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Ett efterspel till de stora häxprocesserna under Karl XI:s 
regering är den häxprocess, som fördes i Dalarne 1757-1763. 
Den är märklig dels såsom varande den sista process av detta 
slag, dels för det egendomliga sätt, varpå den fördes ock som 
ger en god inblick i den tidens rättegångsväsen, dels slutligen 
för den kunnskap vi genom densamma erhålla om en mängd 
vidskepliga föreställningar ock bruk, som ännu vid denna tid 
allmänt härskade i Dalarne ock varav spår kvarlevat ända till 
våra dagar. 

Alla handlingar i detta mål, samlades av greve PONTUS 
DE LA GARDIE ock hans grevinna, född TAUBE, ock finnas in-
bundna i tre delar i Riksarkivet, dit de blivit förda från det 
i Lund förvarade De la Gardieska Arkivet. 

Den märkliga processen har ej undgått forskares upp-
märksamhet. Redogörelser för rättegången återfinnas i: De 
lä Gardieska Arkivet, del. VIII; art. Samuel Troilius i Bio-
grafis/et Lexikon; E. FRIES, Märkvärdiga qvinnor: Katarina 
Charlotta Taube, ock slutligen i en akad. avhandling av II. 
MALMQUIST, Om Hexprocessen i Dalarne, Lund 1877. 

Ingen av dessa uppsatser kan dock sägas uttömma äm-
net, inte ens den sistnämnda, som har lemnat åsido många 
märkliga detaljer. 

Allt, som i denna process omtalas av vidskepelse samt 
av svenskt folklynne ock svensk sed, skall i det föl-
jande meddelas, i de flästa fall med anförande av protokollens 
egna ordalag. Däremot meddelas av processens gång endast 
så mycket, som för sammanhangets skull är nödigt. Stav-
sättet är tidskriftens, även i de ordagranna .utdragen ur hand-
lingarna. Allt som i dessa handlingar ej tillhör stavsättet i 
inskränkt bemärkelse, utan kan anses tillhöra tidens eller 
landskapets språkbruk i övrigt, är oförändrat. I interpunk-
tionen äro några mindre jämkningar gjorda. 
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Ur den av Svea hovrätt för ytterligare rannsakning i målet 
förordnade advokatfiskalen RISBERGS den 9 febr. 1761 till hov-
rätten ingivna memorial hämta vi följande redogörelse för troll-
domsväsendets första framträdande ock myndigheternas för sta 
ingripande mot detsamma: 

En sockne-skomakare vid namn Pär Oloffson i Ål hade 
haft för sed i någre år tillbaka att för sine lärogossar tala om 
trollpackor, uppräkna dem han därföre misstänkte samt yppa 
sig om sätt ock medel att upptäcka ock framskaffa dem. 

Dess utlåtelser ock samtal med dess lärogossar om slike 
ting hava änteligen gjort det intryck på en gosse vid namn 
Erik Johansson, att han begivit sig att eftertänka ock, som 
orden lyda, ofta grubbla däruppå, huru han måtte värkställa, 
vad han således hört omtalas, till de misstänktas yppande, 
varöver han omsider en gång fallit i så djupa tankar, att han 
därmed tillbragt en hel natt ock • icke förän efter solens upp-
gång slumrat något in samt då i dvala eller dröm tyckt sig 
värkställa, vad han i slikt ämne hade hört. Det han således 
drömt, har han sedan för skomakaren omtalat såsom värkeli-
gen hänt, ock denne åter talat därom för andra, varigenom 
en saga kommit att utspridas. Ock sedan den på sådant sätt 
kommit först i gång, har gossen låtit därvid förbliva ock hål-
lit sig vid det han en gång hade sagt. Det sätt att upptäcka 
dem, som trulldom öva skulle, sådant som Erik Johansson det 
lärt, är av honom så beskrivet, att därtill skulle nyttjas så-
som värktyg först en kniv, smidd av nio genom våda avbrutna 
knivs- el. syluddar, icke på en gång, utan tränne på varan-
nan följande torsdag-kvällar; för det andra, ett fyrbladigt 
väpplingsgräs ; ock sist någre hår av en misstänkt kvinnas. 
blygd. Försedd med slike saker skulle den, som konsten öva. 
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kunde, rista en ring omkring sig, varest han hälst ville, i 
samma ring slå ned en yxa, sätta sig på yxan, ock så mana 
de misstänkte för sig, då desse icke skulle kunna undgå att in-
ställa sig, ock icke kunna skada honom, som dem manat hade. 

Ett av förr omrörde värktyg, nämligen en så besynner-
ligen smidder kniv, som sagt är, har Erik Johansson sedan 
upptett, vilken Lång Erik Eriksson på heden erkänt sig hava 
smitt ock notarien vid domkapitlet i Västerås skall seder-
mera till sig tagit. Men kvinnohåren ock det fyrbladiga väpp-
linggräset har han ej gittat , visa, utan föregivit, att han 
hade saknat dem, då han vaknat dagen efter det han skulle 
hava brukat dem, ehuru han då skulle haft dem i en pappers-
lapp invecklade i en sin byxsäck. 

Jämte det en så beskaffad undanflykt, att ej uppvisa tvänne 
av de föregivne värktyg, tyckes hava bort straxt göra sagan 
misstänkt, änskönt den eljes varit mera sannolik, så hade ock 
dess ofog kunnat därav genast finnas, att varken väppling 
eller annat gräs hade där i orten hunnit ändå uppväxa, då 
det fyrbladiga väpplinggräset skulle blivit hämtat. Vartill 
kommer, att vid minsta efterfrågan det kunnat bliva både 
kunnigt ock bevisligit, att den kvinna, ifrån vilken håren skulle 
blivit tagne, icke varit ur sitt hus den aftonen, då sådant lik-
väl skulle efter gossens sägen hava skett ute på fältet. 

Efter denne gossens dröm ock hans därpå sedan grundade 
berättelse skulle han värkställt sin konst på sådant sätt, att 
han försedd med förenämnde värktyg en torsdagsafton kloc-
kan älva vid pass gått upp på en backe vid Kils by, Korp-
backen kallad, ristat där en ring i jorden, huggit ned en yxa 
i samma ring ock satt sig ned på yxan, samt sedan en av 
de misstänkte kvinnor, vilken han tillfälligtvis skulle på vä-
gen träffat, ock då följt honom till backen, skulle på tillsä-
gelse att skaffa fram de flere, tagit fram en mässingpipa, 
kvarter lång, ock däri blåst tränne gånger, skulle han först 
hört ett fasligt gny ock dån i luften ock sedan sett de miss-
tänkte komma fram till ringen, vilka utom den, som hade 
blåst i pipan, pigan Anna Eriksdotter, skulle varit samma pi-
gas moder, enkan Back-Karin Larsdotter, enkan Hoberg-
Anna Jönsdotter, hännes dotter Karin Eriksdotter, soldaten 
Mecks hustru, Kerstin Olofsdotter, hännes moder, enkan Björk- 
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Anna Mattsdotter, dennes sonehustru, Svens-Brita Andersdotter, 
hustru Times-Anna Andersdotter, hännes syster, enkan Fänd- 
riks-Kersten Andersdotter, pigan Gölis- Sara Eriksdotter, hän- 
nes syster, hustru Skrivar-Brita Eriksdotter, samt enkan Mygg-
Anna Nilsdotter, som alla skulle förefallit honom något grå 
ock mörka i ansiktet. Där skulle han haft samtal med dem 
till klockan fyra vid pass om morgonen; varefter de skulle 
gått bort igän, sedan de förbehållit sig tysthet av honom, vid 
förlust både av syn- ock talegåva. 

När han den aftonen gått upp på backen, skulle han till 
säkerhet, som orden lyda, tagit med sig Lutheri katekes; ock 
då han hört det förut omtalta gny ock dån i luften, skulle 
han hava uppläst ock således missbrukat det eljest tröstefulla 
Kristi löfte: "På detta hällebärg vill jag bygga min försam-
ling, ock hälvetes portar skola icke vara hänne övermäk- 
tige." 	  

Emellertid ock sedan en slik trollsaga hade efter pingst-
hälgen år 1757 blivit i orten kunnig, så tilldrog sig, att en 
så kallad general-visitation vart i församlingen anställd i juli 
månad därpåföljande, varvid församlingens prästmän månde 
anmäla samma av dem ringa ansedda saga hos då varande 
stiftets biskop, nu mera ärkebiskopen, högvördige härr doktor 
Samuel Troillius, efter hån då var närvarande. Härr ärkebis-
kopen månde därpå låta gossen ock angivaren Erik Johans-
son för sig kallas samt över hans angivelse förhöra honom. 
Enligt härr ärkebiskopens sedermera till högvälborne härr ba-
ronen, presidenten, skattmästaren ock riddaren d. 14 mars 
1758 skrivne ock för höglovl. Kongl. hovrätten d. 5 april näst 
därefter uppläste ämbetsbrev, hade väl härr ärkebiskopen ge-
nast funnit på de Erik Johansson gjorde frågor hans svar ock 
berättelser så litet sammanhängande, att härr ärkebiskopen 
icke häller hade kunnat anse dem annorlunda än en av ho-
nom diktad osanning. Icke dess mindre månde härr ärke-
biskopen låta de av honom angivne kvinnor jämväl för sig 
komma samt föreställa dem så var för sig som sedan alla 0 
en gång att upptäcka, om de voro mindre eller mera skyl-
dige, med försäkran, att det inför Gud skulle bliva mellan 
dem ock honom; ock när de hade då påstått sig oskyldige, 
månde härr ärkebiskopen vidare till att pröva deras konte- 
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nans, som orden lyda, i församlingens prästerskaps • närvara 
föreställa dem, att de Gud till ära ock till bevis av deras 
oskuld ville med honom bedja, det, ifall de voro i någon måtta 
skyldige, Gud ville låta dem bliva så mörke, grå ock stygga 
i ansiktet, smil gossen hade beskrivit dem. Sedan de hade 
alla instämt i slik bön, så månde härr ärkebiskopen ytter-
mera föreställa dem, om de ej ville, att gossen måtte bliva 
lagligen tilltalad för det om dem utkomne ryktet. Men när 
de ,hade svarat, att .det föreföll dem för ömt, om han däri-
genom bleve olyckelig, ock att de ville hällre låta all talan 
emot honom falla, allenast han för kyrkoherden i församlingen 
toge sina ord tillbaka, så månde härr ärkebiskope.n av sådant. 
deras svar göra sig • det slut, att de hade fruktan ock farhåga. 
för en laglig undersökning. Antydde dem därför slutligen,. 
det han ville angiva saken hos konungens befallningshavande• 
till undersökning vid ett urtima ting. 

Anstalt till urtima ting i saken vart så strax därpå be--
gärd hos Kongl. Majestäts befallningshavande i orten, ock till 
den ändan honom utdrag meddelat ur domkapitlets notarii 
över härr ärkebiskopens förut anrörde förhör hållne protokoll;: 
dock allenast över det med gossen, som angick angivelsen, men 
icke över det med kvinnorne, däri de hade- då redan så be-
synnerligen betygat deras oskuld. 

Det 	brev, varigenom Kon gl. Maj:ts befallningshavande- 
månde då föranstalta om målets undersökande, har blivit ställt 
ock avgånget till ordinarie- domhavande i orten, härr härads-
hövdingen Sernander; men så lärer hava hänt, att härr härads--
hövdingen Sernander något därförut erhållit frihet från tjänst-
görande, ock att dåvarande vice notarien, härr Pär Emanuel 
Ekman, blivit förordnad att förrätta, vad i domsagan kunde 
förefalla, så länge häradshövdingen hölle på till hälsans sköt-
sel att dricka något hälsovatten. 

Det av Risberg nämnda utdraget ur visitationsprotokollet, 
av d. 11 juli visar, att gossen av ärkebiskopen förhörts i rätta. 
fOrståendet av första budet i närvaro av matheseos lektorn vid 
gymnasium i Västerås, magister Axel Hellberg; kyrkoherden i 
socknen, Anders Ihrstadius; komministern därstädes, Karl Johan 
Avelin; adjunctus pastoris i Orsa, kandidaten Anders Ihrstadius; 
Vice pastorn, magister Lars Ihrstadius; komministern i Gagnef,. 
Erik Berglöf; jämväl ock vice kronobefallningsman Martin Eng- 
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man ock kronolänsman Karl Tillberg. Gossen svarade väl ock 
avgav därefter en berättelse lika med den, som han sedan avgav 
inför tinget, varom här nedan enligt tingsprotokollet förmäles. 

År 1757, den 17 augusti, hölls urtima häradsting i Åls 
socken ock Tunsta by. Närvarande: expeditionsbefallnings-
mannen, välbetrodde Martin Enginan, ock kronolänsmannen, 
välaktad Karl Tillberg, samt följande tingslagets nämnd [etc.1. 

