650 

hade informella institutioner som hade bidragit med nödvändigheter för att hjälpa 

släktingar, äldre och kyrkan blivit åtstramade. Detta var under samma period som 

häxanklagelserna flödade. Men det var inte de allra fattigaste som var problemet eftersom 

de kunde bli piskade, ivägskickade eller bli anställda som tjänstefolk, utan det var den mer 

utsatta grannen eller släktingen som alltid behövde lite extra hjälp. Det fanns en vilja att 

hjälpas åt i bylivet, samtidigt som bönderna kände behovet att investera inför framtiden 

till sina barn. Detta satte ständigt bönderna i ett svårt val; att hjälpa dem som behövde 

extra hjälp eller använda sin tid till den egna jorden som skulle gagna de egna barnen. Det 

innebar alltså att de rikare grannarna blev de anklagande, medan de som hade det sämre 

ställt blev de misstänkta och anklagade. Dessa var ofta äldre kvinnor i en 

beroendeställning till sina släktingar.4 Macfarlane drog slutsatsen att antalet häxprocesser 

                                                 
2 Ankarloo, Bengt & Henningsen, Gustav (1987). Häxornas Europa 1400-1700. Stockholm: Nordiska 
bokhandeln. S. 156. 
3 Ibid. S. 373. 
4 Whitten, Norman E. (1972). American Anthropologist, Vol.74(4). S. 913-914. 
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ökade till följd av en kris inom fattigvården. Det är en funktionell slutsats som antyder att 

häxförföljelserna bidrog till att upprätthålla traditionella förpliktelser till bistånd och 

grannsämja i ett skede när andra sociala och ekonomiska krafter höll på att försvaga 

dessa. Studierna var avsiktligt avgränsade till England.5 Forskning har dock visat att 

Macfarlanes modell var allt annat än irrelevant för resten av Europa. Forskning om 

häxprocesserna i Frankrike och Schweiz noterade att de anklagande ofta var 

fattiga kvinnor som var isolerade. Robert Muchembled gav franska och flamländska 

exempel på hur vägran att ge allmosor kunde leda till häxanklagelser. Macfarlanes modell 

av en gammal fattig kvinna har dock inte visat sig lika tillämpningsbar i Finland och på 

Island.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
5 Ankarloo & Henningson (1987). S. 376. 
6 Ibid. S. 376. 
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6 Forskningsläge 

Tidigare svensk forskning har behandlat de nordsvenska häxprocesserna ur ett 

rättshistoriskt perspektiv. Trolldomsprocesserna i Sverige, skriven av rättshistoriken Bengt 

Ankarloo, kom ut 1971 och tillhör ett av de viktigaste verken inom forskningsområdet. I 

sin avhandling lägger Ankarloo fokus på lagstiftningen, statsmaktens och kyrkans 

officiella hållning. Ankarloo kommer bland annat fram till att trolldom förekommer som 

tidigast i lagarna från 1200-talet. Den tidigaste formen av straff mot trolldom var hämnd 

och laglöshet, men efterhand blev straffen statliga och ersattes med formella dödsstraff. 

Kyrkorna förstärkte också förföljelsen genom att förbjuda exorcism och helande magi, 

sådan utövning som kyrkan tidigare varit delaktig i. De första häxförföljelserna sker 

mellan åren 1480-1614 i städerna Jönköping, Vadstena och Stockholm, medan de riktigt 

stora processerna börjar 1669 i Dalarna och pågick till 1676 där hundratals av de 

anklagade kvinnorna dömdes till döden och de flesta av vittnena var barn med historier 

om Blåkullafärder. Häxförföljelsen fick sitt slut när barnen började erkänna att allt bara 

var påhitt. En av de pådrivande faktorerna bakom de stora förföljelserna var krigen. Det 

fanns i och med dessa ett överskott på kvinnor som inte var gifta och ett stort underskott 

på ogifta män. Ankarloo kommer i sin avhandling fram till att de ansvariga för 

spridningen av häxepidemin var samhällets marginalgrupper som lösdrivande barn, 

arbetslösa och familjer till soldater.7 

 

Docenthistoriken Linda Oja har undersökt synen på magi i Sverige under 1600- och 

1700-talet i sin avhandling Varken Gud eller natur (1998). Hon har använt sig av hela 202 

rättegångar från hovrätten och utgår även från officiella lagar. Hennes syfte med 

avhandlingen är att undersöka hur magin uppfattades i Sverige på 1600- och 1700-talet av 

bönder, präster och jurister. Lagmaterialet som används visar både på den kyrkliga och 

den världsliga synen på magi. Trolldom och förgörning räknades till fysisk skadegörelse. 

Signeri, löjveri och vidskepelse ansågs som brottsliga handlingar från 1500-talet och 

framåt, även om det inte medförde någon fysisk skada, eftersom det ansågs ha Djävulens 

medverkan.  Användning av magi var både ett religiöst och statligt brott eftersom det 

bröt med Gud samt att det kunde medföra fysiska skador på andra människor. Magi 

kunde endast vara verksam med hjälp av Djävulen och stod emot gudsordningen och det 

naturliga. 

                                                 
7 Ankarloo, Bengt. (1970). Trolldomsprocesser i Sverige. Lund: Nordiska bokhandeln. 
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      I rättegångsprotokollen fann Oja den folkliga uppfattningen av magi. Tron och 

berättelser om Blåkullafärder och förbund med Djävulen framkommer främst under 

senare hälften av 1600-talet. Innan dess var det vanligast att kvinnor blev åtalad för icke-

skadlig magi såsom signeri, men även för att ha brukat trolldom och vållat sjukdom på 

djur och människor. I mindre vanliga fall kunde unga män bli anklagade exempelvis för 

att ha legat med ett skogsrå. Trolldom hade många olika namn i folkmun såsom kuckleri, 

koppleri, kosmeri, djävulskonst, häxeri, jätta, lova, önska ont och undsägning.8  

 

Per-Anders Östling har i sin avhandling, Blåkulla, magi och trolldomsprocesser. En folkloristisk 

studie av folkliga trosföreställningar och av trolldomsprocesserna inom Svea Hovrätts jurisdiktion 1597-

1720 (2002), gjort en folkloristisk studie och beskrivit 1600-talsmänniskans 

trosföreställningar. Hans syfte med avhandlingen är att studera vanliga trosföreställningar 

kring magi, häxsabbaten och vad som orsakade dessa föreställningar hos det vanliga 

folket. Östling fann att ritualen har en stor roll i magin och att den fungerar som ett 

symboliskt språk. Det är symbolismen och tecknen som gör magin aktiv och verkande. 

Vissa platser, föremål, tider och dagar samt det talade ordet kunde ha en inneboende 

kraft i sig och göra magin extra verksam. 

      Östling har avgränsat sin studie till perioden 1597-1720 och till Svea Hovrätts 

jurisdiktion, men har även inkluderat rättegångar utanför denna jurisdiktion som tar upp 

Blåkulla. I populära föreställningar om Blåkulla for häxorna endast dit endast under 

påsken. Men under de stora häxprocesserna på 1600-talet trodde folk att de flyg dit varje 

kväll. Ofta flög de på en kvast med en gryta och ibland kunde de även flyga på en 

människa. Den vanliga bondekvinnan ändrade skepnad under sin färd och blev en 

gammal och ful trollkona.  

      Östling kommer fram till att trolldomsanklagelser ofta bottnade i sociala konflikter 

mellan individer i ett samhälle, dessa uppgick till 50 % av anklagelserna. De anklagande 

och de anklagade levde ofta några kilometer ifrån varandra och var endast bekanta. Syftet 

med anklagelserna var att förstöra en persons heder. Människor tenderade också att 

misstänka trolldom när de såg något som var onormalt eller om något inte var på sin rätta 

plats. Men det var mycket ovanligt att häxanklagelser uppstod inom samma familj.9  

 

                                                 
8  Oja, Linda. (1999). Varken gud eller natur. Synen på magi i 1600- och 1700-talets Sverige. Stockholm. Brutus 
Östlings Bokförlag Symposion AB. 
9 Östling, Per-Anders. (2002).  
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Vi har inte kunnat hitta någon avhandling som behandlar häxprocesser efter 2002. 

Däremot har det gjorts mindre undersökningar, däribland en C-uppsats, Häxor i periferin. 

Häxprocesser i Småland 1604-1619 (2006), skriven av Ida Dürango och Sofia Swahn. 

Innehållet i uppsatsen ligger nära vårt forskningsområde och vi har även använt oss av 

denna i vår undersökning om Mäster Håkan. Swahn och Dürango har utgått från 17 

trolldomsmål i sin undersökning. Deras syfte med uppsatsen är att kartlägga ett 

genusperspektiv på häxprocesserna genom att undersöka kön och social status som de 

olika aktörerna hade i rätten och vilka genusuppfattningar som framkom i protokollen. 

Dürango och Swahn kom fram till att de flesta anklagade för trolldom var kvinnor, men 

att det oftast är män som anklagar, vittnar och företräder i rätten. Protokollen visar också 

att mannen ses som kvinnans överhuvud, hon beskrivs sällan som egen individ utan 

benämns som någons hustru. Gällande männen är det de äldre männen och prästerna 

som har mest inflytande, medan det bland kvinnorna är dannekvinnorna10 som är rediga 

och ärbara i motsats till trollkonorna.11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
10 Rättskaffens kvinnor. 
11 Dürango, Ida & Swahn, Sofia. (2006). Häxor i periferin. Trolldomsprocesser i Småland 1604-1619. Institutionen 
för humaniora: Växjö.  
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7 Historisk bakgrund 

7.1 Häxprocesser i Sverige 

Det finns några få antydningar om tron på trollkonor i de äldsta landskapslagarna. Fadern 

eller maken stod alltid ansvarig för kvinnans brottsliga handlingar, men trolldom var ett 

undantag från denna regel: ”en kvinna kan inte hängas eller huggas förutom för 

trolldom”.12 Ursprungligen tycks de svenska lagarna endast ha kriminaliserat de former av 

trolldom som var fysiskt skadande. Straffet var fredlöshet vilket innebar att den skadade 

och hans släktingar hade rätt att hämnas på häxan. Men på 1200-talet ändrades straffet till 

avrättning och samtidigt utvidgades brottsbeskrivningen till att skadan även kunde 

inkludera boskap. Skärpningen i lagen slog igenom framförallt i Götalagarna, troligen på 

grund av kyrkans ökade inflytande. I Svealagarna under samma tid var det endast 

dödsstraff om en människa blev skadad av magi.13 

 

Reformationen gjorde ingen större skillnad på föreställningarna om trolldom, detta trots 

att kyrkan förbjöd läsningar, exorcism och benediktiner. Det hade istället en motsatt 

effekt och den magiska aktiviteten ökade i stället.14 Häxprocessernas intensitet började ta 

fart i slutet på 1500-talet. Under perioden 1490-1614 i städerna Vadstena, Jönköping och 

Stockholm blev förföljelsen sju gånger vanligare efter år 1580. Den svenska rättspraxisen 

var rätt så mild i internationell jämförelse och få fall slutade med avrättning. De flesta 

blev frikända medan andra råkade ut för böter, kroppsstraff eller förvisning. Ungefär i 

vart tionde av hundrafemtio fall blev de anklagade avrättade år 1614.  

    I det typiska fallet under den här tiden var det en bonde som anklagade sin grannfru 

för att hon fått bondens kor att sina. Bonden kunde få stöd från andra i bebyggelsen som 

delade liknande upplevelser. För att kvinnan skulle kunna frikännas från misstankar 

behövde hennes man eller far samla in elva män som kunde vittna om hennes oskuld.15 

Det var runt detta sekelskifte som de första klara anspelningarna på häxsabbaten16 

började dyka upp. Blåkulla beskrivs redan från början vara identifierad med jungfruön i 

Kalmarsund.17 Domstolar och kungen var osäkra hur man skulle hantera sådana mål. I 

högkyrkliga möten kom biskoparna överens om att en trollkona först kunde dömas till 

                                                 
12 Ankarloo, Bengt & Henningsen, Gustav. (1987). S. 249. 
13 Ibid. S. 249. 
14 Ibid. S. 251. 
15 Ibid. S. 250. 
16 Häxsabbat, den orgiastiska sammankomst som häxorna hade med den onde. Häxsabbat kallades även 
djävulens synagoga, och i Sverige var den förlagd till det mytiska berget Blåkulla. 
17 Ankarloo, Bengt & Henningsen, Gustav. (1987). S. 251. 
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döden om hon kunde bli överbevisad. De första decennierna inpå 1600-talet blev 

avgörande för juridisk praxis i föreställningarna till trolldom. Häxsabbaten spred i sig i 

folkliga föreställningar och handlade om nattflygande kvinnor och trollkonors samling på 

Blåkulla och bildade förbund med djävulen. 