Uppå konungens befallningshavandes i orten till - dornha-
vanden ankomne brev under den 14 juli sistlidrie, med anmodan 
att i anledning av expeditionsbefallningsmannen Martin Eng-
mans angivande vid ett urtima ting rannsaka över skomakare-
drängen Erik Johansson i Kilen, som vid den förledne som-
mars här i socknen hållna generalvisitation vidgått samt med 
betygad ånger bekänt, det han icke allenast sökt Ock skaffat 
sig vidskepeliga medel, utan dem ock värkeligen brukat till att 
på en skogsbacka bredevid Kils by få se någon i bemälte by ock 
annorstädes här i församlingen för trulldom honom misstänkte 
personer, så förekallades bemälte dräng, om 20 års ålder un-
gefärligen, samt av medelmåttig, men dock stadig växt. Uppå 
undfången allvarsam förmaning att redeligen ock frivilligt be-
känna, berättade: att när han så väl som dess föräldrar med 
flere av grannarne förmärkt, det deras kreatur dels hastigt 
ock på besynnerligit sätt dött, samt understundom, som han 
tyckt, sålunda med trulldom blivit skadad, att boskapen, enär 
de om aftnarne kommit till Hobergs-Erik Johanssons enkas, 
Anna Jonsdotters, gård i Kilen, hava de åter sprungit åt sko-
gen, samt dessutom vissa tider befunnits fläcketals på ryggen 
[skalliga] ock ganska orklöse, har han därför så väl som de öv-
riga kvirmorne misstänkt hänne ock de övrige för att öva trull-
dom; ock vid det Eriks fader, Matts Jansson, hållit arvskifte 
efter dess framledne svärmoder, har ock beffae Anna Jöns-
dotter även varit närvarande, såsom morbroders hustru åt 
drängen, ock därvid hotat och tillsagt Matts Jon varjehanda 
skada ock olyckor, för det hon förment sig ej fått så mycket 
arv, som hänne lagligen tillkomma bort. Av vilket allt drän-
gen allt mer ock mer blivit styrkt uti sin för hänne havda 
misstanka, att öva trulldom, ock därföre ständigt vinnlagt sig 
därom att ljusligen bliva underrättad, om det så i sanning 
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vore. Ock enär han förledit år näst för midsommar gått åt 
Falu bärgslag, att därstädes idka sitt hantvärk, har han vid 
inkomsten under vägen i så kallade Repbodarne träffat en vid 
namn Björk Hans Ersson, som omtalt varjehanda konster, han 
kunde göra, i synnerhet att visa ren Stil på rent papper, utan 
minsta skrivning, vilket satt drängen i den tanka, att han av 
honom skulle bliva underrättad, huru han på behändigt sätt 
skulle få ock igänkänna alla av honom för trulldom miss-
tänkte kvinnfolk, så mycket mera som han tillförene av andra 
fått höra, det denne Björk Hans vore namnkänd för ganska 
klok, ock därföre, sedan denne följt drängen uppå anmodan ut 
på gården, omtalt för honom sin åstundan att få på en gång 
se alla de av honom misstänkte trollkäringar, på det man måtte 
kunna akta sig för sådane illasinte människor, varjämte han 
även .omtalt för Björk Hans, det han i anseende till sällsamma 
förelupne omständigheter vare av den tankan, det så väl hans 
föräldrars som de övrige grannarnes boskap vore med trull-
dom skadad; varpå Björk Hans sagt, det han väl visste, 
huru ock på vad sätt man detsamma kunde åstadkomma, men 
kunde dock ej yppat för drängen, efter han .ej vore försäk-
rad om hans tystlåtenhet, därest han de misstänkte personer 
medelst de av Björk Hans förskrevne medel skulle få se, 
varföre Erik honom därom på det högsta försäkrat, då Björk 
Hans därefter på Eriks enträgna begäran sig sålunda utlåtit: 
om du får dig en kniv, som är gjord på 3 torsdags aftnar av 
nio vådeligen avbrutne uddar, ock ett så kallad fyrväpplings 
gräs, samt några hår av en av de misstänkte personers blygd, 
så skall du få se alla de av dig misstänkte trollkäringar, på 
vad ställe du hälst vill., allenast du först ritar en ring om 
dig, ock sedan inom densamma sätter dig på en av dig där-
städes nedhuggen yxa, som orden lydde; samt därhos försäk-
rat drängen, att ingen, sedan han satt sig inom den ritade 
ringen, skulle kunna göra honom något ont; varefter de åt-
skildes, sedan drängen dock förut av Hans blivit om all tyst-
låtenhet härvid åtvarnad. 

Någon tid därefter har Erik gått till Lång Erik Erssan 
på Heden, efter han av Björk Hans blivit underrättad, att 
han en sådan kniv kunde förfärdiga, ock sedan han lemnat 
Lång Erik några vådeligen avbrutne syluddar, anmodat honom 
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att göra sig en dylik kniv, vilket ock Lång Erik drängen ge-
nast lovat, samt några veckor därefter densamma denne till-
ställt, varvid dock Erik ej omtalt, vad han med kniven ville 
göra; varefter Erik förledne våras, onsdagen för Kristihim-
melsfärdsveckan, förskaffat sig förenämnde fyrväpplingsgräs. 
Sedermera ock fredagen samma vecka om aftonen, enär drän-
gen, försedd med förenämnde kniv ock gräs, bortgått ifrån 
sin husbonde, skomakaren Pär Olson i Kilen, har han på he-
den utanför byen mött pigan Giölis Sara Ersdotter, som han 
även misstänkt för att öva trulldom, ock därföre hänne till-
sport, om hon ämnade att följa torsdagskäringarne, varpå hon 
intet svarat, utan ifrån honom bortgått, ock som han tyckt 
hemåt. Men liten stund därefter har hon åter kommit efter 
honom, ock drängen ovetandes nappat honom i axelen, då denne 
sagt, att gemenligen vid brottande med kvinnfolk pläga man-
folken vinna, men pigan detta oaktat ryckt drängen på sitt 
knä, då han i detsamma upptagit med handen, ock av hänne 
på dess blygd utryckt några hårstrån, vilka han genast hos 
sig stoppat ock i en papperslapp gömt; varpå pigan straxt 
honom släppt, då drängen därvid förmärkt hänne blivit något 
modfällter, varefter de åtskildes ock drängen hemgått. Tränne 
eller fyra dagar därefter, då drängen även varit försedd med 
alla omnämnde värktyg, har han om aftonen gått till sin hus-
bonde, ock under vägen hört ett faseligit gny i luften, ock som 
då månen varit litet lysande, har han även sett något liksom 
skymta för densamma. Efter en halv timmas varelse hos sin 
husbonde har han begivit sig hemåt, ock vid det han kommit 
mittför så kallade Mattes Mattssons fähus i Kilen, har en 
kvinna kommit utur fähuset, som han igänkänt ock nu namn-
gav med Mygg Anders Pärs hustru, Anna Nilsdotter från 
Gagnef ock Gräf, då han hänne tillsport, av vad orsak ock 
anledning hon ditkommit, ock vad hon i fähuset hade att 
göra; vartill hon ej det ringaste svar avgav; varföre drängen 
hänne å nyo därom förhållit, samt därjämte frågat, om hon 
ock ville förgöra boskapen i Kils-byen som de andra; då hon 
omsider sig utlåtit, det hon väl visste, att hon nu skulle råka 
ut för sådan olägenhet; varefter Erik ej vidare med hänne 
samtalt, utan tillsagt hänne att bortgå, vilket hon ock genast 
efterkommit, ock drängen hemgått. 
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Någre dagar därefter, om en torsdagsafton eller natten 
efter 'Kristihimmelsfärdsdag sistledne, har Erik, försedd med 
förenämnde värktyg, gått ifrån sin faders gård till Korpbac-
ken ock därstädes med en stör eller käpp ritat en ring samt 
straxt därpå åter hemgått, men dock samma afton, sedan han 
någon stund sig vilat ock ätit aftonmåltid, klockan 11 unge-
färligen, å nyo gått åstad till bemälte backa, i hopp att få 
se alla honom för trulldom misstänkte personer, ock vid han 
kommit litet stycke från Kils-byen eller på åkren, har han 
mött pigan Anna Ersdotter i Kilen, av vad orsak ock tillfälle 
obekant, vilken han funnit .ganska svartaktig ock grå i an-
siktet, ock därvid bett häpne följa sig, som hon ock utan rin-
gaste motsägelse genast gjort, men [i] intet tal sig med honom 
inlåtit, förrän de framkommit till backen, varest Erik straxt 
instigit i den av honom förut ritade ringen, ock sedan han 
'satt sig på en av honom då nedhuggen ock medhavd yxa, har 
han anmodat pigan, som kvarblivit utanför ringen, att fram-
skaffa de övrige trollpackorne, då hon svarat, det hon det-
samma ej vore i stånd att efterkomma, varföre Erik utlåtit sig 
veta, det hon väl kunde sådant göra, varpå efter en liten 
stunds förlopp Anna framtagit en liten mässingspipa av 1112 
kvarters längd, ock sedan hon med densamma blåst tränne 
resor, har drängen hört ett faseligit gny ock dån i luften, var-
vid han blivit något rädd, ock därför° upptagit doktor Lutheri 
lilla katekes, som han till sin säkerhet med sig tagit, ock i 
början därutur uppläst följande ord: "Uppå detta hällebärget, 
nämliga, att Kristus är levandes Guds son, skall jag bygga. 
min församling, ock hälvetis portar skola icke vara hänne 
övermäktige"; varefter Erik vid ett stenkast när fått se -Utom 
förenämnde piga följande kvinnfolk framkomma till ringen, 
nämligen: Back Karin Larsdotter, Hobergs Erik Johanssons 
-enka, Anna Jonsdotter, dess dotter Karin Ersdotter, soldaten 
Mexens hustru, Kerstin Olsdotter, hännes mor Björk Olof 
Pärsons hustru, dess sonhustru Svens Brita Andersdotter, alla 
i Kilen; Times Erik Ers hustru i Moren, Johan Pärs enka, 
Kerstin Andersdotter i Hälgnäs, Giölis Erik Ersdotter, Sara 
Ersdotter på heden, Skrivar Anders Anderssons hustru, Brita 
Ersdotter i Kilen, samt Mygg Anders Pärssons hustru, Anna 
Nilsdotter från Gagnäf ock Gräf, vilka alla, sedan de kommit 
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honom närmare ock uppställt sig kring ringen, Erik igänkänt, 
emedan de uti allt varit sig lika, undantagande att de synts 
något grå ock förmörkade i ansiktet. Vidare berättade Erik, 
det han med förenämnde kvinnfolk sanitalt på ovannämnde 
backa, ifrån klockan något efter 11 om aftonen till inemot kl. 
4 om morgonen, då de ifrån honom bortgått ock, som han tyckt, 
hemföljt Back Karin Larsdotter, varefter han ock hemgått 
ock sig lagt, varvid hans föräldrar ej vaknat. Samtalet, som 
varit drängen ock kvinnorne emellan, har däruti bestått, att 
Erik velat påbörda dem, det [de] förgjort boskapskreaturen i 
Kils-byen, vartill dock kvinnorne enständigt ock gemensamt 
skola nekat, med utlåtelse därhos, att det ännu icke skett, 
utan skulle hädanefter värkställas, varom så väl som deras 
närvarelse på detta ställe de, under hot av förlust på både 
syn ock talegåva, utav Erik all tystlåtenhet sig förbehållit. 

Fråga(n)des Erik, om han förut ock innan hans i ovan-
nämnde måtto fattade beslut kom till någon värkställighet, 
detsamma för någon uppenbarat? Svarades, att han åtta da-
gar förut yppat sin åstundan för sin husbonde, vilken honom 
därifrån ej vidare avrått, än att han föreställt Erik den fara, 
som av satan därvid vore att befara. Förehölts Erik, huru 
han veckan för Kristi himmelsfärdsdag kunde ernå något 
fyrväpplingsgräs, så vida marken den tiden ej länge varit bar? 
Svarades, det sådant gräs då litet varit utspruckit, ock att 
det som då redan varit uppväxt, varit efter Björk Hans Ers-
sons föreskrift nog kraftigt ock tillräckeligit till hans föresatte 
ändamål. Uppå tillfrågan, om Erik detta drömt eller diktat? 
Svarades nej, hälst Erik varit alldeles vaken, enär han gått 
till oftanämnde backa, samt betygade därhos ganska stor ån-
ger över sitt begångna brott; ock utlät sig ej vidare hava att 
bekänna. 

Rätten sporde gossen, om han kunde säga, i vilken ordning 
"käringarna till backen framkommit"; varvid han trodde sig min-
nas, att Back Karin kommit först ock Giölis Sara Ersdotter sist, 
men för övrigt mindes han ej ordningen. Då rätten sporde, vart 
redskapen tagit vägen, svarade han, att han vid generalVisitationen 
lemnat kniven till expeditionsbefallningsmannen Engman, men hå-
ren ock gräsen, som han lagt i en papperslapp i en liten byxficka, 
hade han saknat redan på morgonen. Tillspord, om solen varit upp-
gången, innan han lemnade backen, svarade han nej. Likaledes 
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sade han sig Kristi himmelsfärdsdag ej hava varit ute mer än till 
kyrkan, förrän han gick till Korpbacken. 

Efter att hans föräldrar erhållit några obetydliga frågor, in-
kallades 

Back Karin Larsdotters dotter, pigan Anna Ersdotter, 
om 22 års ålder samt lång ock smal till växten, vilken efter 
unfången allversam förmaning att giva Gudi äran ock be-
känna sanningen, frivilligt berättade: 

Det hon natten efter Kristi himmelsfärdsdag sistledne, litet 
stycke hemifrån eller på Kilgärdet, mött drängen Erik Johansson 
ock uppå hans tillsäjelse följt honom, ock i intet tal sig med 
honom inlåtit, förrän de kommit till Korpbacken, varest drängen, 
sedan han instigit inom en ritad ring ock på en av honom ned-
huggen yxa satt sig, anmodat hänne framskaffa de övrige troll-
käringarne, men hon svarat sig ej vara i stånd det att göra. Dock 
på ytterligare tillsägelse av drängen, har hon allenast en gång 
blåst igenom nävan, som hon knuten för mun hållit, ock 'därefter 
genast utan ringaste dån eller gny blivit varse följande kvinn-
folk: dess moder Back Karin Larsdotter, Hobergs Erik Jans-
sons enka, Anna Jönsdotter, dess dotter Karin Ersdotter, sol-
daten Mexens hustru, Kerstin Olsdotter, hännes mor, Björk Olof 
Pärsons hustru, dess sonehustru Svens Brita Andersdotter, Giö-
les Erik Ers dotter, Sara Ersdotter, Skrivar Anders Anderssons 
hustru ock Mygg Anders Pärs hustru, men Times Erik Ers 
hustru ock Jan Pärs enka, Kerstin Andersdotter i Hälgnäs, sade 
Anna sig ej minnas lava sett. Efter någon stunds varelse på 
backen, ungefär till klockan ett, utan att hon något samtal 
med drängen fört, angående boskaps förgörande, eller förmärkt 
det de övrige kvinnfolken, som jämte hänne omkring den om 
drängen ritade ringen stått ock allenast sett på honom, spe-
kat eller hotat drängen, har Anna allena hemgått ock i sin 
säng sig lagt. 

Frågades, om de andre kvinnfolken kvarblivit efter Anna? 
Svarades, att hon det ej kunde minnas, men förmente dock, 
det modren ock de övrige efter hänne kvarblivit; varjämte 
Anna uppå tills[p]örjan även anmälte, det hon ej eller hade 
sig bekant, huru desse till backen kommit ock därifrån hem-
farit. Frågades, om drängen hänne hemföljt ? Svarades nej, 
utan skall Erik efter hänne kvarblivit. Uppå tillfrågan, om 
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hon efter drängens berättelse blåst med en mässingspipa, sva-
rades nej. Frågades, om Anna blev varse fanen på backen? 
Svarades nej. Frågades, om Anna förmärkt, det modren al-
lena hemkommit, eller om de övrige kvinnfolken varit hänne 
följaktige, då Anna utlät sig ej sådant kunna minnas. Frå-
gades, av vad orsak ock anledning hon medföljde Erik till 
backen? Svarades, att hon på hans anmodan ej annat kunde 
än följa med. Frågades, om hon medelst blåsningen förmente 
sig varit orsaken därtill, att de övrige kvinnfolken även komme 
till backen? Svarades, det hon ej sådant kunde veta, men 
trodde dock, det Erik varit första orsaken därtill ock allenast 
av hänne som ett medel sig betjänt. 

Uppå vidare föreställning, om Anna kunde trolla ock vem 
hänne sådant i den händelsen lärt, utlät sig Anna, det hon 
vid dylik synd ej blivit lärd; men dock av modren blivit för-
ledd att hänne till fallen eller Blåkulla medfölja ock det för tri 
ock ett halvt år sedan. Frågades, huru ock på vad sätt Anna 
då rest? Svarades, att enär fanen en torsdagsafton klockan 
ungefär 11 för 31 2 år sedan kommit till hännes mor; som då, 
jämte Anna legat hos modren, tillsagt hänne uppstiga ock 
följa sig, Varpå dottren, utan att hon då blivit fan varse, 
uppstigit ock jämte modren utgått på gården, varest denne 
framtagit en käpp ock satt sig på, samt därjämte tillsagt dott-
ren under löften om varjehanda förmåner att följa sig jämte 
modren baktill på käppen, vilket hon utan minsta gensägelse 
genast gjort, ock sedan modren ropat hui väder, uppflugit över 
fägården, ock efter en stunds svävande i luften nedkommit 
vid en stor röd gård, som hon namngav med Blåkulla, varest 
hon jämte modren, sedan de ingått genom porten på gården, 
blivit varse fan, som varit gräselig svart ock stygg till an-
seende, utkomma utur byggningen, samt därvid tillsagt dem 
vara välkomna ock följa honom in, samt hålla tillgodo, vad 
han kunde hava att 'giva dem, vilket de genast efterkommit, 
ock vid inkomsten i förstuvan ingått uti en liten kammare 
på vänstra sidan, varest Anna ej blivit varse någon förut vara, 
men dock sett mat stått på bordet, som liknade klossor ock 
ormar; fanen bett hänne sätta sig till bordet att äta, vilket hon 
ej gjort, men modren har dock, uppå fanens befallning, jämte 
honom satt sig till bordet ock ätit av förenämnde mat, var- 
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under Anna stått vid dörren ock därå allenast varit åskådare. 
Efter slutad måltid ock sedan modren tagit avsked av fanen, 
har Anna jämte modren utgått, då denne åter framtagit käp-
pen; varå de genast satt sig, ock efter ropande av hui väder i 
luften hemfarit. Vid hemkomsten på gården har Anna ingått 
ock sig lagt; men därvid ej varseblivit, varest modren, som 
genast i stugun efterkommit, gömt käppen. Frågades, om 
Anna vid varelsen i Blåkulla hörde fanen läsa något för maten? 
Svarades nej. Uppå tillfrågan, om fanen varit Anna ock mod- 
ren följaktig på hemvägen, svarades nej. ' Varjämte även 
Anna angav, det hon dagen därpå blivit av denne resa gan-
ska trött ock orklös. 

Anna bekände sig ock 112 år senare varit i Blåkulla, varvid 
allt tillgick på samma sätt, utom att hon ej såg någon mat, utan 
i stället hörde spelas ock dansas i andra rum av byggnaden än 
de, i vilka hon befann sig. Fanen hade då ock bett hänne vara 
modern följaktig ock bett modern lära hänne, vad hon kunde. 
För övrigt nekade flickan att hava varit med om något trolleri 
av vad slag som hälst ock sade sig ej veta, vad egentligen mo-
dern kunde. 

Frågades, om modren smörjt käpparne, de påridit till 
Blåkulla? ' Svarades, det Anna aldrig sådant förmärkt, ej äl- 
ler att fallen årnörjt dem; dock skall Anna känt, det käpparne 
varit med något bestrukne. Frågades, varföre Anna ej detta 
omtalt för prästerskapet i socken? Svarades, att fanen alltid 
tillsagt hänne att ej något härom för någon omtala, ock varje 
gång hon ämnat angiva detta för prästerna, har fanen hänne 
därifrån genom onda tankar avrått ock förhindrat. 

Hon fick avträda, ock Tillberg anmodades att förhindra hän-
nes samtal med de andra kvinnorna. 

Sedan inkallades Back Karin Larsdotter, 44 år, "liten, 
men dock stadig till växten". Hon nekade enträget till något brott. 
Då förhördes de av Tillberg inkallade vittnena, en dräng ock ett 
par pigor, av vilka den förstnämnde på ed intygade, att Karin 
Larsdotter sagt: 

' att om gossen skulle stämma ihop oss ett varv till, få 
se huru det då gingo, samt därpå berättat, det varken hon 
eller de övrige gummorne varit så länge på Korpbacken, som 
gossen berättat ock för prästerskapet angivit, utan har han 
måst släppa dem, när deras husbonde kommit, varpå vittnet 
tillsport Karin, vilken vore hännes husbonde, då hon svarat, 
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att det vore fanen själv, som den gången kommit åkandes i vagn 
ined hästar före; men ej har Karin omtalt, ehuru hon därom 
av vittnet blivit frågad, att hon densamma sett eller varse-
blivit. 

De kvinnliga vittnena, Kerstin, Brita ock Margareta Anders-
döttrar, hade hört Karin säga, att hon "förliden natt varit bort-
förd", att man ej kan slippa detta "att man kan rida lika väl på 
folk som fä", samt att "Hobergs Ana ej kan så mycket göra som 
hännes dotter". Vidare hade sistlidne måndag Karin frågat Sn av 
-dem, "om hon även nu vid tinget skulle vittna på hänne“. Där-
Tå hade hon svarat, det hon måste gå, dit hon kallas; varpå Karin 
hänne tillsagt: "Har hin frälsat mig denna gång, så kan han ock 
väl frälsa dig, ock blir det ej på detta sätt, så blir det dock på 
ett annat, ock om du denna gång ej skulle fria dig, kan det dock 
.ske vid annat tillfälle, som hännes egentliga ord lydde." Mar-
gareta Andersdotter berättade, att för 12 år sedan hade Karin 
under höbärgningen under tre dagar mjölkat vittnets kor, vilket 
bon gjort före soluppgången ock förrän dess svärmoder gått till 
fåhuset, varav boskapen blivit så förvirrad, att den alltid hela 
,den sommarn gått förbi vittnets gård ock lagt sig i Karins fä-
gård, samt "skytt ock sprungit för vittnets fägård". 

Back Karin nekade ej till dessa beskyllningar, men svarade 
'med en fräck ock grym min, det hon sådant sagt allenast för 
att roa sig'. 

Man försökte flere gånger förmå hänne bekänna, men för-
gäves; hon avfördes då att underkastas tortyr. Följande dag den 
18 aug. efterskickades hon, 

ock sedan hon vid förekallandet högeligen betackat rät-
ten, för det hon till bekännelse tvungen blivit, så vida hon 
nu förmente, att med den Högstas tilljälp bliva ifrån.fanen, som 
'hon i så många år tjänt, skild samt ernå förlåtelse för denna 
-sin hittils begångne grova synd, som hon nu alldeles redeli-- 
gen ville omtala, berättade Karin uppå tillfrågan frimodigt ock 
frivilligt: 

Att natten efter Kristi himmelsfärdsdag sistledne har 
lon om aftonen klockan ungefär älova, sedan hon lagt sig, bli-
vit hastigt utur sin sömn uppväckt, samt därvid hört en röst 
hänne sålunda tillsäga: " Skynda dig på den stämning du är 
kallader på", som orden lydde. — — -- 

Hon sade sig gått till Korpbacken ock där sett några andra 
kvinnor, vilka jämte hänne tysta "beskådat" gossen. Hon hade 
ock hört ett gny i luften ock sett fanen med hästar ock vagn 
komma åkande, men ej talat med honom. Nekade sig ha såt 
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dottern, men M öjligen var hon där, ty det var så mörkt, att hon 
ej kunde se alla. 

Vidare ock utan tillspörjan anförde Karin, att sistledne 
våras sist på föret, om en torsdagsafton kl. 11, har fanen, svart-
klädder ock i människoskapnad, till hänne inkommit ock där-
vid tillsagt hänne, att hon nu skulle ut på sina beställningar, 
som orden lydde; varföre hon genast uppstigit, ock sedan hon 
utkommit på gården, har fanen givit hänne en käpp, som hon 
förmärkt varit smörjder, ock anbefallt hänne att sätta sig där-
på, vilket hon ock gjort, samt efter ropande av hwi väder ge-
nast därpå uppflugit i luften, samt på en backa emellan Kilbyerb 
ock Griif i Gagnefs socken, Knusbacken benämnd, nedkommit 
jämte Svens Brita Andersdotter ock Karin Ersdotter, vilka 
även farit på käppar. Sedan Karin lagt käppen ifrån sig samt. 
fanen, som därstädes även varit, nedsatt sig, begynte denne 
att spela på en fiol, ock Karin jämte de tvänne övrige kvinn-
folken att dantsa, ock under det desse ibland sig vilat, har fanen 
stämt fiolen. Sedan de dantsat till kl. 1 ungefärligen, tiIlsad fa-
nen Karin ock de övrige tvänne att hemfara, som de ock genast 
gjort, samt på samma sätt som ditresan skett, hemfarit. Da-
gen därpå har Karin därav funnit sig ganska öm ock sönder-
krossader i hela kroppen. Uppå tillfrågan, om hännes dotter 
varit Karin följaktig till Knusbacken, svarades nej. Frågades,, 
huru gammal Karin var, när hon först begynte att lära sig 
tjäna fanen? Svarades fjorton år, Frågades, av vem? Svara-
des: av en gammal piga, Knuts Anna benämnd, som dock re-
dan med döden avgången är. 