 

Förhören kombinerades oftast med vattenprov18, letandet efter satansmärket och tortyr. 

Tortyr var annars olagligt i svensk rättspraxis, men i häxprocesser ansågs det rättfärdigat 

av både hovrätten och kungen själv.19 Ett annat knep som rätten använde sig av senare 

för att få den misstänkta att bekänna var att döma till den åklagade till döden. De 

anklagade trodde då inget annat än att de skulle dö och blev uppmanade av en präst att 

lätta på sitt samvete innan döden. Den som bekände avrättades genast, medan den som 

inte erkände fördes tillbaka till häktet. Efter 1614 skulle alla dödsdomar godkännas av 

Svea Hovrätt i Stockholm innan de fick verkställas. Detta ökande samarbete mellan de 

kyrkliga experterna och hovrätten gällande häxprocesser blev vägledande fram till 1650-

talet. Antalet avrättade häxor var begränsade och översteg förmodligen inte hundra, 

uppskattar Ankarloo.20 

 

7.1.1 De stora häxprocesserna 

De stora häxprocesserna började 1668 i Älvdalen i norra Dalarna. En omfattande 

kosmologi om Blåkulla utvecklades av alla inblandade, och denna var närvarande redan i 

början av utbrottet. Barn och unga kvinnor är de främsta vittnena och de uppgav små 

variationer på samma tema.21 Sammanlagt blev arton dödsdomar fastställda i tingsrätten, 

varav fyra av de dömda var yngre än 15 år.  Sedan fick hovrätten ta vid och göra 

revideringar varav sju personer fick sina domar bekräftade. De hade alla erkänt, men 

somliga under tortyr. Avrättningarna ägde rum i slutet av 1669. De halshöggs och 

brändes sedan på bål, vilket var den normala avrättningsmetoden för häxor i Sverige. 

Beskyllningar ökade i de omkringliggande socknarna. De sände därför en representant till 

Stockholm för att begära starkare åtgärder för att skydda barnen. Resultatet blev att 

regeringen utsåg en kunglig kommission med full befogenhet att verkställa sina domar. 

Under några veckor i augusti 1669 utredde kommissionen 60 misstänkta och dömde 23 

                                                 
18 Vid vattenprov bands kvinnans händer och fötter ihop. Sedan fördes hon ned i vattnet för att se om hon 
flöt, gjorde hon det ansågs hon skyldig. 
19 Ankarloo, Bengt & Henningsen, Gustav. (1987). S. 252. 
20 Ibid. S. 253.  
21 Ibid. S. 257.  
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personer att mista livet, varav de flesta var kvinnor. 15 av dessa avrättades genast 

eftersom de hade erkänt.  

    Beskyllningarna spred sig 1670, framförallt i socknarna runt Siljan. 300 rapporter om 

häxeri inkom. Biskopar och en delegation av bönder från Strängnäs och Västerås begav 

sig ned till Stockholm för att begära en ny kommission. Deras begäran beviljades. 15 

misstänkta som hade erkänt avrättades direkt. I kontinental praxis skulle tortyr ha använts 

vid dessa fall.  

Det som var nackdelen med den svenska metoden, att de som inte bekände inte 

avrättades, var att den inte kunde hållas hemlig utan blev snart allmänt känd. År 1672 

gjorde därför rätten ett avslag ifrån denna praxis och avrättade åtminstone tre som 

vägrade att bekänna.22 Samma år hade Svea hovrätt i Hälsingland fastställt 20 dödsdomar. 

En ny kommission skickades ut och president för denna kommission var Gustav 

Rosenhane och med sig hade han två fackjurister. Resten av kommissionen bestod av 

prästmän, domare och bönder. Redan från början protesterade de tre herrarna emot hur 

rättegångarna fördes, framförallt i fall när det gällde liv eller död. Det var nämligen 

olagligt att låta barn och medbrottslingar vittna i Sverige. Men dessa tre var ganska 

ensamma om denna uppfattning och Rosenhane skrev då till kungen som vid den här 

tiden var Karl XI. I gensvar blev den gamla rättspraxisen återställd, att den misstänkta 

måste erkänna för att avrättningen ska kunna verkställas. Av 20 dödsdomar avrättades 

åtta som hade erkänt.  

Anklagelserna spred sig till större delen av Norrlandskusten. Regeringen satte upp en ny 

kommission vars främsta uppgift var att straffa de förförande häxorna som hade lurat 

andra, men den kungliga föreskriften till Rosenhane blev utelämnad.23 I Ångermanland 

1674 förhördes tusentals barn och 48 misstänkta blev avrättade i de fyra socknar man 

hade rannsakat, trots att alla inte hade erkänt. Västerbottens landshövding, Carl Sparre, 

såg inte fram emot det fortsatta arbetet 1675.24 Sparre började starkare uttrycka sitt 

misstycke mot den vändningen som processerna hade tagit. De viktigaste vittnesmålen 

kom från barn och materialet var både osäkert och motsägelsefullt. Han vägrade att delta 

i några fler avrättningar. Sparre fick kungens medgivande att avsluta kommissionen.  

Det var i Stockholm som den stora vändningen skulle komma. Ledande politiker och 

högre domare fick uppleva fenomenet på nära hålla och började inse innebörden i 

                                                 
22 Ibid. S. 258.  
23 Ibid. S. 260.  
24 Ibid. S. 261.  
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Rosenhanes och Sparres framförda kritik. En Stockholmskommission utsågs och flera 

blev avrättade och en kvinna brändes levande. Sedan började barnen oväntat bekänna att 

allt bara hade varit påhitt, och då släpptes de misstänkta. De mest aktiva vittnena dömdes 

till döden, en av dem var en trettonårig pojke. När barnens vittnesmål avslöjades fick 

häxprocessen i Stockholm sitt slut.  

I Värmland kom det nya beskyllningar om Blåkullafärder. Underrätten tog ingen lärdom 

av händelsen i Stockholm, utan lät minderåriga barn fortsätta vittna och torterade 

kvinnor och dömde dem till döden. Men alla dödsdomar upphävdes av hovrätten.25 

Den stora häxprocessen höll på i sammanlagt åtta år. Budbärarna ansvariga för 

spridningen av häxepidemin var inte köpmän eller byråkrater utan samhällets 

marginalgrupper, unga människor på jakt efter arbete, tiggarbarn, soldater och delar av 

familjer på väg till arméerna. Det uppkom professionella häxjägare, så kallade visgossar. 

De kunde ”se” vilka som åkte till Blåkulla och fick betalt för sina tjänster från 

församlingarna. En del av dessa visgossar utpressade till sig mat och dryck med hot om 

att annars ange folk. Det var främst ensamma och fattiga barn som använde denna 

metod av utpressning och tiggeri. Myndigheterna försökte begränsa den här trafiken, 

men den hölls igång av allmänheten och prästerna. Rörligheten förstärktes även av 

missväxt under de första åren på 1670-talet. Föräldrarna skickade sina barn till släktingar i 

Stockholm, eller for dit själva och övergav barnen på gatan. Många andra blottade drog 

söderut eller flyttade till städerna.26 

Den främsta anledningen till att häxprocesserna avtog var enligt Östling att 

myndigheterna och lärda började ifrågasätta magins aktiva verkan. Rättsväsendet började 

långsamt ställa högre krav på bevisföringen. Några av fallen sköts ned till sockennivå där 

prästen fick försöka förlika parterna. Tron på häxor, magi och trolldom levde dock kvar 

hos folket, utan tvekan ändra fram till mellankrigstiden.27 

 

7.2 Häxhammaren 

Häxhammaren heter på originalspråket latin Ma’lleus malefica’rum och är en slags handbok i 

hur man avslöjar, överbevisar och dömer häxor. Den författades år 1487 av Henricus 

Institoris (egentligen Heinrich Krämer) och Jakob Sprenger, vilka var 

                                                 
25 Ibid. S. 262.  
26 Ibid. S. 264.  
27 Östling, Per-Anders. (2002). S. 28. 
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dominikanermunkar och inkvisitorer.28 Häxhammaren var en kommentar till och 

utläggning av innehållet i Summis desiderantes affectibus, en bulla i samma ämne som skrevs 

av påven Innocentius VIII år 1484. Häxhammaren blev en av de mest omtryckta böckerna 

under de första århundradena av boktryckarkonsten. Författarna till boken, Henricus 

Institoris och Jakob Sprenger, ansåg att kvinnor är mest böjda för trolldom och 

djävulskult och detta är en stor anledning till att häxprocesserna fokuserade på just 

kvinnor. De idéer och metoder som finns i Häxhammaren togs även i stor utsträckning 

över av protestantismen. Sedan 1906 finns boken i tysk översättning och den omtrycktes 

senast 1987.29 

 

7.3 Bondesamhällets världsbild 

De folkliga trosuppfattningarna under 1600-talet hade en stor betydelse för 

häxprocesserna eftersom de var en förutsättning för konflikter gällande 

trolldomsanklagelser och trolldomsprocesser. Om dessa föreställningar inte hade funnits 

hade de svenska trolldomsprocesserna aldrig ägt rum. 1600-talets människa hade en 

annorlunda världsbild och tänkte på ett annat sätt än vad vi gör idag. Det övernaturliga 

hade en väsentlig roll i vardagen. Det fanns olika väsen inom folktron som kunde ingripa 

i människans liv på både gott och ont. Dessa väsen levde sida vid sida med människan. I 

skogen levde exempelvis skogsrået som vakade över skogens djur och på gården fanns 

tomten som hjälpte bonden på gården, samarbetet med gårdstomtarna var viktiga för 

lycka och välstånd. Tecken och skilda händelser uppfattade människor som varsel som 

kunde förutsäga vad som skulle hända inom snar framtid och himlafenomen varnade för 

kommande olyckor. Det fanns även en ödestro, man trodde att människans livslängd och 

öde var redan förutbestämd. Med denna världsbild var det viktigt att kunna förutse 

framtiden för att kunna kontrollera den. Människor ville försäkra sig om god skörd, samt 

skydda sig själv och mot skadlig magi och onda andar.30 

 

                                                 
28 Inkvisitionen var en speciellt upprättad kyrklig domstol, som alltsedan 1200-talets början med ensamrätt 
hade uppdraget att tillrättaföra alla dem som otvetydigt handlade och trodde i strid med kyrkans lära. Tidigt 
kom uppdraget att verka som inkvisitorer att anförtros åt mendikanterna, d.v.s. dominikaner och 
franciskaner. Dessa inkvisitorer fick en enastående självständig ställning direkt under påven. De hade rätten 
att agera utan inblandning från biskopen i det stift där de verkade; de var befriade från sitt 
lydnadsförhållande till abboten i det kloster de tillhörde; de hade rätten att påkalla handräckning från den 
världsliga överheten och disponerade ofta över egna byggnader med fängelse, förhörsrum, arkiv och 
bostäder. De fick antingen en årlig fast summa till sitt underhåll eller vanligare en procentuell andel av den 
egendom som konfiskerades från dömda kättare. 
29 Nationalencyklopedin, Häxhammaren. (2015). Hämtat 150414. 
30 Östling, Per-Anders. (2002). S. 47-48. 
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I samhället och i folktron fanns vissa normer och riktlinjer som invånarna inte fick 

överträda. Gudarna och de övernaturliga väsendena hade instiftat regler och heliga 

platser i både den mänskliga världen och den övernaturliga. Den som bröt mot regler 

eller tabun riskerade att bli straffad. Exempelvis var vissa ord som kunde åberopa ett 

visst väsen förbjudna då det fanns föreställningar som att väsendet eller djuret kunde 

höra om någon ropade på det. För att kunna tala om ett djur, väsen eller gudom utan att 

tillkalla det användes ett noanamn som ersatte väsendets sanna namn. Namnet påvisade 

egenskaper hos tinget då man hade uppfattningen att namnet beskriver vad man är. En 

person som hade kännedom om en människas, en gudoms eller ett väsens sanna namn 

hade också makt över denne.  Det gällde inom folktron att förhålla sig väl med de olika 

väsenden som fanns i naturen. Exempelvis brukade en bondkvinna förvarna vättarna 

innan hon hällde ut sitt diskvatten på marken. Bröt hon mot denna regel kunde vättarnas 

hem i underjorden bli översvämmat vilket skulle göra dem arga, de kunde då hämnas 

genom att kasta en sjukdom på någon av hushållets medlemmar. På dessa sätt undvek 

människan straff och vedergällningar genom att upprätthålla den sociala normen och 

följa vissa av den officiella religionens och folktrons angivna sanktioner.31 

 

7.3.1 Magi och trosföreställningar 

Magi var ett medel att påverka sin omgivning, såsom en människa, övernaturliga väsen, 

föremål eller naturkrafterna, i en önskad riktning. Magi kunde också innebära att förutse 

framtiden eller ta reda på hemligheter. Det fanns både inneboende och yttre krafter. En 

människa behövde inte vara medveten om att hon hade inneboende magiska krafter, men 

blev hon medveten kunde hon bruka symboler, trollformler, magiska ritualer, 

förbannelser och liknande. Magin delades ofta upp i två kategorier; trolldom och lövjeri. 