Frågades, huru många gångor hon farit till Blåkulla ?-
Svarades: fyra gångor. Uppå tillfrågan, huru ock på vad .sätt 
hon dit farit, berättade Karin följande: att första gången, då; 
hon fyllt sina 14 år, har bemälte Knuts Anna ifrån Leksands 
socken ock Knutsbacken om en torsdagsafton klockan 11 kom--
mit in till hänne till Västannor i bemälte socken, där hon är 
födder, då hon legat, ock under tillsäijelse ock löften av varje-
handa förmåner ock nöjsamheter anmodat Karin uppstiga ock 
följa sig, varföre hon genast uppstigit, ock sedan hon utkom-
mit på gården, har Knuts Anna satt sig på en stör eller käpp,  
hon framtagit, samt därvid anmodat Karin sätta sig bakpa 
den samma, som [honj ock gjort, varefter Knuts Anna ropat 
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med 'hög röst hvvi väder, då de genast uppflugit ock efter en 
stunds svävande i luften nedkommit vid an stor, röd gård 
med flere byggningar ock tvänne portar, en stor ock en liten, 
igenom vilken Karin ock Anna ingått, ock vid inkomsten på 
gården har fan, klädd' i svarta kläder med peruk ock hatt på 
huvudet, emot dem utkommit, ock sedan han bett dem vara 
välkomna, tillsagt Knuts Anna sålunda; Du får ej taga med 
dig denna flickan mera, förrän du lärt hänne bättre, ty an-
nars gör hon dig olyckelig, som orden lydde; varpå Anna 
följt fanen in i den stora hyggningen, som stått mitt på 
gården, men Karin blivit kvarstående på gården, varest 
hon sett igenom dörren till rummet, där fanen ock Anna 
ingått, som stått öppen, huru de setat ikring ett bord ock 
ätit klossor ock ormar, samt därvid även varseblivit, det en 
piga, som liknade Karin till klädebonaden, burit in maten. 
Sedan fanen jämte Anna spisat, hava desse åter till Karin ut-
kommit, då fanen av hänne begärt blod, att därmed skriva hän-
nes namn på sitt egit bröst, vilket hon dock denne gången 
vägrat, varföre Karin genast därpå blivit uppryckt i luften, 
samt allena ock utan _käpp hemfarit. 

Vidare anförde Karin, att andra gången två eller tri år 
därefter har åter Knuts Anna en torsdagsafton kl. 11 inkom-
mit till hänne i stuvan, där hon låg, varvid dock fanen svart-
klädder hänne varit följaktig ; ock sedan Karin så av fanen som 
Anna blivit tillsagd att uppstiga ock dem följa, samt undfått 
löfte att i hela sin livstid ej lida någon nöd;  utan ernå lycka 
med allting, dock i synnerhet med boskap, har Karin god-
villigt uppgått, ut på gården, varest hon blivit varse, det Anna 
framtagit tvänne käppar ock dem med handen smörjt, var-
efter fanen bett dem bägge sätta sig på var sin käpp, samt 
vid påsättandet ropa hwi väder, hälst de eljest ej kunde komma 
av rummet, vilket ock Karin så väl som Anna genast gjort, 
ock därpå uppflugit i luften i norden, ock vid samma gård 
som förra gången nedflugit, ock sedan Karin jämte Anna ställt 
ifrån sig käpparne utanför porten ibland andra störar, som 
där förut stått, ingått genom den lilla porten, Anna förut ock 
Karin efter, ock vid inkomsten på gården har fanen black-
klädder utkommit, samt därvid tillsagt dem att de vore väl-
komne, ock därhos bett dem gå in att äta ock dricka, samt 
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tjäna honom; varefter han begärt blod av Karin, vilket hon 
ej vägrat, utan godvilligt framräckt vänstra handen, då fan 
med en knappnål stuckit hål på lillfingret ock därpå med bio-
den, som droppvis utur fingret runnit, skrivit hännes namn 
på sitt egit bröst, som han blottat för hänne vist. Efter det 
ingingo de med fanen i byggningen samt inkommo i samma 
rum, som Karin förra gången såg Anna ingå, vilket var litet, 
ock därinne blev Karin varse följande kvinnfolk, som voro 
där förut, näml. ett kvinnfolk ifrån Näs i Leksands socken, 
som Karin ej till namnet känt, utan allenast på dess kläde-
bonad igänkänt, såsom ock ett ifrån Mora socken, klädd i 
Mora klädedräkt, samt ett härifrån socknen vid namn Båg 
Marita i Kilen, som dock för några år sedan med döden 
avgått. Flere kvinnfolk sade Karin sig ej sett i detta rum-
met, men anmälte därhos, det hon hörde folk varit i de öv-
rige rummen i byggningen, som dansat ock spelat. Efter 
inkomsten i kammaren har fanen bett dem sätta sig till 
bordet att äta, ock sedan fanen förut läst för dem fader vår 
etc. fram ock tillbaka, vilket Karin ock Anna efterläst, men 
ordet icke har fanen uteslutit, där det .borde vara, samt till-
satt därest det ej borde stå, hava de satt sig kring bordet 
ock ätit av den på bordet stående maten, som bestått av fisk, 
smör ock bröd, vilket dock varit sönderskuret i små stycken 
ock ikringlagt på vissa tallrikar. Vid ana ändan av bor-
det har fanen setat ock kringdelt maten, samt givit dem 
dricka, som varit i bläckskålar. Under det de spisat, har 
fanen ständigt samtalat med dem, samt bett, att de aldrig 
skulle upphöra att tjäna honom, ock därhos tillsagt dem för-
öva alla slags grova synder, ock i synnerhet befallt dem för-
göra boskap, samt bedriva hordom, så vida det ej vore nå-
gon synd, vilket allt Karin jämte Anna ock de övrige honom 
lovat. I ena hörnet av kammaren har varit en spis, varutur 
svavel brunnit, samt ljus av sVavel, som brinnande' stått på 
bordet. Efter fulländad måltid, av vilken Karin ej funnit sig 
särdeles mätt, begynte fanen att spela på en fiol, ock kvinn-
folken dantsa, vilket dock ej varat längre än en timma unge-
färl:en, varefter fallen tillsagt dem fara hem, som de ock ge-
nast gjort, ock sedan Karin jämte Anna utanför porten, var-
est de vid ditkomsten ställt sina käppar, de samma återtagit, 
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har Karin jämte Anna var ock en för sig hemfarit, ock vid 
hemkomsten har Karin lagt sin käpp på gården, samt däref-
ter ingått ock sig lagt. 

Uppå tillfrågan, huru Karin farit till Blåkulla tredje re-
san, berättade denne, att 2:ne är därefter, ock sedan hon bli-
vit gift hit till Kilen, har fanen allena svartklädder, natten 
emot en pingstdag vid samma tima som de förra gångurne 
till Karin inkommit, då hon ock legat, efter Knuts Anna då 
redan med döden avgått, ock sålunda hänne tillsagt: Upp nu 
ock res dit du plägar resa, som orden lydde; därpå Karin 
uppstigit ock vid utkomsten på gården har fanen givit hänne 
en av honom smörjder käpp, samt därhos bett hänne följa sig 
att skava klockorna, samt sedan släppa det, som hon kunde 
skava, i den djupaste sjö, hon komme att fara över, ock där-
vid önska, att hon så långt skulle bliva skild ifrån sin Gud, 
som detta vore ifrån klockorne, vilket dock Karin vägrat, 
varföre fanen å nyo tillsagt hänne att resa dit hon plägade 
resa, varvid han sagt, det han skulle inleda hänne i någon 
större synd, men ej omnämnt, vad synd det skulle vara; var-
efter fanen åter ingått i stuvan ock lagt en i vrån stående 
kvast till Karins man, som sovande kvarlegat i sängen, på 
det denna ej skulle sakna hustruns bortovaro. Ock sedan 
fan utkommit, ock åter igän anmodat Karin sätta sig på käp-
pen, har denne satt sig på den samma, ock sedan ropat: hwi 
väder, uppflugit i luften, västerut, varvid fanen försvunnit, 
samt vid framkomsten till Blåkulla har Karin som de förra 
gångorne nedflugit utanför den lilla porten, ock där ställt 
sin käpp, varvid hon blivit varse, det flere dylika förut stått, 
varefter Karin ingått på gården, ock vid det hon inkommit 
i förstugan, har fanen hänne mött, ock tillsagt hänne ingå, 
då hon därpå ingått i samma rum hon förr varit samt där-
inne, utom de kvinnfolk hon sista gången där träffat, inga 
andra varse blivit. Sedan Karin [en] liten stund varit i rum-
met, varunder fanen åter kärligen anmodat hänne ock de ö v-
rige kvinnfolken att ständigt ock troligen tjäna honom, samt 
begå alla slags grova synder, har fanen givit dem dricka utur 
en på bordet stående silverbägare; men mat sade sig Karin 
denna gången varken sett eller ätit. Efter det har fanen be-
gynt att spela på en fiol, ,ock Karin jämte de övriga dantsat, 



22 	 FRIES, SVERGES SISTA HÄXPROCESS. 	 XIII. 6 

men som tiden nästan varit förliden, hava de allenast dantsat 
en fjärdedels timma, varefter Karin jämte de övrige kvinn-
folken, uppå av fallen erhållit tillstånd, på sina käppar var 
för sig hemfarit, ock vid inkomsten i sin stuva, sedan hon 
förut borttagit den av fanen i sängen lagda kvasten, varvid 
mannen ej vaknat, har Karin i sin säng sig lagt. 

Huru ock på vad sätt Karin fjärde resan färdat till Blå-
kulla, anfördes av hänne följande: Att någon tid sedan hän-
nes avledne man med döden avgådd, har fanen, som då varit 
brunklädder ock till utseende ung ock vacker, samt vittlätt i 
ansiktet, en torsdagsafton, sedan hon lagt sig, kl. ällova till 
hänne inkommit, ock därvid hänne sålunda frågat: Vill du nu 
på samma ärende som förr, eller vill du bedriva någon grövre 
synd, på det jag må få så mycket större makt med dig? 
Varpå Karin svarat, det hon väl ville följa med honom på 
samma sått som förr, men ingen större synd bedriva. Var-
före fanen tillsport hänne, om hon med fullt allvar ville tjäna 
honom? Det Karin därvid svarat ock lovat att i all sin tid 
i hull ock tro tjäna honom, som orden egenteligen lydde; 
därpå hon uppstigit ock med fanen utgått på gården, varest 
fanen tillsagt Karin, att i stället för käpp taga sig ett krea-
tur, ock om hon det ej ville, en människa, vilken hon hälst 
behagade att rida på, vartill hon dock enständigt nekat, ehuru 
fanen flere resor, så med lock som hot, sökt att hänne där-
till förmå; varföre fanen åter smörjt en käpp ock givit hänne, 
varpå Karin efter fanens befallning sig satt, samt med hög 
röst ropat hwi väder, ock därpå åter uppflugit samt fram-
kommit till Blåkulla. 

Beskrivningen på hännes besök därstädes är lika med före-
gående beskrivningar, med den enda skillnad, att då Karin skulle 
gå ut, hade hon varseblivit, 

det tvänne av de andre kvinnfolken kastat några ben, 
som liknade hästben, uti ett i vråen stående träkar, varpå 
Karin jämte de övrige, sedan de utom porten tagit sina käp-
par, hemfarit var ock en till sin gård ock hemvist. 

Flere resor sade Karin sig ej varit till Blåkulla, ock 
uppå tillfrågan, om hon något manfolk därinne någonsin varse-
blivit, svarades nej. Frågades, om Karin drömt, att hon på 
sådant sätt följt fanen? Svarades nej, med utlåtelse därhos, 
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,att Karin varje gång hon följt fanen varit alldeles vaken ock 
vid sitt sunda förnuft. 

På tillfrågan, varföre hon ej för prästerskapet biktat dessa 
synder, svarade hon, att hon flere gånger tänkt därpå, men att 
"fånen dels närvarande ock dels genom onda tankar hänne där-
ifrån avstyrkt", ock då hon skulle begå nattvarden, hade han 
sagt hänne: "ehuru du vid nattvarden undfår förbannelsen, skall 
du dock få nåd av mig." Hon sade sig i går nekat också till 
följd av de onda tankar, fanen ingivit hänne, så att hon tyckte, 
det var "illa gjort mot fanen samt alldeles förbryta sin till ho-
nom gjorda förbindelse, om hon då skolat bekänna". 

Hon nekade bestämt på tillfrågan, "om fanen aldrig haft 
köttslig beblandelse med hänne, "ehuru fanen väl flere gånger 
sådant hänne erbjudit'. Likaledes nekade hon till att hava åka-
dat djur eller människor, ehuru fanen bett hänne därom, samt 
.att hafva lärt dottern trolldom. Detta senare nekandet föran-
ledde en konfrontering med dottern, varvid hon omsider av denna 
övertygades om att så skett, men hon nekade enständigt, att 
fanen tagit blod av dottern eller att hon skavt klockorna. 

Dottern vidhöll sanningen av det hon berättat "med utlåtelse 
därhos, att hon ej kunde neka till det hon berättat, såvida hon 
i sitt samvete därom vore övertygad, att det vore sant, vilket 
ock modern för sin del ånyo, uppå tillfrågan, även vidgått". 

På eftermiddagen förekallades Hobergs Erik Jansons enka, 
Anna Jönsdotter, "om 50 års ålder ock medelmåttig växt'. 

Hon nekade först att hava varit på Korpbacken natten ef-
ter Kristi himmelsfärdsdag, men avgav slutligen en bekännelse 
härom lik den föregående, utom att fanen kom svartklädd med 
.svart mössa ock att hon där på backen fann utom de av gossen 
namngivna kvinnorna en annan, Giöles Erik Ers enka, hustru Brita 
Olsdotter på Heden, att de talat med gossen, som förehållit dem 
varföre de förgöra boskapen i Kilsbyn, vartill de nekat. De 
hade ock dansat, men "om fanen haft samma pipa som pigan, 
visste Anna ej att berätta". Hon sade, att alla rest hem på käp-
par; endast gossen ock fanen hade stannat kvar på backen. Sade 
sig aldrig förr haft något med fanen att beställa ock nu ditsiints 
av gossen. Då man invände, att fanen ej haft makt att taga 
hänne med till Korpbacken, om hon ej förut tjänt honom, sva-
rade hon, att "gossen varit väl i stånd sådant göra". 

Då hon ej vidare ville bekänna, påsattes handklovarne, ock 
prästerskapet anmodades förmå hänne till bekännelse, liksom hän-
nes företräderska förmåtts att bekänna. 

Därefter inkom Anna Jönsdotters dotter, Karin Ersdot-
ter, "23 år gammal ock av medelmåttig samt stadig växt'. 

Hon avgav samma berättelse som modern om besöket på 
Korpbacken. Sade sig av modern "den synden lärt" ock hade 
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med hänne för 6, 7 år sedan varit första gången hos fallen. Re-
san dit på en av fanen smord käpp, hans bostad ock besöket där 
förete intet nytt, utom att de åto 'smör, bröd ock fläsk", ej fing& 
att dricka, sågo eld på spiseln ock ljus liknande talgljus. Hon 
hade även den sistlidne vintern hemsökts av fanen, då hon ock 
modern varit ock skurit av klockan i Åls klockstapel, vilket skil-
dras tifi de minsta omständigheter lika med föregående dylika 
färder. Hon säger sig ock vid vårens inbrott varit en gång i Blå-
kulla ock beskriver detta besök liksom det första. Nekade till 
något vidare. 

Den 19 aug. anmälde Tillberg, att nu vore Hobergs Erik Jana 
enka, Anna Jönsdotter, sinnad att bekänna. Denna berättade 
då, att hon med sin nu aflidna mor vid 25 'års ålder besökt fallen, 
ock avgav därom en berättelse lik de föregående, utom att hon sista 
gången hos fanen träffat kvinnor hon ej kände, att de ej druckit, 
ehuru dricka stått i bläckskålar på bordet, utan ätit klossor. 

Uppå tillfrågan, om Anna flere resor varit hos fanen, 
utlät sig Anna, det hon tvänne gånger haft sin dotter Karin 
med sig till Blåkulla, samt gjort om förloppet därav enahanda 
med dottren förledne gårdag avgivne berättelse. Vidare an-
förde Anna, utan tillspörjan, det hon allena för 3 år sedan 
ungefärl:n, en torsdagsafton, sedan hon av fanen blivit till-
sagd att uppstiga ock resa dit hon plägade resa, farit till fa-
nen ock därvid, uppå fanens tillsägelse, ingått uti Matts Jan 
Janssons i Kilen fähus, som varit oläst, ock därstädes utta-
git en vit kviga, samt efter fanens föreskrift, sedan hon av 
denne blivit smord, satt sig på buken fram ock tillbaka, samt 
hållit i svantsen, som gått-  förut ock huvudet efter; varföre 
ock som fanen förmärkt, det Anna uti allt varit honom ly-
dig, fanen försäkrat hänne att i all sin tid ej lida någon nöd 
ock dessutan tillsagt Anna stor lycka med boskap. 

Flere gångor sade Anna sig ej varit till Blåkulla, men 
berättade därhos, det hon sistledne våras sist på föret varit, 
till en emellan Kil ock Gräf belägen backa, Knusbacken be-
nämnd, samt därvid haft bemälte sin dotter med sig, ock av-
gav däröfver 'enahanda berättelse med dottren, dock med denne 
tilläggning, att fanen under Annas vistande på bemälte backa 
köttslig beblandelse med hänne plägat ; varföre Anna före-
ställtes, det fanen såsom en ande ej kunde sådant göra: då 
Anna svarade, det fanen denna resan uti en Ålkarls gestalt 
varit skapad, samt påstod på det högsta, det fanen på före- 
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nämnde sätt sig med hänne värkeligen beblandat. Uppå till-
frågan, om fanen av den blandade säden gjort smörja, svara-
des nej. 

Vidare tillspordes Anna, om hon förmärkt,' det Matts 
Jan Jansons kviga, hon på ridit till Blåkulla, blivit något 
därav skadad, då Anna gav till svars, det hon allenast varse-
blivit, det kvigan varit på sidorne ock ryggen något skallug 
samt på knotorne litet rödsprutig. Frågades Anna, av vad or-
sak kvigan blivit skallug? Svarade, sig ej sådant veta, men 
förmente dock därav hänt, att kvigans rygg understundom 
blivit stött emot topparne av trän hon farit över. 

Uppå tillfrågan, om Anna ej varit på några flere stäl-
len, utlät sig Anna, att enär hon ännu var ogift ock hemma 
hos sin moder, har fanen svartklädder en torsdagsafton till 
hänne, som då låg hos sin moder, inkommit ock därvid till-
sagt dem bägge att uppstiga, varföre Anna jämte modren 
uppstigit ock med fanen utgått på gården, varest denne, se-
dan han tillsagt dem att fara i kyrkan, upptagit tvänne käp-
par ock dem smörjt samt åt Anna ock modren lemnat var 
sin, varpå de sig genast satt ock efter ropande av hwi väder, 
varvid fanen försvunnit, uppflugit över fägården i norden, ock 
efter en stunds svävande i luften nedkommit vid kyrkan här 
i socknen, varest de avstigit ock käpparne vid bogårdsmuren 
ifrån sig ställt, samt därpå ingått i kyrkan genom norra dör-
ren, som stått öppen. Vid inkomsten i kyrkan har Anna jämte 
modren satt sig i sina bänkar samt därvid varseblivit ganska 
många kvinnfolk, men ej flere än följande kvinnfolk igänkänt, 
näml. Lusbo Kerstin ock Tedikos Anna, som dock redan med 
döden avgångne äro, samt Björk Olof Pärsons enka, Anna 
Mattsdotter, ock Giölis Erik Ers enka, Brita Olsdotter. Sedan 
fanen en stund gått på gången ock omtält alla slags grova 
synder, han tillsagt dem bedriva, samt kärligen bedit dem 
fortfara däri att ständigt tjäna honom, vilket allt Anna ock 
modren med de övrige honom lovat, har denne gått fram i 
koret näst frammanför disken ock därvid upptagit en stor 
tennflaska, som han haft vin uti, samt en skäppa med råg-
bröd. Sedan fanen brutit sönder brödet ock det samma på 
en tenntallrik lagt, samt utur flaskan slagit vin i en liten 
tenntumlare, har han givit var ock en en bit bröd samt 
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bemälte tumlare med vin uti ock därunder var, ock en så-
lunda tillsagt: Äten ock dricken samt tjänen i all eder tid 
ock tagen detta av mig till en underpant. Varefter alltsam-
mans slöts med fader vår, som fanen läste fram ock tillbaka. 
Därpå gingo de alla jämte fanen ut, ock Anna jämte modren 
hemforo på sina käppar [varvid Anna även varseblev, det de 
övriga kvinnfolken hemflögo på käppar], ock fanen försvann. 
Frågades Anna, om dörrarne av fanen efter dem blevo till-
slutne ? Svarades, det hon ej sådant kunde minnas. Fråga-
des Anna, om hon flere gångor varit med fanen i kyrkan? 
Svarades nej. 

Vidare anförde Anna sig ej varit med fanen på några 
flere ställen eller något mera hava att bekänna, utan anhöll 
om tillgift ock lindring i straffet, varefter förehölls hänne, 
om hon med trulldom skadat någon människa eller något krea-
tur, då Anna gav till svars, det hon aldrig skadat någon män-
niska, men dock förledne sommars av fanen blivit förledd att 
skada Matts Jan Janssons i Kiln boskap. Frågades, på vad 
sätt? Svarades, att boskapen ej velat hemgå med de andre krea-
turen, utan kvarblivit i skogen samt därvid äv:n funnits gan-
ska magre ock fläcketals på ryggen skalluge. Frågades, var-
med Anna förenämnde kreatur skadat? Svarade Anna sig 
ej sådant veta, utan sökte ständigt leda skulden på fanen, samt 
därhos anmälte, det hon intet utan fanens tilljälp kunde åstad-
komma. 

Till slut tillspordes Anna, om hon ej större delen av 
det vad hon berättat drömt ock diktat? Då Anna sig utlät, 
det hon så mycket mindre kunnat detta drömt eller diktat, 
så vida hon i sitt samvete vore därom övertygad, att allt vad 
hon omtalt vore värkeligen skett ock sant, samt att hon all-
tid med sunt förnuft färdat till de av hänne nu angivne stäl-
len. Frågades Anna, av vad orsak hon tjänt fanen? Svara-
des, att fan därföre ständigt tillsagt hänne lycka med all ting 
ock i ,  synnerhet med boskap, som ock Anna vederfarits. Frå-
gades, om Anna under sin tjänstetid hos fanen begått Här-
rans högvärdiga nattvard? Svarades ja, ock därhos anmälte, 
det fanen tillsagt hänne att allenast för en syn skull samma 
dyra måltid begå, ock ehuru hon därvid skulle unfå förban-
nelse, skulle hon dock av fanen ernå nåd. 
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Protokollet upplästes, ock hon erkände dess riktighet. På 
eftermiddagen tillkallades Hobergs Erik Janssons dotter, Karin 
Ersdotter. Frågades, om hon vidhöll den bekännelse, hon under 
gårdagen gjort, vartill hon jakade. Frågades sedan, om hon eller 
modern haft "köttslig beblandelse" med fanen, vartill hon ne-
kade; likaså till att hava skadat Matts Jansons i Kilen boskap. 
Då det anfördes, att modern bekänt detta, sade hon, att det ej 
vore så otroligt, efter modern "så länge tjänt fånen". 

Sara Ersdotter inkallades, av medelmåttig växt ock 17 år. 
Erkände efter en stunds nekande, att hon sistledne Kristi himmels-
färdsdag mött gossen Erik på heden vid Kilsbyn, då denne frågat 
hänne, "om hon ämnade följa torsdagskäringarne, vartill hon dock 
intet svarat, utan gått åter hemåt, ock vid det hon nästan hemkom-
mit, har Sara åter vänt om ock gått efter Erik samt vid anträffandet 
honom ovetandes fattat i axeln, samt därvid ryckt honom på sitt 
knä, varvid Erik upptagit kjortelen ock ined handen utryckt några 
hår av Saras blygd, som dock ej gjort ont, varefter denne hemgått." 

Skra nekade att ha varit på Korpbacken, förklarade be-
stämt, att de som sett hänne där talade osanning. De s. k. vitt-
nena förekallades men Sara ändrade ej, mening vid deras ord. 
Beslöts, det handklovarna skulle påskruvas. 

Den 20 aug. anmälte Tillberg, att Sara under natten hade 
bekänt: 

att natten efter Kristi himmelsfärdsdag sistledne har fa- 
nen svartklädder med peruk samt av däjelig ock ung skap-
nad klockan ungefär 11 till hänne inkommit, som då allena 
i en stuga ock säng legat, samt därvid tillsagt hänne upp-
stiga ock följa sig, vilket hon genast gjort, ock vid utkom-
sten på gården, varest modren, som legat i en annan stuga, 
förut varit, har fanen bett dem bägge sätta sig på en vit-
fläckig ko, som stod på gården, vilken Sara ej igänkänt eller 
vetat varifrån hon kommit, ock sedan fanen ikullagt kon, har 
Sara jämte modren satt sig på kons buk ock därvid vänt rygg 
emot rygg samt modren hållit i hornen ock dottren i svan-
tsen, ock efter fanens befallning har modren, men ej Sara, 
ropat hwi väder, då kon genast baklänges uppflugit, samt där-
vid förmärkt, det fanen varit dem följaktig i luften till Korp-
backen, varest de jämte fanen nedflugit, ock denne genast 
emottagit kon, men Sara ock modren uppgått på backen, 
varest Sara varseblev Back Karin Larsdotter, dess dotter Anna 
Ersdotter, Hobergs Erik Janssons enka ock dess dotter Karin 
Ersdotter; men inga flera kvinnfolk sade Sara sig sett. Uppå 
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tillfrågan, om hon sett drängen sitta inom en om sig ritad 
ring, svarades ja, samt därhos anmälte, det hon ej hört Anna 
Ersdotter blåsa på någon pipa, ej eller varseblev, det Anna 
någon sådan haft, utan sedan fanen uppkommit på backen ock 
han begynt spela på en av honom upptagen fiol tränne styc-
ken vanliga daldantsar, varefter Sara jämte modren ock de 
övrige kvinnfolken dantsat, har fanen tillsagt dem hemfara, 
varföre Sara jämte modren genast nedgått av backen, varvid 
fanen varit dem följaktig ock återlemnat dem kon, då de på 
förenämnde sätt hernfarit med fanen i följe, ock vid hemkom-
sten på gården har Sara jämte modren avstigit ock uti sina 
förra rum ingått, men fanen kvarblivit på gården med kon. 
Uppå tillfrågan yttrade sig även Sara, att de övrige kvinn-
folken kvarblivit på backen jämte drängen. Vidare tillspor-
des Sara, om bemälte moder, Brita Olsdotter, haft Sara med 
sig till fanen ock huru gammal hon då varit? Då utlät sig 
Sara, att hon följt sin moder tvänne gånger till Blåkulla, ock 
enär hon första gången följde sin moder, var -hon allenast 14 
år gammal. 