Trolldom var utövad skadlig magi i syfte att manipulera och användes för att skada 

samhället och dess invånare och kallades även för svart magi. Lövjeri, eller vit magi, 

däremot skyddade samhällsstrukturen från ondskefulla angrepp och användes för att 

fördriva elakartade väsen. Större delen av befolkning använde sig av lövjeri, ofta med 

signeri, det vill säga verbal magi.32 

 

                                                 
31 Ibid. S. 50-51. 
32 Ibid. S. 45-46. 
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7.3.2 Den aktiva magins olika uttryck 

Enligt föreställningarna på 1600-talet utövades magin ofta i hemlighet av en rad olika 

orsaker. En av dem var att kyrkan ansåg magiutövning gå emot bibelns budskap, och 

dessutom var inte all magi accepterad i samhället. En annan orsak var tron på att häxan 

förlorade sina krafter om hon blev avslöjad, hon kunde endast skada andra så länge hon 

verkade i lönndom. Avslöjandet av en häxa symboliserades av ljusets seger över mörkret, 

som var ondskans attribut, medan ljuset var Gud. Därför fungerade även magin bättre 

om det var mörkt ute. Det fanns vissa tidpunkter som ansågs särskilt gynnsamma för 

magi; kvällen, gryning eller vid halvmåne. En mer given anledning till att magikern 

utövade sin magi i hemlighet var för att undslippa straff, om denne exempelvis avsåg att 

mörda sin granne.
 33 

Enligt Östling finns det fyra former av aktiv eller medveten bruk av magi; rituell magi, 

magiska föremål, magiska ord/ljud och tankens kraft. Tanken kunde vara ett uttryck för både 

medvetet och omedvetet utövande av magi, men ritualen var alltid ett medvetet bruk. En 

magisk ritual utfördes genom en onaturlig handling som användes medvetet för att uppnå 

ett önskat resultat.34 Magiska ritualer kännetecknades främst av att en gärning utfördes 

tvärtemot vanliga och vardagliga handlingar. Bakvändheten är uttryck för den magiska 

handlingen och har stor betydelse för att verkställa magin. En annan möjlig tolkning vore 

att bakvändheten var magikerns uttryck att inta ett övernaturligt väsens identitet. 

Magikern kunde på så vis tillgodogöra sig det väsendets krafter, kunskaper och 

egenskaper.35 Helgdagarna hade både en religiös och magisk innebörd och var nära 

förknippade med kollektiva riter. Under julnatten, tomasnatten, påskhelgen och 

dymmelveckan ansågs magin vara mer kraftfull och verksam än vanligt36. Många av 

invånarna i bondesamhället utförde under dessa högtider specifika riter för att få en god 

skörd. Det fanns även andra tidpunkter då magin ansågs vara extra kraftfull såsom på 

torsdagsnatten. Under dessa perioder kunde hemlig information avslöjas, exempelvis vad 

som skulle ske i framtiden.37   

 

 Det fanns föreställningar att vissa föremål kunde inneha magiska krafter, exempelvis 

vissa stenar, naglar, vatten från källor, vitlök, salt, skelett från människor och 

                                                 
33 Ibid. S. 57-58. 
34 Ibid. S. 55-56. 
35 Ibid. S. 57. 
36 Ibid. S. 61. 
37 Ibid. S. 64. 
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liksvepningar. En del av föremålen hade en inneboende kraft medan andra var magiskt 

aktiva i kombination med andra föremål. Matvaror med stark smak eller lukt ansågs ha 

magiska krafter. Vigselringar kunde vara magiska eftersom de var en ett tecken för något 

psykologiskt. Den magiska kraften i artefakterna kunde utlösas genom att läsa en 

trollformel över den eller om den tillverkades under en högtid.38 Det fanns andra 

föreställningar om att människan innehar magiska krafter i olika kroppsdelar. Händerna 

hade en läkande kraft eftersom människans makt ansågs vara koncentrerad där. Denna 

uppfattning var säkerligen påverkad av att Jesus botade människor på ett liknande vis. 

Kroppsvätskor ansågs ha magiska egenskaper såsom saliv och menstruationsblod. I 

kärleksmagi var menstruationsblod från linnekläder en vanlig ingrediens. Spottet hade en 

skyddande och avvärjande effekt. En häxa förlorade sina krafter om hon blev spottad 

på.39 

 

I svensk folktro hade ljudet en magisk effekt. Det fanns heliga ord som Gud och Jesus, 

vilket också avspeglar religionens betydelse. Ord ansågs också ha en magisk kraft om det 

uttalades i bunden form eller på ett bestämt sätt. Det gav ordet en sakral och magisk 

karaktär, till skillnad från det vardagliga talet. Muntlig magi förekom ofta i kombination 

med ritualer och i trollformler men vanligtvis under beteckningen signeri.40 Många av 

trollformlerna hade ett katolskt påbrå och innehöll namnet Jungfru Maria. I bland 

förekom en blandning mellan asatron och kristendomen då både Tor och Gud som 

trefaldigheten nämns. Trollformlerna användes först och främst för att bota olika 

sjukdomar, ormbett, tandvärk och för att hålla borta farliga väsen.41  

 

 Föreställningarna om tankens kraft har stora likheter med ordets kraft.42 Ända in på 

1900-talets början fanns tron på att tanken kunde orsaka fysisk skada eller trötthet. Den 

här uppfattningen kan härledas till asatrons tid om den mänskliga hugen. Alla människor 

har en hugen inom sig som är den inneboende kraften, den består av illvilja, tankar, 

begär, känslor och så vidare. När ägaren till hugen låg och sov kunde den lämna kroppen 

och orsaka skada. Människor med ett livaktigt sinne ansågs ha ett extra kraftfullt hugen 

och häxor ansågs ha ett särskilt ont hugen. Med hjälp av tankens kraft kunde man genom 

att endast tänka intensivt på en person eller ett kreatur göra så att denne miste livet. 

                                                 
38 Ibid. S. 66. 
39 Ibid. S. 70. 
40 Ibid. S. 67-68. 
41 Ibid. S. 93-94. 
42 Ibid. S. 73. 
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Tankens magi avtog först när personen insåg konsekvenserna av sina tankar eller först 

när de illvilliga tankarna upphörde. Även känslor ansågs ha denna kraft, exempelvis 

kunde avund förvanska någon annans lycka och ansågs vara en mycket stark och 

destruktiv kraft.43 Den onda hugen kunde överföras på olika sätt; genom onda hotelser, 

ond beröring, ond hand, det onda ögat, ond fot och tunga. En del människor ansågs 

inneha en verksam skadande förmåga och var bärare av det onda ögat, men alla 

människor kunde vara potentiella bärare. Genom att endast titta på någon annans 

egendom kunde en bärare av det onda ögat få egendomen att drabbas av skada.44  

 

Vissa platser ansågs vara särskilt förknippade med magiska krafter i den folkliga 

föreställningsvärlden. Några exempel på sådana platser är myrstackar, jordfasta trösklar, 

korsvägar, jordfasta stenar och rinnande vatten. En del platser var magiska på grund av 

en speciell händelse som ägt rum där, medan andra ansågs var heliga och det fanns en 

uppfattning om att gudarna eller väsendena höll till där och kunde uppenbara sig. Dessa 

platser kan haft anknytning till offerplatser från asatron eller där kristna sakrala föremål 

förvarades, såsom ben från ett helgon. Kyrkogårdar, en kyrka eller en korsväg var ställen 

där det gick gränszoner mellan den övernaturliga och den mänskliga världen.45 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
43 Ibid. S. 71-72. 
44 Ibid. S. 73. 
45 Ibid. S. 65. 
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8 Undersökning 

8.1 Häxanklagelser i Jönköpings län 

Enligt de uppgifter vi funnit har flertalet personer blivit anklagade för användande av 

trolldom i Jönköpings län varav ett flertal har funnits skyldiga. Vi har valt tolv fall som 

sträcker sig mellan åren 1588 och 1626. Fyra av dessa är mindre fall som snarast för 

huvudrollsinnehavarana handlar om att bli fri från den stämpel de fått efter att ha blivit 

anklagade för trolldom men friats, eller att bli fri från anklagelse för att ha anklagat någon 

för att vara häxa. De resterande åtta fallen är rena trolldoms- och häxanklagelser som 

varit uppe i rätten.  

8.1.1 Fyra mindre fall 

Det första fallet ägde rum den 23:e maj 1590 i Jönköping. Per Grytestöpare stod för rätta 

i den allmänna rådstugan. Han hade i fylla tilltalat Ingegerd, gift med Bent timmermans, 

och kallat henne för trollkona och ville att Bent timmerman skulle gå i god för sin fru. 

Per blev då tillsagd. I rätten nekade han till detta och sa att han inte hade något skäl att 

kalla henne detta.46  

Det andra fallet ägde rum den 12:e november 1595 i Habo då Tord Månsson i Källebo 

med hustru kom inför rätta. För något år sedan hade hans fru gått lag för trolldom och 

om någon förebrådde honom för detta ville han nu i rätten få svar på om någon 

beskyllde dem för någon oära. På detta svarade menige man att de inte beskyllde dem för 

något utan ära och gott.47 

Den 19:e maj 1596 på Visingsö kom Olaff Eriksson i Tunnerstad med sin fru Lussa inför 

nämnden i rätten. De begärde att få ett vittnesbrev av nämnden då Lussa något år 

tidigare blivit anklagad för trolldom, vilket var något de inte ville skulle bli bestående.  

Hon hade tidigare kommit för rätten för att bli friad av häradshövdingen, vilket hon blev. 