Sara bekände sedan, att hon med sin moder för tre år se-
dan, ridande på en ko, varit hos fallen, som var ung ock väl-
skapad, ock i hans röda stuga, där hon i sällskap med andra 
kvinnfolk ätit smör, bröd, ost ock rökt kött. Andra besöket för 
192 år sedan företer inga nya detaljer. 

Den 21 aug. var söndag, den 22 fortsattes tinget. 
Tillberg anförde, att Anna Mattsdotter, Björk Olof Pär-

sons hustru, -om 72 års ålder, "av liten ock klen växt", ville be-
känna sitt brott. 

Hon erkände, att hon, som med sin sonhustru, Svens Brita 
Andersdotter, varit på fäbodarna, med hänne på en ur soldaten Mex' 
fähus uttagen röd ko med vit buk på övligt (se föreg.) sätt farit 
till Korpbacken, där fanen spelat ock kvinnfolken dansat, vilka kom-
mit dit ridande på kor, människor ock käppar. Vid återkomsten 
var kon fläckig på ryggen ock skallig på sidorna, vilket uppkom-
mit därav, att "kons rygg understundom under ridandet blivit 
stött emot bärgknallar ock toppar ock stora trän". Nekade känna 
de kreatur ock människor, på vilka käringarna ridit till backen. 

Hon bekände vidare, att hon redan vid 9 till 10 års ålder 
en natt mot påskafton följt sin nu avdöda moder ridande på en 
ko först till klockstapeln, där de på övligt sätt (se föreg.) bitit 
av klockorna, kastat bitarna i sjön ock nedkommit vid Blåkulla, 
där de inkommit på ,en gård. Fann kom dem svartklädd till 
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mötes ock sade: "Varen mycket välkomna ock ingån samt hål-
len till godo, vad jag kan hava att fågna eder med, som orden 
lydde." Hade inne hos fallen varken ätit eller dansat, allenast 
språkat, ock före hemresan hade fanen 'på övligt sätt tagit blod 
av Anna. 

Anna erkände, att dem följaktige hade varit hännes bror, 
Björk Daniel, ock syster Sara, vilka sutit mellan hänne ock mo-
dern på kons buk ock sedan varit med om både klockskavningen 
ock blodskrivningen. Anna sade sig flere gånger varit vid Blå-
kulla, men det var länge sedan, ock hon kunde inte mycket min-
nas därom. 

Rätten förehöll Anna
' 
 att hon lärt sin dotter, Mexens hustru 

Kerstin Olsdotter, att öva trolldom. Ville först ej bekänna här-
om, utan bad rätten hänne göra det. Hon beskrev då en .fård 
först till klockstapeln, lika med föregående, ock så togs vä-
gen till Blåkulla, där de dock endast dansat, under det fanen 
spelat fiol. 

Då inkallades Mexens hustru, Kerstin Olsdotter, som be-
stämt nekade sig varit på Korpbacken eller i Blåkulla. Modern 
inkallades ock bad under tårar dottern bekänna. Denna fick då 
på sig handklovarna ock överlemnades till Tillberg ock Ihr-
stadius. 

Varefter tillspordes åter modren, om hon på sitt sam- 
vete kunde säga, det hon haft bemälte sin dotter med sig till 
fanen samt hänne å Korpbacken varseblivit? Vartill Anna 
svarade ja. Anna förehölts därpå, om hon ej detta, som vore 
ganska otroligt, drömt eller eljest Sig sådant inbillat, vilket 
hon ock högeligen bestridde. Vidare tillspordes Anna, om 
hon någon gång haft sin sonhustru, Svens Brita Andersdotter, 
med sig till fanen, efter hon berättat, att denna följt hänne 
till Korpbacken? Vartill Anna väl i början nekade, men om-
sider vidgick, det hon sistledne våras, natten emot påskafton, 
tagit hänne med sig ock därvid brukat en avskedade ock gamla 
soldaten Mexens tillhörig röd ko, svartvit under buken, ock 
Anna jämte sonhustrun utur Mexens °lästa fähus samma natt 
tagit. Ock för övrigt gjorde Anna om förloppet häröver ena-
handa berättelse med föregående om dottren Kerstin Ols-
dotter. 

Urtima tingsrätten lät härpå förekalla Annas sonhustru, 
bemälte Svens Brita Andersdotter, om 34 års ålder ock av 
medelmåttig, men dock stadig växt, ock efter undfången all- 
varsam förmaning att frivilligt bekänna sitt brott, tillspordes 
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Brita, om hon natten efter sistledne Kristi himmelsfärdsdag 
varit uppå Korpbacken? Vartill svarades nej, ock därjämte 
utlät Brita sig vara alldeles oskyldig, samt ej det ringaste 
av denna saken veta. Frågades, om hon ej sistledne våras, 
natten emot påskafton, följt sin svärmoder till fanen? Sva-
rades, sig icke sådant kunna finna. Ock ehuru rätten på 
allt sätt sökte att förmå hänne till sanningens bekännande 
samt även till den ändan lät svärmodren om sitt brott över-
tyga, ville dock ej Brita på minsta sätt något vidgå, utan 
ständigt svarade sig ej sådant i sitt järta kunna finna. 

Urtima tingsrätten lät hänne därpå avträda samt tillsa-
des Tillberg att allena låta hänne förvara, ock som Brita 
befanns vara rådder, så anmodades allenast prästerskapet att 
flitigt hänne besöka ock till en ren ock omständelig bekän-
nelse bereda. Varefter åter tillspordes Anna, om hon denna 
sin om sonhustrun avgivne berättelse diktat eller drömt? Sva-
rades nej. Frågades hänne även, om hon i sitt samvete vore 
därom övertygad, att allt vad hon berättat vore sant ock ej 
lögn? Vilket Anna på det högsta påstod, samt därhos an-
mälte, det [hon] av kärlek till sin dotter ock sonhustru så-
dant om dem berättat, på det dessa så väl som Anna hä-
danefter för en sådan.  grov synd måtte sig till vara taga. 
Uppå tillfrågan, om Anna flere gångor rest till fanen, utlät 
sig Anna,, det hon nu dragit sig till minnes, att hon även 
ungefär för 20 år sedan, enär hon bott i Aspeboda på ett 
bärgmans Anders Gjöransson tillhörigt hemman, Skog benämnt, 
varpå hännes man Olof Pärson den tiden varit landbonde, 
på meromrörde sätt rest till Blåkulla på en bemälte Anders 
Giörsson tillhörig ko, som varit dels vit ock dels röd, samt 
därvid tillika haft sin dotter Kerstin med sig. Vidare sade 
Anna sig ej hava att bekänna eller något mera, som hännes 
samvete kunde hänne påminna, utan anhölt om lindring i 
straffet i anseende till dess frivilliga bekännelse. 

23 aug. Kerstin Olsdotter inkallades, bekände nu, att 
hon varit på Korpbacken sagda natt. Hon hade tyckt sig höra en 
röst, att hon skulle stiga upp, vaknat, sett fanen vid sin säng, som 
vänligen bett hänne följa med på en smord käpp; hade på backen 
frågat Erik, varföre hon blivit ditkallad; fanen hade spelat på 
fiol några vanliga daldanser ock alla dansat. Vid hemkomsten 
hade hon åter sett fanen, som tagit emot käppen ock frågat 
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hänne, "huru hon tyckte om skjutsen", då hon därtill svarat, "det 
hon ej ville mera lita på densamma, som orden lydde". 

Kerstin nekade att mer än en gång ha varit vid Blåkulla 
ock avgav därvid enahanda bekännelse som modern. Erkände 
sig hava varit vid sitt fulla förstånd, då hon på förenämnda sätt 
rest till Blåkulla, ock anhöll om lindring i straffet, "såvida hon 
till denna synd av sin moder förledd blivit. Avträdde.", 

Efter middagen inkallades Svens Brita Andersdotter, 
som förklarade sig oskyldig. Vice pastorn Ihrstadius sade sig på 
allt sätt hava sökt förmå hänne att bekänna. Anmodades att 
taga hänne ytterligare om hand. 

Härefter förekom Times Erik Ers hustru, Anna Anders-
dotter, 51 år, "medelmåttig växt". Nekade först. Sade sedan

' 
 att 

hon varit på Korpbacken, men vägrade bestämt säga, huru hon 
kommit dit. Beslöts slutligen, att handklovarna skulle påsättas 
hänne ock magister Ihrstadius förmana hänne. 

Den 24 aug. anmältes, att Anna Andersdotter ville bekänna. 
Fanen hade inkommit till hänne kl. 11, en kvast hade blivit lagd 
i sängen hos hännes man, ock på en käpp hade hon på övligt 
sätt farit till Korpbacken, där först Anna Ersdotter ock sedan fa-
llen spelat på en pipa•

' 
 "men om det varit samma pipa" de haft, 

"visste Anna ej att berätta". Sade sig lärt denna synden av 
Anna Jönsdotter, Elobergs Erik Jans enka, sistlidne vår. Hade 
med hänne på en ko på övligt sätt besökt klockstapeln, under 
övlig ed kastat bitarna i Insjön, anlänt till Blåkulla, ätit smör, ost 
ock kött, varunder de samspråkat med fanen, som satt vid bords-
ändan ock kringlade maten ock som uppmuntrat dem till grova 
synder. "Uti ena hörnet på rummet har Anna varseblivit ett stort 
kar, vari färsk dricka stått, vilket av de närvarande manfolken bli-
vit öst uti en på bordet ständigt stående tennskål." Efter måltiden 
hade fanen spelat på mässingspipa, ock de dansat. Sedan hade 
fanen på övligt sätt tagit blodet av Anna. Nekade för övrigt till 
andra trolldomssynder. 	, 

På eftermiddagen inkallades jämte Anna Andersdotter en-
kan Anna Jönsdotter, som nekade att hava lärt den andra den 
synden, den hon redan kände förut, ock efter åtskilliga under-
handlingar erkände Anna Andersdotter, det hon vid 13 år lärt 
sig trolla av modern. På förfrågan, huru detta tillgått, sade hon, 
att "modern hänne först lärt fader vår, tron ock tio Guds bud 
fram ock tillbaka, samt sedan samma tid", natten mot en skär-
torsdag, "med modern ock fanen på en ko farit till Blåkulla" 
ock avgav en berättelse lika "med det hon förmiddagen om 
förenämnda sin med Hobergsenkan gjorda resa berättat.' 

Annas syster, "Fendrik Kerstin", Kerstin Andersdotter, 
hade ock varit med, bitit i klockorna ock givit blod åt fanen, men 
detta var också allt Anna ville bekänna. Nekade sig av fanen er-
hållit nattvarden eller plägat synd med honom, ehuru hån därom 
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bett hanne. Hade i stället gått till nattvarden, då fanen lovat 
hänne nåd för förbannelsen, som hännes tillstånd medförde. Fa-
llen hade ock dels närvarande, dels med onda tankar avrått hänne 
från att med prästerna, tala om sin synd. 

25 aug. inkallades Kerstin Andersdotter, 48 år, av stadig 
växt. Bekände sig varit på Korpbacken. Hade ridit dit sittande 
bakom fanen på en käpp, som hon sedan bränt, upp. Sade sig 
vid 10 års ålder lärt synden av modern ock avgav samma bekän-
nelse som systern. Sade sig ock sedan flere gånger varit på Blå-
kulla, en gång med modern ridande på en get. Rätten frågade, om 
det ej var svårt få rum. Svarades, att det var trångt, men gick för 
sig. Hade en annan gång farit på en kalv, men ej skadat andra 
kreatur. De hon ridit på, hade blivit "orkelösa ock kring sidorna 
ock ryggen skalluga samt å ryggknotorna rödsprutiga". Nekade, 
att under mannens livstid ha varit i Blåkulla, men väl genast hon 
blivit enka. Hoppades få lindring för sin fullständiga bekännelse. 

Mygg Anders Pärs hustru, Anna Nilsdotter, förekallades, 
48 år, "liten, men stadig". Sade sig visst varit på Korpbacken, 
men visste ingenting. Fördes i Tillbergs ock Ihrstadius' vård. 

Den 26 aug. inkallades åter Anna Nilsdotter, som nu ville 
bekänna, ehuru hännes minne var svagt. 

Anna utlät sig på följande sätt: att bem:te natt kl. 
ungefär 11, sedan hon lagt sig, har fanen, svartklädder ock 
mörk, till hänne inkommit, samt därvid tillsagt hänne att ge-
nast uppstiga ock följa honom till förenämnde backa, varföre 
hon genast uppstigit ock med fanen utgått på gården, varest 
denne visslat en eller annan gång, då en svart hund genast 
framkommit, vilken fanen smörjt, ock uppå av denne undfån-
gen befallning har Anna på densamma å buken sig satt samt 
efter ropande av hwi väder uppflugit ock vid Korpbacken ned-
kommit, varest hon nedanför backen lemnat hunden ock därpå 
uppgått på backen, varest "hon varseblev Erik Jansson sitta 
uti en Qm honom ritad stor ring, samt alla kvinnfolken. Se-
dan Anna till ringen framkommit, har hon förehållit Erik, 
varföre han hänne dit skaffat? Då Erik svarat sig ej det 
gjort, utan tillsport hänne, om hon skadat hans föräldrars 
ock de övrige grannarnes i Kilsbyn kreatur? Vartill hon en-
ständigt nekat samt därjämte hotat Erik att på varjehanda 
sätt skada honom för det han hänne dit skaffat, ock om han 
för någon människa skulle omtala, att han hänne därstädes 
Varseblivit. Varefter Anna, utan att hon hört, det fanen spe-
lat, hemfarit ock vid hemkomsten på gården har fanen hänne. 
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anträffat samt emottagit hunden, varefter hon genast ingått, 
då fanen ock hunden försvunnit. Frågades, om Anna varse-
blev Anna Ersdotter blåsa på någon pipa? Svarades, det 
hon ej sådant kunde minnas. Frågades, av vem hon denna 
synden lärt? Svarade Anna sig ej eller kunna minnas, så 
vida hon varit nog ung, enär hon detta blev lärd. Uppå 
tillfrågan, om hon varit till Blåkulla, svarades ja; men huru 
ock på vad sätt hon dit kommit, visste Anna ej att berätta, 
såsom ock huru många gånger hon dit rest. Vidare tillspor-
des Anna, om hon varit på några andra mötesplatser med fa-
nen? Svarades, det hon sistledne våras sist på föret varit 
på en emellan Kil ock Gräf belägen backa, Knusbacken så 
kallad; men huru ock på vad sätt. hon dit kommit, visste Anna 
.ej att berätta. Frågades, om fanen någon gång haft köttslig 
beblandelse med hänne? Svarades, det fanen sådan styggelse 
flere resor med hänne plägat, dels i dess säng, dels i hännes 
kornlada,, ock dels hos fanen själv i Blåkulla. Vidare före-
ställtes Anna, varföre hon ej omständeligen kunde sitt brott 
bekänna? Då Anna gav till svars, det hon gärna det ville, 
allenast hon kunde minnas. Frågades hänne därföre, om hon 
detta drömt eller eljest diktat, såvida hon ej kunde omstände-
Egen förloppet av sin synd angiva? Svarades nej.' 

Hon skulle ytterligare förmanas av Ihrstadius ock avträdde. 

Den 27 aug. inkallades några av de förenämnda, utan att 
vidare bekännelser avgåvos. Den 28 var söndag. Den 29 inkal-
lades hustrun Svens Brita Andersdotter. Hon uppgav sig nu vara 
sinnad att bekänna ock avgav en berättelse lika med den, som 
,svärmodren avgivit. Hotade på Korpbacken Erik för att han 
.hämie ditskaffat. Avträdde. 

Den 30 aug. infann sig Ihrstadius ock berättade, att Anna 
Andersdotter ock hännes syster Kerstin inför honom återtagit sina 
bekännelser. Dessa upplästes för dem. De vidgingo dem ånyo, 
"med förmälan därhos, att de ej något därtill hade att tillägga 
,eller fråntaga, utan utlovade att därvid förbliva, såvida de i sitt 
[sinne] därom voro övertygade, att de voro skyldige. Frågades, 
av vad orsak det komme, att de sin bekännelse för Lhrstadius 
.återkallat. Svarades, det fanen genom onda tankar dem därtill 
styrkt. Avträdde". 

Länsmannen Tillberg anmälte, att Svens Brita Andersdot-
-ter även återkallat sin berättelse. Hon förblev nu vid att hon. 

Sv. landsm. XIII. 6. 	 3 
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på sig ljugit. Svärmodern inkallades, stod vid sin bekännelse 
ock besvor sonhustrun att ej neka. 

Den 3 sept. anmälte Ihrstadius, att Hobergs Erik Jansons 
dotter, Karin Ersdotter, återtagit sin bekännelse. Hon efter-
skickades, sade att hon inför prästen återkallat bekännelsen av 
orsak, "att enär magister Ihrstadius varit inne hos Svens Brita 
Andersdotter ock velat hänne till en ock samma bekännelse be-
reda, har Brita dock ständigt nekat ock därvid sagt, det hon vore , 
alldeles oskyldig, vilket Karin allt åhört, då därvid den tankan 
hos hänne upprunnit, att hon skulle lida straff ock Brita där-
emot ej, ehuru denna vore lika med Karin delaktig i denna syn-
den". Hännes bekännelse upplästes nu ånyo, då hon vidgick den. 

Däremot vägrade den nu inkallade Mygg Anders Pärs hustru, 
Anna Nilsdotter, e,j blott att avgiva ytterligare bekännelse, utan 
ock att vidgå vad hon redan bekänt. Hon bestred sin förra 
bekännelse. 

,Den 4 sept. var söndag. 
Den 5 sept. infördes inför rätta Björk Hans Erson, som sade 

sig känna gossen Erik Johansson, men enständigt nekade sig hava 
lärt honom någon trolldom. Han hade endast omtalt för honom, 
"huru han utan minsta skrivning skulle kunna visa en stil på 
rent papp'er, vilket Hans åter fått veta av en gesäll [från] Gryxbo 
pappersbruk, som dock redan från orten avrest". Vidare ville 
han ej bekänna ock fick slutligen avträda. 

Varefter förekallades Björk Daniel Mattsson från 
Sätra, om 91 års ålder ock liten samt klen växt, ock sedan han 
blivit förmant att redeligen bekänna sitt brott, blev han därom 
underrättad, det hans syster Björk Olof Pärssons hustru, Anna 
Mattsdotter, anmält,, det han jämte hänne ock systren Sara 
följt deras avledna moder till Blåkulla på en röd ko, som mo-
dren uti ett av grannarnes fähus uttagit, ock tillspordes för-
denskull, om han på sätt som systren berättat följt modren 
till Blåkulla? Då Daniel sig utlät, det han aldrig varken med 
modren eller någon annan följt till Blåkulla, så mycket mera 
som modren ej sådant kunnat, utan skall hans bägge systrar 
denne trollkonsten lärt av en vid namn Grop-Marita i Mårtan-
berg, som dock redan med döden avgått. Frågades, huru Da-
niel därom blivit underrättad, att hans syster Anna lärt av 
bemälte Grop-Marita? Svarades, det han ej sådant kunde 
minnas, men förmente dock, det systren under den tid hon 
Marita skiötlat, sådant lärt, bilist sistnämnde varit över allt 
namnkänd för att öva trulldom. Frågades Daniel, om han 
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blivit varse, det Anna med trulldom någon skadat? Svara-
des, det han väl ej sådant sett, men vore dock alldeles där-
om övertygad, att hon en sådan grov synd kunde göra, hälst 
enär han för många år sedan till hänne ihkommit, har hon 
hållit på att kärna, ock sedan hon allenast tränne resor ned-
ränt staven i kärnan, har hon genast fått smör. Frågades 
Daniel, om han kunde trolla, efter han i hela socknen vore 
namnkänd för ganska klok samt därföre undfått namn av 
kloka gubben? Vartill Daniel gav till svars, det han ej mera 
än någon annan utom naturliga ock vanliga medel kunde ut-
rätta, ock för det han skall botat flere för svåra sjukdomar, 
har han av grannar ock andre undfått namn av kloka gubben. 

Prästerskapet med flere av rättens ledamöter anmälte 
därpå, det denne Björk Daniel i flere åren skall haft tillopp 
av folk, som hos honom sökt råd ock bot för varjehanda ska-
dor ock sjukdomar, samt dessutom skall Daniel, enär någre, 
för vilka dels hästar ock andra kreatur bortkommit, till honom 
inkommit, ock sådant för Daniel omtalt, genast emot skälig 
vedergäldning dem sådant på besynnerligit sätt återskaffat. 

Rätten förehölt Daniel därpå, av vem han sådan konst 
lärt? Då han gav till svars, det han ej av någon lärt, hälst 
han dylikt ej kunde göra, eller 'annat besynnerligit, utan van-
liga medel ock värktyg; anmälande därhos, att enär han för 
flere år sedan legat i en ganska häftig sjukdom, har en röst 
nattetiden till honom sålunda ropat: 'du skall jälpa många till 
livs, men innan det för dig lider till slut, skall du därföre 
mycket lida', söm orden lydde. Vidare sade sig Björk Da-
niel ej hava att berätta, ej eller kunde rätten vidare besked 
av Daniel ernå, varföre detta för honom upplästes, som till 
alla delar vidkändes. Avträdde. 

Anna Mattsdotter inkallades. Vidhöll, att hon lärt trolldom 
av modern ock att, brodern ej vore oskyldig. Frågades, om hon 
ej härom "genom något bindande skäl skulle kunna övertyga 
brodern". Ansåg det omöjligt. Avträdde. 

Den 6 sept. förekom 
länsmannen Tillberg ock anmälte, det han efter rät-

tens honom givne befallning införskaffat Skrivar-Anders Pärs-
son i Kilen ock avskedade, soldaten Anders Danielsson Mex, 
vilka därföre, jämte Anna Mattsdotter, förekallades ock såsom 
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jävaktige utan ed var för sig avkördes; ock berättade uppå 
tillfrågan Anders Pärsson, det all hans boskap ej på lång tid 
varit synnerligen friske, utan på besynnerligit sätt sjuke, ock 
skall han flere resbr, ock isynnerhet förledne . år ock sommar, 
blivit varse, det en av hans kvigor, som är röd till färgen, 
synts tämmeligen skallog på ryggen ock sidorne samt på kno-
torne något rödsprutig ; skolandes samma kviga ej ännu vara 
synnerlig frisk. Varefter Anders Pärsson anhölt att få föl-
jande andraga, nämligen : För 12 år sedan har Anders Pärs-
sons hustru en gång, enär hon gått uti stallet, blivit varse 
ett ansöls snott, ock med fäm dylika knutar knytt band lig-
gande i stallet emellan dörren ock tröskelen, vilket hon, se-
dan mannen det sett, uppvist för Björk Olof Pärssons hustru, 
Anna Mattsdotter, samt därvid denna frågat, om hon igänkände 
bandet? Då Björk Olofs hustru svarat ja samt därvid frågat 
hänne, huru ock på vad sätt hännes band i dess stall kom-
mit? Varpå Anders Pärs hustru intet svarat; men genast 
därefter har Anders mistat tränne hästar allt å rad. Något 
därefter, enär Anders varit ute på åkren ock kört, har be-
mälte Björk Olofs hustru till honom kommit samt därvid så-
lunda honom tillsagt: 'det går gräselig fort för dig att köra', 
vartill Anders svarat: 'det går väl an', som orden lydde, varpå 
hon genast ifrån honom bortgått, ock enär Anders samma af-
ton lett sin häst i stallet, har han blivit så svag ock på ett 
ganska besynnerligit sätt sjuk, så att tredje dagen därpå har 
Anders funnit honom död i stallet. 

Vidare anförde Anders, att för 9 år sedan, enär han 
släppt en sin svarta häst uti så kallade Busmers täkt, har 
han alltid ock varje gång Anders densamma därifrån uppta-
git, förmärkt, det hästen överallt varit tämmelig våt ock fläcke-
tals på ryggen ock sidorne skallog. 

Uppå tillfrågan utlät Anders sig ej vidare hava härom 
att berätta. TJppläst ock vidkänt. Avträdde. 

Varefter soldaten Mexen förekallades ock uppå tillfrågan 
berättade, det han nu i flere åren förmärkt, det en av hans 
kor, som är röd-svart-vit under buken, understundom varit 
tämmelig orklös samt fläcketals på ryggen ock sidorne håren 
avgådde. Frågades, om han visste, varav kon sådan blivit? 
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Svarades nej, men förmente dock, det onda ock illasinte män-
niskor hänne förgjort. Uppläst ock vidkänt. Avträdde. 

Björk Olof Pärs hustru, Anna Mattsdotter, tillspordes 
därpå, om hon medelst det hon lagt ett på besynnerligit sätt 
knytt band uti Skriver Anders Pärssons stall, varit därtill 
orsaken, att han mistat tränne hästar därefter? Vartill Anna 
gav till svars, det hon väl, som Skriver-Anders Pärsson be-
rättat, av dess hustru undfått ett på sådant sätt knytt ock 
hänne tillhörigt band, men dock har hon ej avvetat, huru ock 
på vad sätt hännes band i deras stall inkommit, eller på rin-
gaste sätt till den Anders Pärsson genom förenämnde hästars 
mistande tillfogade olycka bidragit. 

Vidare ock uppå tillfrågan tillstod Anna, det hon på 
sätt, som Skriver Anders berättat, till honom på åkren ut-
kommit ock med honom därstädes samtalt angående hans 
körande med hästen, men Anna ville dock ej vidgå, det hon 
medelst trulldom hans häst till livet skadat. 

Rätten tillsporde hänne vidare, om hon ridit på någon 
Skriver Anders Pärsson tillhörig svart häst till Blåkulla öller 
annorstädes i följe med fanen, efter densamma även befunnits 
fläcketals på ryggen ock sidorne skallog, Vilket Anna höge- 
ligen bestridde. 