Därför talades nämnden och menige tings allmoge åt för att se om de visste eller hade 

hört talas om någon oära angående Lussa och trolldom. Alla svarade att de endast visste 

gott om henne.48 

                                                 
46 Jönköpings rådhusrätt och magistrat, domböcker 1584-1595, AIIa:1, bild 290. 
47 Göta hovrätt – advokatfiskalen i Jönköpings län, renoverade domböcker (Visingsborgs grevskap) 1594-
1649, EVIIAAAC:1, bild 3890. 
48 Göta hovrätt – advokatfiskalen i Jönköpings län, renoverade domböcker (Visingsborgs grevskap) 1594-
1649, EVIIAAAC:1, bild 3940. 
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Det fjärde fallet ägde rum den 25:e februari 1598 på Visingsö. Bengt i Rökinge blev 

dömd till att ge kyrkan södra ”12 tolfter bräder” för att hans hustru hade brukat 

signelse.49 

8.1.2 Åtta trolldoms- och häxanklagelser 

Trolldomsfall 1. Det första fallet ägde rum i Jönköping. Den 19:e april år 1588 blev 

Kristina Jeppa förhörd efter att ha blivit anklagad för trolldom. Fulmo Grytestöpares 

piga hade sett henne lägga några ben och en hovfot i Fulmos dynga. Det fanns ingen som 

kunde intyga Kristina Jeppas handling förutom Fulmos piga. Kristina Jeppa undslapp 

därför något straff, men fick en varning som innebar att om hon blev tagen på bar 

gärning så skulle hon prövas i vatten.50 Detta är det första belägget i svenska källor för 

användande av vattenprovet.51 

 

Trolldomsfall 2. Samma dag, den 23:e maj 1590 i Jönköping, sa Ragnil på Skogen inför 

rätten att Kirstin Simon snickares hade haft samlag med den pojke som var djäkne52 som 

hade gästat hos Kirstin några år. Kirstin hade dessutom frågat efter förgörning53 att 

förgifta sin man Simon snickare med. Hon hade brukat trolldom och kockleri.54 Kirstin 

Simons sa i sin tur att Ragnil hade använt sig av kockleri och trolldom och att hon hade 

lagt förgörning i hennes säng ovanför huvudet. Det bestämdes både Kirstin och Ragnil 

skulle prövas i vatten för att se om de flöt. Efter provet sa Ragnil att när de prövades den 

25:e maj och de båda flöt och låg i vattnen så bekände Kirstin Simons för henne att hon 

hade haft samlag med djäknen och varit ute efter att förgöra sin man.55 

    Den 17:e juli 1590 i den allmänna rådstugan föll domen över Kirstin och Ragnil som 

hade brukat trolldom och signeter. Enligt protokollet hade de både trollat folk tokiga och 

gett dem sår. De hade fått ormar att krypa genom rönnar om söndagsmornar och annan 

djävulskonst. Och de personer som dessa kvinnor lovat ont blev snart varse detta. Detta 

drabbade Ingebor Jöns Håkanssons, och även Kristina dotter i Larff med Ingebor 

                                                 
49 Göta hovrätt – advokatfiskalen i Jönköpings län, renoverade domböcker (Visingborgs grevskap) 1594-
1649, EVIIAAAC:1, bild 4140. 
50 Jönköpings rådhusrätt och magistrat, domböcker 1584-1595, AIIa:1, Bild 170 & Jönköpings rådhusrätt 
och magistrat, tänkeböcker 1570-1595, AI:2. Sida 29. 
51 Ankarloo, Bengt (1984).  
52 Diakon; prästman av lägre grad och elev i skolans högre klasser. 
53 Förgörning och trolldom var klassade som detsamma fram till slutet på 1600-talet, det var först då man 
började skilja på att förgifta och trolldom. Förgörning är en slags trolldomsdryck, det kan vara 
kärleksdryck, giftförsäljning (att förgifta någon) och skadliga medikamenten eller preventivmedel. 
54 Utöva trolldom, bedriva signerier, trolla. 
55 Jönköpings rådhusrätt och magistrat, tänkeböcker 1570-1595, AI:2, sidan 40. 
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Kloffua. Dessutom var den ena gift men hade samlag med en djäkne och ville förgöra sin 

man, och den andra hade haft samlag med herr Bryngel i Tofteryd, så att han hade gett 

sitt liv för hennes skull.56 

     Bryniel Gödstafsson var kyrkoherde i Tofteryd 1564-1582. Han levde enligt Lagergren 

ännu 1590, men dog i så fall under den förra delen av året då han i Jönköpings 

rådhusrätts handlingar den 17:e juli samma år nämndes; ”han skola låtit sitt liv för en 

trollpackas skull”.57 

 

Trolldomsfall 3. Det tredje fallet ägde rum i Habo. Den 4:e juni 1594 kom Laris i Eket 

och Jöns i Pärstorp inför rätta och svor på lagboken att de sett en kvinna vid namn 

Marjitt i Knutshult rida på en varg. Jöns i Pärstorp berättade också att Harall i Knutshult 

och hans fru, samma Marjitt, köpt en ko av honom. Då de köpte kon skulle de gå efter 

denna tills de kom fram till Jöns gård. När de väl kommit fram ville Harall och hans fru 

inte längre ha kon som de köpt av Jöns utan begärde att de skulle få en bättre ko istället. 

Detta ville inte Jöns och hans fru efterlåta. Då svarade Marjitt i Knutshult att du måste 

låta mig få den ko jag vill ha, om du inte gör detta kommer du inte ha något gagn av den 

kon. Och därefter stönade samma ko. Jöns fick tre tunnor råg för den, enligt Marjitt, rätta 

kon då hon sa att detta skall väl räcka till att köpa den. 

      Fram kom också Måns Håckonsson i Gölhult och Nilss i Hallebo och vittnade och 

svor på lagboken att de varit i Bosaryd och hört vad Elina berättat om vad hon av 

Haralds fru i Knutshult hört hemma vid deras bord i Knutshult. Marjitt hade lovat att 

Jons folk i Lindhult skulle ”fara ena fanens färd” och några dagar efter detta insjuknande 

en av Joens söner och fick ligga i sjuksäng i arton veckor. Hon hade även bragt sönder 

drängens lår så att han blev krympling och måste använda krycka resten av livet.  Även 

Jons hustru och dotter och många andra vittnande om att många som Marijtt i Knutshult 

avundades eller trätte med for ont.  

      Lagen sa att man inte genom ont prat fick göra så att en annan människa drabbades 

av ont. Om någon gjorde detta ville man gärna binda dem till saken som sådant utlovar. 

Efter dessa vittnesmål mot Marijitt i Knutshult kunde nämnden inte fria hennes liv utan 

”både lagen och hennes egna gärningar har dömt henne till vad helst det straff som 

                                                 
56 Jönköpings rådhusrätt och magistrat, domböcker 1584-1595, AIIa:1, bild 290. 
57 Virdestam, Gothard; Växjö stifts herdaminne, del 5, Västbo och Östbo, Smålandspostens boktr. A.-B., 1931; 
Växjö. 
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överheten väljer”. Marijitt i Knutshult lyckades dock rymma från sitt fängelse och man 

såg det som osannolikt att hon skulle stå att finna.58 

 

Trolldomsfall 4. Samma dag i Habo anklagades Ingärd Andersdotter, också kallad den 

Tyska bilan, för trolldomskonster hon hade brukat. Ingärd skulle ha lärt Karin 

Bengtsdotter att överföra olyckan hon hade på sin boskap över till sin granne Nils i 

Hallabo. I protokollet står det att strax därefter förlorade Nils den bästa kon han 

någonsin ägt, dessutom ruttnade hovarna på två oxar och deras öron ramlade av.  

     Det var inte första gången Ingärd stod inför rätten, hon hade tidigare varit anklagad 

för trolldom i Ebbarp. Håckon Andersson och Håckon i Gulskog framträdde i rätten 

och vittnade om att de hade inte hade hjälp Ingärd att undslippa stocken vid det tillfället. 

Ingärd instämde med Håckon Andersson och Håckon i Gulskog i detta.  

     Därefter fick mästermannen Håckon i Jönköping förhöra Ingärd om hur hon hade 

lärt sig djävulens konst. Hon hade då svarat att det fanns en liten kulle vid en äng. Dit 

hade Ingärd gått tillsammans med en annan kvinna som hette Kijrstin i Madh och på 

kullen hade de träffat en liten kumpan som hade frågat Ingärd om hon ville tjäna honom. 

Hon hade svarat honom ja. Han bad henne då att räcka ut handen och så fick hon ost 

och bröd av honom. Andra gången hon kom dit fick hon kött och bröd. Tredje gången 

hon begav sig till kullen fick hon en halv skeppa med malt av kumpanen.59 

 

Trolldomsfall 5. Det femte fallet ägde rum på Visingsö. I hovrättsprotokollet mot Gunilla 

benämns hon redan i första meningen som en trollkona. Gunilla ställdes inför rätta den 

20:e juli 1596 och hon var gift med fiskaren Jon. Hon hade blivit stämd av kyrkoherden 

att träffa biskopen i Jönköping medan han var där, då Gunilla hade kastat trolldom på 

Håkon i Stigby och sedan botat honom. Gunilla åtalades också för att ha kunnat påverka 

eldens värme under en bryggpanna under ett helt dygn hemma hos fogden, maten 

började nämligen aldrig sjuda över elden. Fogden gav då henne en halv tunna med 

spannmål och då botade Gunilla elden igen så att maten kunde tillagas. Detta bekände 

Gunilla för biskopen och mycket mer.  

     Gunilla blev tillfrågad om hur hon hamnade i Satans tjänst. Hon svarade att det var en 

torsdagskväll som Satan hade kommit till henne i köpmannakläder och frågat henne om 

                                                 
58 Göta hovrätt – advokatfiskalen i Jönköpings län, renoverade domböcker (Visingsborgs grevskap) 1594-
1649, EVIIAAAC:1, bild 3770. 
59 Göta hovrätt – advokatfiskalen i Jönköpings län, renoverade domböcker (Visingsborgs grevböcker) 
1594-1649, EVIIAAAC:1. Bild 3760 & 3770. 
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hon ville anställa honom. Han lovade henne hela världen. Hon hade tagit honom i 

handen och känt att den var kall som en järnstång. Han kom till henne tre gånger innan 

hon beviljade att anställa honom. Tredje gången kom han till henne i jungfrukläder och 

sade sig heta jungfru Britta. Hon fick den gången ett armband av rönnbark med ett antal 

knutar på. Var gång hon lossade på en knut kunde hon släppa lös Satan och skicka 

honom vart hon ville.  

      Därefter berättade hon att hon hjälpte Satan att fylla en vagn med fisk i från sjön. 

Vagnen var dragen av hans folk, vissa av dem var stora medan andra var små. Hon 

bekände också att hon hade skickat onda andar för att samla på sig smör några mil bort. 

De två tunnor med smör som de hade med sig förde hon över sjön till Satan och lade det 

på hans vagn. Andra gången hon skickade andarna att hämta smör kom de med två och 

halv tunna smör. Tredje gången kom de med tre tunnor och hon förde dem återigen till 

Satan. Var gång hon kom till Satan var det svarta hästar, björnar eller vargar som drog 

vagnen. Gunilla erkände även inför rätten att hon hade skickat onda andar att ta två 

kalvar på Herrgården och på Prästgården på Ön. Andarna kom med två kalvar, sedan 

med tre kalvar. 

     Gunilla berättade att den Onda anden kom till henne en natt då han hade varit borta 

vid tjuvagalgen60 och hämtat människoben och tänder. Den onde anden befallde henne 

att lägga dem i prästens förstuga där barnet skulle bäras över. Men det vägrade Gunilla att 

göra. Den onda anden hade då sagt till henne att han skulle följa henne. Han tog då 

benen och tänderna och lade dem där själv. Barnet fick sedan förbannelse över sig och 

förblev sedan sjukt. Det hade nu gått åtta eller nio år sedan detta skedde.  

     Satan var dock inte nöjd med henne längre, enligt Gunilla själv. Var gång hon kommit 

till honom under de senaste gångerna hade hon fått hugg och bannor.61 

 

Trolldomsfall 6. Den 8:e januari 1618 ställdes Britta Arvidsdotter i Löpaskog inför rätta i 

Löpaköping62. Hon hade blivit anklagad för att ha tagit livet av Håkon Giertonsson i 

Sävrarp. Per Påulsson från Värnamo hade besökt Håkon när han låg inför döden, och då 

hade Håkon berättat för Per att Britta var ansvarig för hans tillstånd. Året därpå 

arresterades Britta och skickades till Jönköpings fängelse och blev utsatt för vattenprovet. 

Skarprättaren hade fört ned henne i vattnet med en lång stång, men hon hade flutit upp 

                                                 
60 En anordning för hängning vid avrättningsplatsen. 
61 Göta hovrätt – advokatfiskalen i Jönköpings län, renoverade domböcker (Visingsö grevskap) 1594-1649, 
EVIIAAAC:1, bild 3970 & 3980. 
62 Hör idag till Värnamo. 
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igen som en gås. Hon skulle därefter föras till tortyren.  

     I protokollet står det två trollformler som Britta skulle ha läst upp i rätten. De är 

tidstypiska i sin utformning och innehåller saliga Maria och den heliga treenigheten. Den 

första handlar om en greve som ska gå ut och slåss och saliga Maria stoppar honom och 

välsignar honom, den andra handlar om saliga Maria som helar den sjuke: 

Greven skulle sig till marken gå, mötte honom själva salig 

Maria, vart skall du gå sade salig Maria. Jag skall mig till 

marken gå, bara bråka, blod lapa Mod och Maija i från 

Människor taga. Nej sade saliga Maria du ska återvända, Du 

skall icke hennes blod lapa icke hennes mod och Maija från 

henne taga, Jungfru Maria gjorde kors med sin göra hand, 

fly bort du fula, gram utav min sons land. Jag signar dig 

med de tre saliga – Nämligen benämnda guds faders, sons 

och den heliga andes. 

Den sjuke satt på kyrkosten Maria Jungru bor honom sam, 

salig Maria Moders fagn [famn], människa vad går dig till 

mena, medan du sig ynkligen vara, den fula gram have sig 

med min fot sporrat och med klon slagit, Maria Jungfru den 

sköna, som var guds moder den kära gjorde kors med sina 

två händer och sina 10 fingrar, till hjälp tog hon 12 guds 

änglar, signade den sjuke och dödsmäss mod, utav sitt kött 

och av sitt blod, av sin hand och av sin fot, av liv och 

ledsnad, signade hon till helebot i herren gud faders 

och sonens och den heliga andes namn Amen.63 

Redan två år tidigare, den 7:e maj 1616, hade Britta stått för inför rätta i samma fall, 

anklagad för att ha brukat signeri och vidskepelse. Britta nekade inte till dessa anklagelser. 

Enligt protokollet hade Britta hjälpt Håkon Giertonsson i Sävrarp att bli bättre då han 

hade legat sjuk och varit sängliggandes i ett år. Britta hade begärt en daler för att hon 

skulle hjälpa honom. Då betalade Håkon henne och blev under en kort tid frisk igen. 

Sedan hade Britta sagt åt honom att hitta en alkäpp som var lika lång som honom själv 

och låta den torka, då skulle inget ont hända honom igen. Men sedan blev han sjuk igen. 

Britta kom då till honom med en ostkaka och tre stenkakor. Han hade tagit tre bitar av 

                                                 
63 Göta hovrätt – advokatfiskalen i Jönköpings län, renoverade domböcker (Östbo härad). 1619-1623, 
EVIIAAAC:4, bild 350 och 360. 
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ostkakan, men blev sedan sängliggandes i ett halvårs tid innan han avled. Britta hade 

erkänt för sin skriftefader64, Per Påulsson, att hon var skyldig till Håkons död. 

Skriftfadern såg då till att målet gick till rättegång och att det skulle undersökas. Britta 

blev dömd till döden. Vi kan gissa att hon att satt på Jönköpings fängelse tills hennes mål 

togs upp igen 1618.65 

 

Trolldomsfall 7. Den 23:e juli 1625 i Jönköping blev Margareta Bentzdotter, gift med 

Bogla Jöenses, anklagad av herr hospitals-föreståndaren Bonde Germundi för att ha farit 

med vidskepelse. Herr Bonde och hans fru hade anlitat Margareta för att göra en läsning 

och hon hade då förutsagt att herr Bonde skulle blir kyrkoherde i Askeryd. Hon skulle se 

till att den nuvarande kyrkoherden dog. Margareta hade också erbjudit att lära fru Bonde 

att göra läsningar. Enligt protokollet hade paret blivit förargade över hennes ord och 

slagit till henne med ett vedträ. Margareta hade blivit rasande och förbannat dem båda 

två med olycka. Av denna anledning begärde herr Bonde att Margareta skulle låsas in i 

Jönköpings fängelse.  

      I Margaretas fall framträdde ett ytterligare vittne, nämligen Anna Suen Biornsson, en 

borgares hustru. Anna vittnade i rätten att Margareta hade kommit till henne för att tigga 

vetebröd. Första gången hade hon fått en limpa av henne, men andra gången hade Anna 

nekat henne brödet. Enligt Anna blev Margareta då riktigt arg och slog till henne med 

knytnävarna i ryggen och yttrade ”du skall fara ena fanius ofärd”. Efter händelsen hade 

Anna blivit sjuk i en underlig sjukdom. Hennes ena fot och ben hade svullnat upp och 

hon hade förblivit sängliggandes i sex veckors tid.  

     Margareta ville inte erkänna att hon kunde någon trolldom och sa sig inte minnas att 

hon hade lovat herr Bonde och hans fru något ont. Till Anna sa hon inget annat än ”din 

moder tog livet utav en fattig oskyldig människa: du vill nu nära sammaledes göra av 

mig.”  

     Vidare framträdde ytterligare ett vittne, Anders Andersson. Han talade om för rätten 

att Margareta hade blivit oense med hans fru och bett frun ”att hon skulle fara ofärd”. 

Därefter skulle Anderssons fru blivit blind i 14 dagar.  

    Utöver dessa tre vittnesmål lades ett skriftligt vittnesmål fram från en ”gudfruktig och 

vällärd man”; kyrkoherden Håkon Suensson i Skärstad. Han hade frågat hela 

                                                 
64 Biktfader.  
65 Göta Hovrätt – advokatfiskalen i Jönköpings län, renoverade domsböcker (Östbo härad) 1603-1618, 
EVIIAAAC:2, bild 5820 och 5830. 
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församlingen om Margareta livsstil och om någon av dem hade råkat utför Margaretas 

onda besvärjelser under den tiden hon befann sig i socknen. Flera stycken sa att de hade 

råkat ut för Margaretas onda ord.  

    Den 2:a augusti år 1625 blev Margareta utsatt för bödelns prövning och blev kastad i 

vattnet där utgången blev att hon flöt. Fyra dagar senare blev Margareta återkallad till 

rätten, som bestod av borgmästaren, ett råd och kyrkoherden. De bad nu Margareta att 

bekänna sina kunskaper om trolldomskonster. Hon nekade till att hon kunde trolla, men 

sa att hon var väl bekant med signelser. Hon berättade att hennes läsningar var till för att 

bota sjukdomar, och att hon hade bett Peder Gudmunssons tjänstepiga att smuggla in 

salt medan hon satt i stadens fängelse [fångkista]. Saltet skulle hjälpa pigan mot kärlekens 

vansinnighet. Enligt Margareta själv kunde hennes man också denna konst och hon sa att 

han hade lärt sig den av en Ingemar Eskilsson. Margareta hävdade också att vattenprovet 

inte dömer rättvist.  

    I rätten den 6:e augusti 1625 blev Margareta dömd till att mista livet, men domen var 

tvungen att godkännas av kungliga hovrätten innan den kunde verkställas.66 

Trolldomsfall 8. Den 6:e mars 1626 ställdes den lösdrivande kvinnan Ingärd 

Andersdotter, som dock gett sig namnet Sophia, för rätta i Jönköping. Hon blev anklagad 

av Peder Gudmundsson Borgmästaren för att ha skamligt bedragit många ärliga 

människor genom lögn. Hon hade utgivit sig för att vara klok och spåkvinna och fått 

människor att tro på denna villfarelse och lögn, och dessutom tagit mycket betalt för sina 

tjänster. Hon kunde inför rätten inte neka till att hon bedragit människor och detta var 

vad hon hade fått: 

Av Måns hustru i Jära en mark penningar, ett mässingsbälte och ½ aln gilleduk. 

Av Måns Månssons hustru i Nydala ett vadmalsförkläde, ett klädeslivstycke, en särk och 

ett huvudkläde. 

Av Anders Knutsson, som är Peder Anderssons fogdes styvson, och hans moder ett 

huvudkläde, en överdel en skjorta, ett kvinnofolks mössa, ett lakan och ett dun var.  

Av en dräng i Svenarum, som nu tjänar Tore Andersson, fick hon en silverring för att 

hon skulle hjälpa honom att inte bli förgjord. Dessutom fick hon 2 mark penningar av en 

annan dräng i Svenarum, Anders Ingemarsson, för att hon skulle förlösa honom ifrån 

knekta tjänsten.  

                                                 
66 Jönköpings rådhusrätt och magistrat, tänkeböcker 1595-1631, AI:3, s. 146-147. 
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Inför rätten bekände Ingärd att hon fått dessa saker av dessa personer, och att hon fått 

dem bara av den anledning att hon övertalat dem om att hon skulle avvärja en stor 

mängd olycka från dem, deras gårdar och boskap som hon sagt sig kunna se. I 

protokollet finns en avsaknad av många andra beskyllningar som hon fått i många andra 

städer i landsänden där hon bedragit folk med sin lögn och signelser då det inte fanns 

några åklagare från andra städer där denna dag.  

     Ingärd läste för rätten upp några signelser som hon brukade använda och som hon 

hade övertalat många om att de hjälpte. Ingärd blev inför rätten allvarligt utfrågad om 

hon haft samlag med Måns i Tryggarp, vilket hon hårt nekade. Hon blev också allvarligt 

förmanad att erkänna om hon kunde någon trolldom. Men Ingegärd sa att hon inte 

kunde någon trolldom. Hon blev satt i stadens häkte. 

     Ingärd blev återigen ställd inför förhör den 20:e mars, denna gång inför den välborne 

fältmarskalken Herman Wrangels närvaro. Förutom det förra som hon bekänt bekände 

hon nu att hon även fått en silversked av välborne Brode Månssons hustru till Härling 

engia för sina läsningar. Dessutom bekände hon att hon som lös kvinna, ogift, hade avlat 

tre oäkta barn och däremellan inte varit intagen i kyrkan.  

      Hon blev förvisad från staden och förbjöds att komma tillbaka till Jönköpings stad, 

hon fick heller inte befinna sig i Jönköpings slotts län, i sådana fall skulle hon få ett 

skarpare straff. Skarprättaren blev tillsagd att följa henne ut ur staden, men denna gången 

utan hugg eller slag.67  

8.1.3 Sammanfattning 

Av de fyra mindre rättsfallen utspelade sig ett i Jönköping, ett i Habo och två på 

Visingsö. Av de åtta större rättsfallen utspelade sig fyra i Jönköping, två i Habo, ett på 

Visingsö, och ett i Värnamo. Två av fallen i Jönköping ställdes inför rätten samma dag, 

detta gjorde även två av fallen i Habo. I alla fall har en kvinna blivit anklagad för 

trolldom, men endast i ett fall är inte kvinnan anklagad i rätten utan istället en man som i 

fyllan kallat en kvinna för trollkona utan att ha haft grund för detta. Ytterligare tre fall 

som hör till undantagen är de två där maken med hustru kommer inför rätten för att få 

upprättelse då hustrun tidigare blivit anklagad för trolldom och fallet där Bengt i Rökinge 

dömdes till böter för att hans fru använt sig av signelse. Marjitt i Knutshult, Britta 

Arvidsdotter och Margareta Bentedotter anklagades av fler än en person, i Marjitt och 

Margaretas fall både av kvinnor och män, i Brittas fall endast av män. Ragnil och Kirstin 

                                                 
67 Jönköpings rådhusrätt och magistrat, tänkeböcker 1595-1631, AI:3, s. 161-162. 
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anklagar varandra. Kristina Jeppa anklagades för trolldom av en piga, då en piga på den 

tiden inte var ett trovärdigt vittne undslapp hon med en varning om att hon skulle prövas 

i vatten om hon togs på bar gärning, detta är även det första belägget i svenska källor om 

användandet av vattenprovet. Av de anklagade dömdes fyra kvinnor till vattenprovet 

varav alla flöt. En av dessa utstod efter vattenprovet även tortyr. Två kvinnor dömdes till 

att mista livet, av dessa rymde en och huruvida det andra dödsstraffet utdömdes går inte 

att finna i våra källor. En kvinna dömdes även till att förvisas från Jönköping stad och 

Jönköpings slotts län och förbjöds att komma tillbaka, om hon ändå gjorde detta skulle 

straffet bli skarpare.  

 

8.2 Macfarlanes modell och övriga källor 

Enligt Macfarlanes modell var det traditionellt de som hade det bättre ställt som 

anklagade, ofta i samband med allmosor. I de rättegångsmål vi har erhållit framkommer 

inte alltid de socioekonomiska förhållandena, men ett par stycken demonstrerar just 

detta. Så var det i fallet med Margareta Bentzdotter som blev dömd till döden av Göta 

Hovrätt för att ha yttrat onda ord till människor, vilka hade medfört olycka till dessa. Ett 

huvudvittne i hennes rättegång var Anna, fru till en borgare, som nekade Margareta bröd. 

Margareta skulle då ha slagit till Anna vilket lett till att Anna hade blivit sjuk och 

sängliggandes i sex veckors tid. Anna anklagade därefter Margareta för trolldom.  Hon 

blev även anklagad för trolldom av hospitals-föreståndaren Bonde Germundi. 

Anledningen var att hans fru hade anlitat Margareta för att spå och då hade hon förutsagt 

att Bonde skulle bli kyrkoherde och även erbjudit att lära hans fru att göra läsningar, 

vilket förargade paret. Detta är ett tydligt exempel på det motstridiga förhållandet 

människor hade till signeri och spådom, något som kunde leda till sociala konflikter. Ett 

annat fall som väl stämmer in på denna teori är det med den anklagade Ingärd 

Andersdotter i Jönköping. Vi kan anta att hon levde under mycket knapra förhållanden 

då det framgår av protokollet att hon inte hade någon egen bostad, inte var gift eller 

medlem i någon kyrka och dessutom hade tre utomäktenskapliga barn. Hon försörjde sig 

på spådom och signeri då människor betalade för hennes tjänster. Hon blev anklagad av 

Peder Gudmundsson Borgmästaren för att ha skamligt bedragit många ärliga människor 

genom lögn, en man som av sin titel att döma hade det mycket bättre ställt än Ingärd. 

Ytterligare en kvinna vi kan anta levde under sämre förhållanden än sin granne är 
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Kristina Jeppa. Hon blev anklagad av pigan till Fulmo Grytestöpare som hade sett henne 

lägga några ben och en hovfot i Fulmos avföring. Men det var inte Fulmo själv som 

anklagade och därför friades Kristina med endast en varning eftersom pigans vittnesmål 

inte räckte till någon fällande dom. Av protokollet att döma var Kristina inte gift, vilket 

gör att vi kan anta att hon var i en beroendeställning och hade det sämre ekonomiskt 

ställt än sin granne. En annan ensam och förmodligen fattig kvinna som anklagades för 

trolldom var Ingärd Andersdotter i Habo. Denna Ingärd blev anklagad för att ha lärt 

Karin Bengtsdotter att överföra sin olycka till sin granne Nils i Hallabos boskap. I 

protokollet står det att strax därefter förlorade Nils den bästa kon han någonsin ägt, 

dessutom ruttnade hovarna på två oxar och deras öron ramlade av. Det faktum att Nils i 

Hallabo äger boskap tyder på att han hade det bättre ställt än Ingärd.  Även fallet med 

Gunilla på Visingsö passar in i denna del av Macfarlanes teori. Hon var enligt protokollet 

gift med en fiskare och hon stod åklagad för trolldom av bland annat fogden i området. 

 Ett flertal av de fall vi har undersökt tycks följa det socioekonomiska mönstret som 

Macfarlanes fann i sina studier i England. Men några fall frångår även Macfarlanes 

modell. En sammanställning av de fall vi undersökt visar att även grannosämja och 

sociala relationskonflikter verkar vara stora bidragande faktorer till anklagelser. Så var det 

i fallet med Marjitt i Knutshult. Då hon och hennes make skulle köpa en ko av en man i 

byn hade hon blivit missnöjd, och då hon inte fick sin vilja igenom förbannade hon enligt 

mannen en av korna som genast stönade illa. Efter det började även flera andra av 

byborna anklaga Marjitt för onda signelser och för att ha ridit baklänges på en varg. Det 

finns inget i texten som antyder att Marjitt och hennes make Harald hade det sämre ställt 

än de grannar som anklagade henne. De hade det uppenbarligen tillräckligt bra ställt för 

att kunna köpa boskap. Däremot tyder anklagelserna på att Marjitt inte var omtyckt i byn.  

Ett annat mål som också avviker ifrån Macfarlanes modell är det med Ragnil och Kirstin. 

Där är det den ogifta kvinnan, Ragnil, som anklagar den gifta Kirstin för att haft sex med 

en djäkne som hade bott hos henne. Kirstin hade dessutom enligt Ragnil efterfrågat en 

trolldom att mörda sin man med. Kristin anklagade i sin tur Ragnil för trolldom. I detta 

fall framkommer anklagelser i direkt anknytning till olovliga sexuella förbindelser. Kristin 

skulle enligt Ragnil ha förälskat sig i och haft samlag med djäknen och velat göra sig av 

med sin man. Ragnil skulle enligt anklagelserna som ogift ha haft ett sexuellt förhållande 

med en man som dessutom var kyrkoherde. Dessa anklagelser följdes snart av andra 

beskyllningar från fler bybor. De påstod att Ragnil och Kristin skulle ägnat sig åt annan 

djävulskonst, de skulle exempelvis ha gjort människor tokiga och fått ormar att krypa 
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genom rönnar om söndagsmornar.  

Enligt Macfarlanes modell var det ofta äldre isolerade kvinnor som blev anklagade för 

trolldom. I de tolv trolldomsmål vi har undersökt var mer än hälften av de anklagade 

kvinnorna faktiskt gifta. Varav i de sex mål,68 som ogifta kvinnor var inblandade, var det 

fem som blev anklagade för trolldom, medan det i två fall69 var ogifta kvinnor som 

anklagade. I Ragnils fall blev hon själv anklagad för att vara en trollkona till följd av sin 

beskyllning. Utifrån vårt material kan vi se att majoriteten av de anklagade inte var ogifta 

kvinnor. Minst lika många gifta kvinnor blev beskyllda för trolldom. På denna punkt 

skiljer sig vår undersökning ifrån Macfarlanes modell då gifta kvinnor i och med sin 

andre hälft inte är isolerade. Vi kan dock inte avgöra om det var vanligare att äldre 

kvinnor blev anklagade eftersom inga sådana uppgifter förekommer i 

rättegångsprotokollen.  

 

8.3 Mäster Håkan 

Kring sekelskiftet 1600 visar trolldomsprocesser i södra Sverige, men i även andra delar 

av landet, att kontinentala häxbegrepp såsom diabolism, sabbat och luftfärder hade trängt 

in utöver den gamla förgörningen. Den utvidgade synen på trolldomsbrott tillägnade sig 

gärna lagläsare, länsherrar, präster och fogdar för att kunna bedriva aktiva förföljelser. Så 

var fallet i Småland under mäster Håkans regim.70  

Mäster Håkan var under sin livstid inblandad i ett stort antal mål runt om i landet. Han 

medverkade med sin sakkunskap vid flertalet trolldomsmål i Småland, upp i 

Västergötland och möjligen även i Östergötland. Han fick även flertalet anklagade sända 

till sig för att han skulle hålla dem i förvar och tortera dem i Jönköping, en av dessa var 

Britta i Löpaskog.71 Mäster Håkan är även den som har kunskapen i vårt första 

undersökta trolldomsfall med Kristina Jeppas 1588, vilket är det första svenska belägget i 

svenska källor för användandet av vattenprovet. Hon blev endast hotad med prövning i 

vatten på grund av bristande bevis mot henne. Två år senare anklagades kvinnorna 

Ragnil och Kirstin för trolldom, vilket är vårt andra undersökta trolldomsfall, och de blev 

                                                 
68 Britta Arvidsdotter i Löpaköping, Ragnil på Skogen, Ingärd Andersdotter i Jönköping, Ingärd 
Andersdotter i Habo, Fulmos Piga & Kristina Jeppa. 
69 Ragnil på Skogen och Fulmos Piga. 
70 Ankarloo, Bengt. (2007). S. 170 
71 Dürango, Ida & Swahn, Sofia. (2006). S. 56. 
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prövade i vatten. Det är det ingen tillfällighet att de första beläggen för vattenprov dyker 

upp just i Jönköping med mäster Håkan i spetsen. Det indikerar också hans involvering i 

fallen.72 I Habo socken, den 4:e juni 1594, prövades Marijtt i Knutshult och Ingärd 

Andersdotter73 för häxeri. Mäster Håkan hade suttit som biträde vid rättegången mot 

Ingärd, och rannsakat henne ute på tingsgården och därefter bekände hon inför rätten 

hur hon hade lärt sig djävulens konst. Vi kan dra slutsatsen att även Marjitt prövades av 

Håkan, dels då han var på plats den dagen och dels utifrån historikern Lisa Hellmans 

uppgifter.74 Mäster Håkan är också den som står med sakkunskapen om, utöver 

vattenprov, tortyr, djävulsmärken och liknande tekniker.75  

Runt sekelskiftet var Håkan åter igen i verksamhet och då i Rydboholm, Östbo härad, där 

tre kvinnor blev prövade på vatten. Två av dem avrättades, medan den tredje slapp 

undan. Detta var Elin i Hörnäs. Men tio år senare blev även hon avrättad vid en process i 

Sunnerbo Härad. När Elin blev anklagad för andra gången, framgår i detalj i 

rättegångsprotokollet vad mäster Håkan utsatte henne för. Skarprättaren tillkallas av 

fogden i Sunnerbo att assistera med vattenprov och eventuell avrättning.76 Först letade 

mäster Håkan upp djävulsmärket på Elins kropp, som han utpekade vara en svartbrun 

växt under högra bröstet. Därefter klippte han av hennes håret, både upptill och nedtill. 

Syftet var att beröva henne från henne från hårets magiska kraft. Allt detta var enligt 

Häxhammaren. Tillslut skickades Elin till fängelset för tortyr av skarprättaren. Med 

laddtenn från en bössestock, filade Håkan mellan Elins fingrar av och an. Smärtan fick 

Elin att bekänna att hon hade mördat sin man med arsenik. Hon blev genast avrättad.77 

År 1618 i Löpaköping, som också ligger i Östbo Härad, blev Britta Arvidsdotter i 

Löpaskog78 anklagad för trolldom och utsatt för vattenprovet av skarprättaren, då han 

sänkt ned henne med en stång i vattnet. Samma år deltar mäster Håkan i en annan 

trolldomsprocess i Konga Härad, där hans agerande är en upprepning av det vid i 

Sunnerbo.79 

                                                 
72 Ankarloo, Bengt. (1971). S. 68. 
73 Se trolldomfall 3 & 4. 
74 Mediabruket. Det hände här (TV-program). Stockholm: Mediabruket. 2014. 
75 Ankarloo, Bengt (2007). Satans raseri. Stockholm: Ordfront box AB. S. 165.  
76 Ankarloo, Bengt. (1971). S. 68 
77  Ibid. s. 69. 
78 Se trolldomsfall 7. 
79  Ibid. s. 70. 
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Att häxprocesserna i Sverige förekom främst i Småland och Götaland berodde till stor 

del på de aktiva förföljelser som skedde under Mäster Håkans regim då han arbetade som 

bödel i Jönköping. Att Mäster Håkan hade stor kunskap om hur häxor skulle prövas 

berodde på att han utbildats utomlands, i Tyskland och Danmark. De kunskaper han fick 

om häxprocesser under sin tid utomlands använde han sedan under sin tid som bödel i 

Sverige.80 

Mot slutet av 1610-talet var Mäster Håkan inte endast verksam i södra Sverige, utan även 

i andra städer såsom i Stockholm och Uppsala. Håkan kom under sin livstid att bli en av 

Stockholms mest ökända skarprättare. Det var i just Stockholm som han utövade ett 

verkligt terrorvälde. Mäster Håkan hade förutom lönen han fick för sitt skarprättaryrke 

även en stadig inkomstkälla genom sina kopplingar till de prostituerade i staden.81 I 

dagens Stockholm ligger på Kindstugatan små och gulliga butiker med konsthantverk, 

men i 1600-talets Stockholm var gatan, vars namn betyder käftsmäll eller örfil, ett hem 

för krogar med dåligt rykte och bordellivet. Det var den värsta gatan i hela Stockholm 

och det var här som bordellmamman Sara Simonsdotter, kallad Tjocka Sara, höll till. Hon 

skötte bordellverksamheten tillsammans med Mäster Håkan under åtta månader 1617. 

Stadens bödel, Mäster Håkan, var även den som rekryterade de prostituerade.  

 

Efter tre medvetet misslyckade avrättningar i Uppsala räddades Mäster Håkan från 

folkmassan som var åskådare av soldaterna som höll vakt vid avrättningen som lyckades 

rädda honom in i Uppsala slotts fängelsehålor, där han skulle vara relativt säker. Mäster 

Håkan mutade sig ut hur fängelsehålorna och rymde nedåt landet. Han träffar då ett par 

bekanta i närheten av Södertälje, bland dem bordellmamman Tjocka Sara. Mäster Håkan 

och hans bekanta levde under ett par månader på att stjäla och råna, tills han blev 

igenkänd i Östergötland. Då greps de och skickades tillbaka till Stockholm där Mäster 

Håkan hängdes.82 

 

                                                 
80 Johnsson, Daniel. (2015). Vimmerby stads historia 1350-1799.  Tryck och förlag: BoD. S. 100. 
81 Indahl, Petter. Bödel – yrke med traditioner. Paragraf – Kriminal- och rättsmagasinet. (2012). Hämtad 2015-
05-10. 
82 Ibid. 
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9 Resultat 
Resultatet visar att ett antal personer blivit anklagade för användande av trolldom i 

Jönköpings län varav ett flertal har funnits skyldiga. Av de tolv fall som sträcker sig 

mellan åren 1588 och 1626 som vi undersökt är fyra mindre fall som snarast för 

huvudrollsinnehavarana handlar om att bli fri från den stämpel de fått efter att tidigare ha 

blivit anklagade för trolldom men friats, eller att bli fri från anklagelse för att ha anklagat 

någon för att vara häxa. Av dessa utspelar sig ett i Jönköping, ett i Habo och två på 

Visingsö. De resterande åtta fallen är rena trolldoms- och häxanklagelser som varit uppe i 

rätten. Av dessa rättsfall utspelade sig fyra i Jönköping, två i Habo, ett på Visingsö, och 

ett i Värnamo. Två av fallen i Jönköping ställdes inför rätten samma dag, detta gjorde 

även två av fallen i Habo.  

Vårt resultat visar att det i alla trolldomsfall varit en eller flera kvinnor som blivit 

anklagade för trolldom och inga män. Endast i ett av våra mindre fall är det en man som 

står anklagad i rätten, inte för trolldom utan för att ha kallat en kvinna trollkona utan att 

ha haft grund för detta. Även de tre andra mindre fallen har visat sig vara undantag; i två 

av dessa kommer make med hustru inför rätten för att få upprättelse då hustrun tidigare 

blivit anklagad för trolldom; och i ett av dessa döms en man till böter för att hans fru 

använt sig av signelse. 

När det gäller anklagelser visar vårt resultat att Marjitt i Knutshult, Britta Arvidsdotter 

och Margareta Bentedotter anklagades av fler än en person. I Marjitt och Margaretas fall 

anklagades de av både kvinnor och män medan det i Brittas fall endast var män som stod 

som anklagare. I Ragnil och Kirstins fall anklagade de varandra. I Kristina Jeppas fall 

anklagades hon för trolldom av en piga, men då en piga på den tiden inte var ett 

trovärdigt vittne undslapp hon med en varning om att hon skulle prövas i vatten om hon 

togs på bar gärning. Detta är även det första belägget i svenska källor om användandet av 

vattenprovet.  

Av de anklagade i de trolldomsfall vi undersökt dömdes fyra kvinnor till vattenprovet 

varav alla flöt. En av dessa utstod efter vattenprovet även tortyr. Två kvinnor dömdes till 

att mista livet, av dessa rymde en och huruvida det andra dödsstraffet utdömdes går inte 

att finna i våra källor. En kvinna dömdes även till att förvisas från Jönköping stad och 

Jönköpings slotts län och förbjöds att komma tillbaka, om hon ändå gjorde detta skulle 

straffet bli skarpare.  
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Vårt resultat visar att vissa personer som exempelvis lagläsare, länsherrar, präster och 

fogdar tillägnade sig den utvidgade synen på trolldomsbrott kring sekelskiftet 1600 för att 

kunna bedriva aktiva förföljelser, och att så var fallet i Småland under Mäster Håkans 

regim. Han var under sin livstid inblandad i ett stort antal mål runt om i landet och 

medverkade med sin sakkunskap vid flertalet trolldomsmål i Småland, Västergötland och 

möjligen även i Östergötland. Utöver detta fick han även anklagade sända till sig för att 

han skulle hålla dem i förvar och tortera dem i Jönköping. Resultatet visar att de första 

beläggen för användandet av vattenprovet i Sverige kan kopplas till Mäster Håkan och 

Jönköpings län. Det är det ingen tillfällighet att de första beläggen för vattenprov dyker 

upp just i Jönköping med mäster Håkan i spetsen, detta indikerar även hans involvering i 

fallen. Vårt resultat visar att Mäster Håkan var involverat i flera av de trolldomsfall vi 

undersökt men vi har även funnit honom som en aktör vid flertalet andra fall i bland 

annat Småland, där det finns målande beskrivningar om hur han gått till väga för att 

tortera och dra bekännelser ur anklagade kvinnor som anklagats för trolldom. Mäster 

Håkan är även den som står med sakkunskapen om, utöver vattenprov, tortyr, 

djävulsmärken och liknande tekniker. Att häxprocesserna i Sverige förekom främst i 

Småland och Götaland berodde till stor del på de aktiva förföljelser som skedde under 

Mäster Håkans regim då han arbetade som bödel i Jönköping. Att Mäster Håkan hade 

stor kunskap om hur häxor skulle prövas berodde på att han utbildats utomlands, i 

Tyskland och Danmark. De kunskaper han fick om häxprocesser under sin tid utomlands 

använde han sedan under sin tid som bödel i Sverige. 

Mot slutet av 1610-talet var Mäster Håkan inte endast verksam i södra Sverige, utan även 

i andra städer såsom i Stockholm och Uppsala. Håkan kom under sin livstid att bli en av 

Stockholms mest ökända skarprättare. Mäster Håkan hade förutom lönen han fick för sitt 

skarprättaryrke även en stadig inkomstkälla genom sina kopplingar till de prostituerade i 

staden. Bordellmamman Sara Simonsdotter, kallad Tjocka Sara, skötte 

bordellverksamheten tillsammans med Mäster Håkan under åtta månader 1617.  

Efter tre medvetet misslyckade avrättningar i Uppsala räddades Mäster Håkan från 

folkmassan som var åskådare av soldaterna som höll vakt vid avrättningen som lyckades 

rädda honom in i Uppsala slotts fängelsehålor, där han skulle vara relativt säker. Mäster 

Håkan mutade sig ut hur fängelsehålorna och rymde nedåt landet. Han träffar då ett par 

bekanta i närheten av Södertälje, bland dem bordellmamman Tjocka Sara. Mäster Håkan 

och hans bekanta levde under ett par månader på att stjäla och råna, tills han blev 
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igenkänd i Östergötland. Då greps de och skickades tillbaka till Stockholm där Mäster 

Håkan hängdes.83 

 

 

9.1 Macfarlanes modell och övriga källor 

Enligt Macfarlanes modell var det traditionellt de som hade det bättre ställt som 

anklagade andra, mindre gott ställda, för trolldom, ofta i samband med allmosor. Trots 

att de socioekonomiska förhållanden hos de som är inblandade inte alltid framkommit i 

de rättegångsmål vi undersökt visar vårt resultat att några av fallen överensstämmer med 

Macfarlanes modell. Detta gäller trolldomsfall 1 med Kristina Jeppa, trolldomsfall 4 med 

Ingärd Andersdotter i Habo, trolldomsfall 5 med Gunilla på Visingsö, trolldomsfall 7 

med anklagade Margareta Bentzdotter och trolldomsfall 8 med anklagade Ingärd 

Andersdotter i Jönköping. 

Ett flertal av de fall vi har undersökt tycks alltså följa det socioekonomiska mönstret som 

Macfarlanes fann i sina studier i England. Men några fall frångår även Macfarlanes 

modell. Vårt resultat visar att även grannosämja och sociala relationskonflikter verkar 

vara stora bidragande faktorer till anklagelser. De fall vi undersökt som avviker från 

Macfarlanes modell är trolldomsfall 2 med de anklagade Ragnil och Kirstin och 

trolldomsfall 3 med den anklagade Marjitt i Knutshult. 

Vårt resultat visar att hälften av de anklagade kvinnorna i de tolv trolldomsfall vi 

undersökt var gifta. I de övriga sex fallen där ogifta kvinnor var inblandade var det i fem 

fall ogifta kvinnor som blev anklagade för trolldom och i två av dessa var det dessutom 

ogifta kvinnor som var anklagare. Detta överensstämmer inte med Macfarlanes modell 

som visar att det ofta var äldre isolerade kvinnor som blev anklagade för trolldom. Detta 

då vårt resultat visar att majoriteten av de anklagade inte var ogifta kvinnor, minst lika 

många gifta kvinnor blev beskyllda för trolldom. Som gifta var de därmed inte isolerade. 

Åldern på de anklagade framkomer inte i de rättegångsprotokoll vi undersökt och 

resultatet visar därför inte huruvida dessa rättsfall överensstämmer med Macfarlanes 

modell på den punkten. Macfarlanes modell av en gammal fattig kvinna har visat sig 

kunna tillämpas på fler länder än England, den har dock, i likhet med vår studie, inte visat 

sig lika tillämpningsbar i Finland och på Island. 

 

                                                 
83 Ibid. 
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9.2 Resultat och tidigare forskning 

Enligt Oja var det främst under den senare delen av 1600-talet som tron och berättelser 

om Blåkullafärder och förbund med Djävulen framkom. Tidigare var det vanligast att 

kvinnor blev åtalade för icke-skadlig magi såsom signeri, men även för att ha brukat 

trolldom och vållat sjukdom på djur och människor. Detta kan även sammankopplas 

med Ankarloo som visar på liknande skillnader mellan de första häxanklagelserna som 

skedde mellan åren 1480-1614 i Jönköping, Vadstena och Stockholm och de stora 

häxprocesserna som började 1668 i Dalarna och pågick till 1676. Det var enligt Ankarloo 

i de stora häxprocesserna som de flesta av vittnena var barn med historier om 

Blåkullafärder. Detta stämmer överens med våra resultat då vi i våra fall som sträcker sig 

mellan åren 1588 och 1626 i Jönköpings län kunnat utläsa att de anklagade åtalades för 

just signeri, att ha brukat trolldom och för att ha vållat skada och sjukdom på djur och 

människor. Inget av våra undersökta fall har några som helst referenser till Blåkulla och 

endast i ett har den åklagade erkänt att den gått i Satans tjänst och hade ett förbund med 

honom. I ytterligare ett av fallen nämns ”en liten kumpan” som den åklagade lärt sig 

Djävulens konst av som skulle kunna vara en referens till Djävulen, men det är 

svårtolkat. Inte heller var några av de vittnen eller anklagande som förekom i 

rättsprotokollen i våra undersökta fall barn utan vuxna.  

 

Östlings forskning visar att trolldomsanklagelser ofta bottnade i sociala konflikter mellan 

individer i ett samhälle och att dessa uppgick till 50 % av anklagelserna. Han menar 

vidare att de anklagande och de anklagade ofta levde några kilometer från varandra och 

endast var bekanta. Syftet med anklagelserna var enligt Östling att förstöra en persons 

heder. Det var även mycket ovanligt att häxanklagelser uppstod inom samma familj. 

Detta både överensstämmer och avviker från vårt resultat. Även vi kommer fram till att 

trolldomsanklagelser kunde bottna i sociala konflikter mellan individer i ett samhälle, 

dock uppkommer inte procenttalet till 50 % i vår undersökning. Huruvida de anklagande 

och de anklagande ofta levde några kilometer ifrån varandra och endast var bekanta är 

efter våra rättsprotokoll svårt att utläsa. Däremot tyder fall, som det med Ragnil och 

Kirstin, på att de var mer än bara bekanta som bodde några kilometer ifrån varandra då 

de anklagar varandra för olovliga sexuella förbindelser som de anklagande på något vis 

måste ha bevittnat. Även det faktum att Kirstin enligt anklagelsen bett Ragnil om att 

förse henne med något att förgifta sin man med tyder på att de är mer än bara bekanta, 

det låter otroligt att en sådan förfrågan, som var i högsta grad olaglig, skulle ställas till 
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någon som man inte var mer än bara bekant med. Vårt resultat sammanfaller med 

Östlings forskning som visar att syftet med anklagelserna var att förstöra en persons 

heder. I tre av de mindre rättsfall vi undersökt har make med hustru infallit sig i rätten 

för att begära muntlig försäkran eller vittnesbrevför att avskriva dem den stämpel av 

”oära” som de fått efter att hustrun tidigare blivit oskyldigt anklagad för trolldom. Detta 

visar att anklagelserna i högsta grad förstörde de anklagades, och deras makars, heder. 

Inte i något av våra undersökta fall sker häxanklagelser inom samma familj, vilket 

överensstämmer med Östlings slutsatser. 

 

Vårt resultat visar, i överensstämmelse med Dürango och Swahns forskning, att de flesta 

anklagade för trolldom är kvinnor medan det oftast är män som anklagar, vittnar och 

företräder i rätten. Även våra protokoll visar att mannen ses som kvinnans överhuvud 

där hon sällan beskrivs som en egen individ utan benämns som någons hustru.  

 Vi anser att vi har bidragit till forskningsområdet genom att göra en sammanställning om 

häxprocesser i Jönköpings län mellan åren 1588 och 1626 och sammankopplat dessa med 

Mäster Håkan som var aktiv skarprättare och pådrivare av häxprocesserna under denna 

period. Vi har även gjort en sammanställning av rättsfall varav kring vissa en sådan inte 

tidigare funnits utan bara lösa fragment i ett fåtal sekundärkällor. Vi anser även att vi 

funnit och sammanställt information om rättsfall som tidigare inte publicerats 

överhuvudtaget.  
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10 Historiedidaktisk anknytning  

Lgy 11 trycker i historieämnet på att elever ska lära sig att hantera historiska teorier och 

analysera historiska händelser utifrån dessa. Det framgår det att eleven ska ges möjlighet 

att utveckla förmågan att använda historiska teorier och begrepp, samt kunna förklara 

och dra slutsatser om historiska frågeställningar utifrån olika perspektiv. Punkten finns 

med bland de fem förmågorna som eleven ska utveckla samt i ämnets syfte.84 Enligt 

historiedidaktikern Hermansson Adler utgör teorier ett medel för att kunna analysera och 

förklara. Det är viktigt att ta upp olika historiska teorier i undervisningen för att kunna 

förklara händelseprocesser. Men eleverna ska också ges utrymme att utveckla egna 

teorier.  Läraren bör uppmuntra sina elever att göra detaljrika beskrivningar utifrån en 

historisk problemställning så att analysdelen resulterar i en mångfacetterad förklaring till 

fenomenet utifrån flera perspektiv.85 Vi har i vår uppsats undersökt häxprocesserna i 

Jönköpings län kring sekelskiftet 1600 och analyserat resultatet utifrån Macfarlanes 

socioekonomiska teori. Den teoretiska utgångspunkten har fungerat som ett verktyg i vår 

undersökning och har bidragit till en djupare förståelse av resultatet genom att både visa 

på mönster och avvikelser i undersökningsdelen. Vi hade även kunnat välja att förklara 

eller analysera processerna utifrån en annan teori såsom ur ett genusperspektiv, 

folkloristiskt perspektiv eller ett rättshistoriskt perspektiv. Uppsatsens innehåll utgör ett 

exempel på hur en historisk teori kan brukas och vad för syfte den kan fylla, vilket enligt 

läroplanen är något som är viktigt för elever att lära sig. Uppsatsens innehåll kan även 

kopplas till kursen historia 1a1 där undervisningens centrala innehåll ska behandla bland 

annat renässansen med vissa valda förändringsprocesser och fördjupningar.86 

Häxprocesserna i Jönköpings län, som ägde rum under renässansen, kan visa på 

förändringsprocesser och skulle även kunna vara en fördjupning. Ytterligare centralt 

innehåll som ska behandlas i kursen är historiskt källmaterial som speglar människors roll 

i kulturella förändringar eller kvinnors och mäns försök att förändra sin egen eller andras 

situation. Olika perspektiv utifrån exempelvis social bakgrund och kön, men även 

tolkning och användning av olika slags källmaterial.87 Detta är något som genomsyrar 

arbetet om häxprocesser i Jönköpings län 1588-1626 då det bygger på just tolkning och 

användning av källmaterial och innehåller källmaterial som speglar kulturella förändringar 

                                                 
84 Skolverket. (2011). Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola. S. 66. 
85 Hermansson Adler, Magnus. (2009). Historieundervisningens byggstenar. Grundläggande pedagogiska 
ämnesdidaktik. Stockholm: Liber AB. S. 96-97. 
86 Skolverket (2011). Hämtat 2015-06-16. 
87 Skolverket (2011). Hämtat 2015-06-16. 
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och kvinnors och mäns försök att förändra sin egen eller andras situation vilket även kan 

kopplas till social bakgrund och kön.  
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11 Diskussion och slutsatser 

Innan vi började vår undersökning om häxprocesser i Jönköpings län förväntade vi oss 

att rättegångarna skulle påminna om de stora häxprocesserna som utspelade sig i Sverige 

på 1670-talet. Det vill säga att det var barn som anklagade och vittnade mot kvinnor som 

de utpekat som häxor. I materialet vi undersökt framkommer inte några påståenden om 

resor till Blåkulla och det är heller inte vanligt med anklagelser om pakter med Djävulen. 

Detta var något som vi också förväntade oss att vi skulle finna innan vi började vår 

undersökning. I två av fallen vi undersökt framkommer två kvinnor som erkänner att de 

har knutit ett förbund med Satan, men detta har dock inte skett på Blåkulla utan i 

närheten av deras vistelseort. Vi har genom undersökningen kommit underfund med att 

det oftast var grannar och bekanta som anklagade andra för trolldom och att det ofta var 

mer välbeställda personer som anklagade kvinnor som hade det mindre gott ställt. I de 

fall vi undersökt var det alltid kvinnor som anklagades för trolldom. De anklagades inte 

för Blåkullafärder utan för att ha brukat trolldom som bringade sjukdom och olycka till 

både människor och boskap.      

 

Vi är nöjda med den undersökning vi har gjort, men anser att vi skulle ha kunnat göra en 

mer målande bild av häxprocesserna i Jönköping om det hade varit lättare att finna och 

tolka arkivmaterialet. Vi hade kanske kunnat finna fler fall under ett längre tidsspann och 

erhållit en mer representativ bild av häxanklagelser i Jönköpings län under slutet av 1500-

talet och början 1600-talet om vi haft mer material att tillgå. Hade vi haft mer material 

hade vi kanske kunnat utforma andra frågor och få fylligare svar. Dock hade vi kanske 

kunnat finna mer information om vi haft mer tid och större erfarenhet av att tyda 1600-

talets skrivstil och språkbruk. De flesta fakta vi hittat om häxprocesserna i Jönköpings län 

kommer från Göta hovrättsprotokoll och tänkeböcker och vi har helt fått förlita oss på 

skribentens ord utan att kunna ta reda på bakgrunden till texten eller bakgrunden till vissa 

uttalanden, såsom erkännande av bruk av trolldom och signeri. Huruvida dessa 

erkännanden kom frivilligt eller efter tortyr går inte att säga.  

 

Vi har genom vår undersökning funnit att häxprocesserna i Jönköping skiljer sig från 

Macfarlanes modell på vissa sätt. Vårt resultat visar att åtminstone hälften av de kvinnor 

som anklagades för trolldom var gifta och inte isolerade och att inte alla 

trolldomsanklagelser var baserade på vägran att ge allmosor utan kunde yttra sig i andra 
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sociala konflikter i grannskapen. Vi har efter bästa förmåga försökt lyfta fram dessa 

skillnader men vi hade gärna velat förklara även varför de skiljer sig på dessa punkter. 

Anledningen till att vi inte har lyckats besvara detta beror på att sådant material inte 

hittats, exempelvis skrevs inte ålder in i rättegångsprotokollen under den här 

tidsperioden, vi har därför inte till fullo kunnat se om Macfarlanes modell stämmer på 

den punkten.   

 

Vi har även funnit vissa likheter med Macfarlanes modell. Även vårt resultat visar att det 

ofta fanns klasskillnader mellan de anklagande och de anklagade. Till de mer välbeställda 

anklagarna i vår undersökning hör borgare med fruar, präster, kyrkoherdar, en biktfader, 

en fogde, en borgmästare och en hospitals-föreståndare. Dessutom finns även 

klasskillnader inom stånden, mer välbeställda kunde anklaga mindre välbeställda inom 

samma stånd. Exempelvis kunde välbeställda bönder med fruar anklaga mindre 

välbeställda kvinnor, gifta som ogifta, i samma klass. Till viss del stämmer även 

Macfarlanes slutsatser om socioekonomisk bakgrund då flera av kvinnorna i vår 

undersökning var ensamma och därmed i en utsatt situation. Vi kan anta att de flesta bara 

gjorde vad som krävdes för att överleva. Antagligen sålde de ensamma kvinnorna i vår 

undersökning sina tjänster för att kunna klara sig ekonomiskt och överleva i en 

mansdominerad värld där det var svårt för en ensam kvinna att klara sig själv. Detta visar 

på ambivalensen i 1500- och 1600-talets Sverige där trolldom var strängt förbjudet 

samtidigt som det fanns en efterfrågan på dessa tjänster. Om kunden däremot fick svar 

eller besked som den inte gillade fanns en stor risk för konflikter och för att säljaren 

skulle hamna i onåd. Detta kunde för säljaren leda till anklagelser om trolldom och 

rättegångsprocesser med vattenprov och tortyr, som kunde utmynna i hårda straff, i 

värsta fall döden.  

 

Vi hoppas att vi har lyckats lyfta fram både häxprocessernas utformning och de drabbade 

kvinnornas prövningar under den senare delen av 1500-talet och början av 1600-talet och 

en viktig del av Jönköpings lokalhistoria som vi anser borde belysas och lyftas fram. Vi 

hoppas även att vi har lyckats belysa hur häxprocesserna utvecklades och förvärrades på 

grund av pådrivande personer. Såsom Mäster Håkan, som med sin expertis från 

utbildningar utomlands om grymma tortyrmedel för att få kvinnor att bekänna att de var 

häxor, drev häxprocesserna i bland annat Jönköpings län framåt. Utifrån materialet vi har 

hittat kring Mäster Håkan tycks han ha funnit tortyr av kvinnor nöjsamt och vi skulle 
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vilja påstå att han hans personlighet uppvisar vissa sadistiska drag. Den ihärdiga Mäster 

Håkan är en stor orsak till de häxprocesser som förekom i Småland och Götaland under 

den tid som han var anställd i Jönköping och han var även inblandad i ett stort antal 

andra mål runt om i landet och vi kan anta att utgången för flera av dessa kvinnor blev 

värre på grund av hans involvering. Vårt resultat visar att det under Mäster Håkans regim 

skedde aktiva förföljelser i Småland. Det går inte att koppla Mäster Håkan till alla de fall 

vi undersökt, en anledning till detta kan vara att han inte var involverad i alla dessa fall, 

en annan kan vara att det inte var vanligt att skarprättaren skrevs ut i rättsprotokollen 

under denna tid och att han därför inte finns nämnd. Vi vet dock att han var involverad i 

minst fem av fallen; med de anklagade Ragnil och Kirstin, Marjitt i Knutshult, Britta i 

Löpaskog, Ingärd Andersdotter (Tyska bilan) och Kristin Jeppa. Ytterligare en faktor 

som kan vara intressant att belysa är att de flesta skarprättare, likt Mäster Håkan, hade ett, 

kanske med rätta, dåligt rykte och var illa ansedda. Ofta räckte det därför med att 

skarprättaren kom in i rummet där den anklagade satt för att denna skulle bekänna. 

Skräcken som fanns för skarprättare som Mäster Håkan och vad dessa skulle kunna göra 

med alla sina tortyrinstrument och tortyrmetoder kan troligen ha frammanat ett antal 

osanna bekännelser, om inte så kunde den verkliga tortyren som ofta följde i 

häxprocesser ha frambringat dessa. Då det i protokollen oftast inte framgår huruvida 

tortyr använts vid förhören är det svårt att säga hur många bekännelser som var 

framtvingade genom tortyr och hur många som var villigt givna.  

 

Man skulle kunna gå vidare och utveckla detta arbete på ett flertal sätt. Man skulle 

exempelvis kunna göra en större undersökning där man kartlägger fler häxprocesser och 

gör en jämförande studie. Man skulle även kunna göra en undersökning om hur häxor 

framställs i film, litteratur, folktro och historieskrivning. 
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