Till slut anförde Anna, det hon på Skriver Anders Pärs-
sons röda kviga ock gamla soldaten Mexens röda ock vita ko 
ridit till Blåkulla, ock varit orsaken därtill, att de blivit på 
ryggen ock sidorne skalluge samt orklöse, ock anmälte där-
hos, det hon ej på något mera förenämnde personer tillhörigt 
kreatur färdat, ej eller ridit på flere än de av hänne nu an- 
givne ock vidgådde kreatur. Uppläst ock vidkänt. 

På eftermiddagen framkallades Mexens hustru, Kerstin 
Olsdotter. Hon hade nekat sanningen av sin bekännelse inför 
Ihrstadius, vidgick den ånyo till en del; visste tydligen ej, vad hon 
skulle bekänna. Såsom vittnen inkallades hännes svärfar, kyrko-
vaktaren Olof Pärson i Kilen. Denne hade hört hänne i fleres 
närvaro i söndags yttra, det hon varit vid Blåkulla.. Hade dock 
ej förut märkt, att hon övade trolldom, men bekände, att hon 
"ständigt haft en besynnerlig lycka med boskap, ock enär Olofs 
son, Pär Olofson, utsläppt sin ko, har Kerstin uti Olof Pärsons 
närvaro strukit densamma med handen över ryggen, varefter denna 
förmärkt, det kon blivit gangka svag samt ej med den andra bo- 
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skapen hemgått, utan antingen kvarblivit i skogen eller ingått 
uti sonhustruns fägård ock rytit, men sedan Pär Olofson Ker-
stin därföre bannat, har kon genast blivit brav". Andra vitt-
nen instämde. Kerstin erkände. Avträdde. 

Daniel Pärson i Ålbyn inkallades att vittna på, sitt sy-
skonbarn, Fänrik Kerstin Andersdotter. Han berättade, att hans 
far för många år tillbaka mist en röd ko, vilken förut varit gan-
ska sjuk, "på ryggen ock sidorna skallog"; att en vit kalv ock 
flere getter för Ungefär 12 år sedan även befunnits illa medfarna 
ock sedan dött, samt slutligen att han hört av andra, det sagda 
kvinna övade trolldom. Kerstin Andersdotter tillfrågades, om 
hon fördärvat andra kreatur än dessa. Nekade till att  de kunde 
dött av färden, om de ock farit illa därav. Hon vidhöll till alla 
delar sin förra bekännelse ock afträdde. 

Giölis Erik Ers enka, Brita Olsdotter, "om 54 års ålder 
ock av medelmåttig växt", förekallades. Nekade att någonsin ha 
varit på Korpbacken. Dottern Sara, som bekänt den 20 aug., in-
kallades, vidgick först sin bekännelse; sade sedan, att hon ljugit 
på sig. Rätten kunde ej "få besked av dessa kvinnfolk". 

Den 7 sept. inkallades vittnen mot dem. Erik Giörsson ock 
hans dotter sade, att hela Hedebyn misstänkte Giölis Brita för 
trolldom, emedan det alltid hänt, varmed hon dem hotat. Den 
förre hade förlorat på 7 års tid 4 hästar, vilka förut varit ovan-
ligt sjuka. Även 6 kor hade för honom dött inom kort. 

Margta Mattsdotter vittnade, att varje gång hännes 
aft:ne moder, Margita Ersdotter, kommit att ordkastas med 
Brita Olsdotter, har denne alltid hotat hänne jämte Margita 
att skada dem, samt därvid yttrat sig i följande ord: 'kan jag 
ej göra dig ock din dotter något i stuvun, skall jag väl göra 
eder det som värre är i fähuset', som orden lydde; vilket ock 
dem hänt, därmedelst de på en kort tid mistat en svartfläc-
kig ko ock 2:ne st. kvigor, vilka förut av Margita blivit funne 
fläcketals på ryggen ock sidorne håren avgådde. Vidare an-
förde Margta, det hela byen i anseende till sällsamma förelupna 
omständigheter misstänkt hänne för att öva trulldom. Avträdde. 

Pär Jansson uppå aflagd ed: att Brita varje sommar 
hon slagit inpå grannarnes ock de nästgräntsandes tegskif-
ten, alltid hotat att på varjehanda sätt skada dem, enär de 
hänne därföre varnat ock tillsagt. Vidare anmälte vittnet, 
det han av flere fått höra, det Brita kunde trolla ock en så-
dan grov synd övade. Uppå tillfrågan, om vittnet förmärkt, 
det Brita en sådan synd brukat ock därvid någon skadat, 
svarades nej. Varjämte även vittnet anhölt att få omtala, 
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det Brita Olsdotter ibland hotat att skada honom samt isyn-
nerhet för grannarne sagt, att hon skulle göra honom skada. 
Ock som han i 3:ne år ock ännu är plågad av en svår ock 
obotelig sjukdom, så förmente han, det Brita honom den-
samma genom sitt bekanta trolleri tillskyndat. Avträdde. 

Ett annat vittne anförde om Brita, det hon sagt, att hon, allenast 
hon komme hem, skulle "väl betala" för angivelserna mot hänne. 

Varefter fjärdingsmannen Anders Danielsson förekom ock 
anhölt att få följande andraga: Att för 2112 år sedan, enär han 
kommit i någon träta med Brita angående någon jord, har 
denne tillsagt Anders att honom skada, varföre denne sagt: 
'Gack bort ifrån mig, trollkäring!' som orden lydde. Seder-
mera ock 8 dagar därefter har Brita träffat Anders i kyrko-
porten samt därvid tillsagt Anders, att hon ej tålde på sitt 
samvete, vad Anders hänne för 8 dagar sedan på gärdet till-
vitte, då Anders hänne anmodat att låta honom befredas på 
kyrkovägen, samt därpå ingått uti kyrkan, ock vid det han 
inkommit inom kyrkedörren, har Brita tillsagt honom, att 
han inom en liten tid skulle väl för sådant bliva lönt. Uppå 
tillfrågan, om Anders sedermera någon skada av Brita blivit 
-tillfogad, utlät sig Anders, det han 8 dagar därefter, enär -
han varit i kvarnen ock malet, har han av en ovanlig hän-
delse kommit att söndermala sin högra hand, vartill han för-
ment Brita varit orsaken. Avträdde. 

Vittnesmålen upplästes ock vidkändes. Varefter tillspor-
des Brita Olsdotter, om [hon] förenämnde vittnen, på sätt de 
berättat, hotat? Då Brita sig utlät, det hon väl på sådant 
sätt dem tillsagt, men förklarade därhos, att hon därmed all-
tid önskat dem Guds välsignelse, ehuru de på ett så ont sätt 
detsamma nu uttytt. Ock ehuru rätten på allt sätt sökte att 
förmå hänne till sanningens bekännande, ville Brita dock ej• 
det ringaste vidgå, utan förblev ständigt därvid, att hon vore 
oskyldig. Alltså lät rätten tils eftermiddagen hänne av-
träda, samt anmodades åter vice pastoren Jhrstadius att hänne 
till bekännelse genom tjänliga föreställningar bereda. 

Sedan inkallades Giölis Erik Ers dotter, hustru Brita Ers-
dotter, som enständigt nekade, ock då hon "dessutom befanns råd-
der", så lät rätten hänne avträda. 

Flere vittnen från Heden inkallades mot Brita Olsdotter. 
Ett vittne, Olof Pärson, förklarade, det Britas framlidne 
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man "ständigt kallat hänne för trollkäring, samt även för sådan 
synds övande så hatat hänne, att han ej velat ligga i säng med 
hänne eller såsom man med hänne umgås". Han hade dock ej 
omtalat, på vad sätt hustrun kunde trolla. Vittnet själv hade ej 
märkt, att Brita kunde trolla. Erinrade sig dock hava mist en 
ko, som befunnits skallig. 

En hännes svägerska berättade, att då hon för att fråga. 
efter sitt arv besökt Brita, hade denna lovat hänne varjehanda. 
olyckor

' 
 slutligen sägande: "ehuru du har man ock förmenar utav 

honom hava försvar, skall jag dock så laga, att du skall väl bliva. 
lönt för vad du nu av mig begärt, hälst jag i all min tid blivit. 
bönhörd om det jag bedit." Hon förklarade vidare, att vittnet. 
skalla bliva hädanefter hatad av sin bror ock mor, vilket ock 
inträffat, dock så att deras kärlek nu återvänt, sedan Giölis Brita. 
blivit häktad. Giölis Brita levde ock i osämja med grannarna. 
Vittnet hade dock ej mist mer än en röd- ock vitfläckig ko, 
ehuru hon blivit hotad att förlora alla. 

Anders Andersson, ojävad efter aflagd ed: Att han jämte 
deövriga grannarne ständigt misstänkt Brita att öva trulldom 
ock vidskepelse, hälst både dess mor ock mormor för samma 
synd, även de, varit tingsförde. Uppå tillfrågan anförde vitt-
net, det han flere resor varit närvarande ock hört, det hon 
lovat att på varjehanda sätt skada sina grannar; ock har han 
även förmärkt, det dem alltid hänt, vad hon dem lovat. Till 
slut berättade även vittnet, att Britas avledne man högeligen 
hatat hänne, för det •hon en så vederstyggelig synd övade, 
samt besynnerligen därav, att mannen oförvarandes kommit 
att i stället för tjäruhornet taga hännes smörjehorn, (d)ock 
därmed smort sin kärra, vilken genast därav begynt att hoppa.. 

Frågades, om vittnet varit närvarande ock åsett, huru 
mannen med Britas smörjehorn bestrukit kärran, som därav 
begynt att hoppa? Svarades nej, utan skall vittnet sådant 
av mannen ock andre fått höra. Avträdde. 

Hustru Brita Pärsdotter, ojävad efter avlagd ed: Att 
förledne sommar ock även därtillförene har Brita hotat Ka-
rin Pärsdotter eller följande vittne att hänne skada; varefter 
Karin genast fått en ovanlig mattande sjukdom, som hon ännu 
drages med. Vidare anfördes, att för 9 år sedan ungefär]. 
har Britas dotter Sara tagit en vittnet tillhörig _get ock uti 
modrens fägård densamma mjölkat uti flere barns närvaru„ 
varföre ock sedan vittnet därom blivit underrättad, hon ge-
nast samma afton till Brita ingått samt sådant för hänne om- 
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talt ock därvid Brita tillsagt, att ej sådant vidare göra, var-
över enkan blivit så förtörnad ock ivrig; att hon strax därpå. 
med knytnäven givit vittnet en kindpust, varvid mössan av 
hänne fallit, samt därjämte hotat ock tillsagt vittnet, att 
därest hon ej ville bortgå, skulle Brita slå hänne med en i 
yråen stående stör, med utlåtelse där,hos: att därefter skulle 
vittnet ej vidare få se sin hälsos dag, som orden lydde. Straxt 
efter den undfångne örfilen har vittnet genast undfått en svår 
tandvärk, som hon ej förr avvetat. Ock enär vittnet med 
mycken möda ock räddhåga i sin gård hemkommit, har hon 
känt sig ganska sjuk ock matt, vilket hon allt sedan, fast ej 
i så hög grad, ständigt hos sig förmärkt, samt nu även syn-
tes tämmeligen matt ock menför. Till slut berättade vittnet, 
att enär hon uppå enkans enträgna begäran ej velat byta ull 
med hänne, har Brita genast tillsagt vittnet olycka med dess 
boskap; varefter vittnet straxt därpå mistat 8 st. får. Av-
trädde. 

Hustru Karin Pärsdotter, utan ed: Att förledne sommars 
har Britas son ingått uti Karins täkt ock därstädes uppryckt 
ock plockat allehanda slags gräs, varföre Karin tillsagt gos-
sen att bortgå ock med sådant avstå, vilket han straxt gjort, 
ock enär Karin ej långt därefter kommit att träffa Brita, har 
denne genast sig utlåtit, att hänne ont tillfoga, varpå hon 
råkat i en gräselig mattande ock ovanlig sjukdom, så att hon 
ej mäktar stå eller något gå, samt därav ännu tämmeligen 
plågas. 

Förledne höstas skall Karin ock mistat en' röd ko, som 
fläckotals på ryggen ock knotorne varit skallog, samt året 
därtillförene större delen av sin småboskap. Anmälandes 
även, sig nu hava en ko, röd ock vit till färgen, som på 
samma sätt på ryggen ock sidorne finnes medfaren, ock dess- 
utom med en okänd sjuka är besmittad. Avträdde. 

Vittnen betygade, att dessa kreatur ej förut varit sjuka. 
Giölis Brita erkände, att hon hotat dessa kvinnor ock att 

hon till ock med slagit med kvasten, men nekade bestämt, att 
hon hade någon del i deras olyckor. Hon hade alltid sedan 
"önskat dem Guds välsignelse". Hon nekade till berättelsen om 
kärran, då hon aldrig haft något smörjehorn, eller att hon haft 
någon gemenskap med den onde." 

Varken hot eller förmaningar jälpte. 
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Rätten tillsade Brita än ytterligare att giva Gudi äran 
-ock bekänna sanningen, då Brita i dessa orden utbrast: 'Var-
före skall jag bedja Gud?' Rätten förehölt därföre Brita dess 
'ogudaktighet, ock på det allvarsammaste tillsade hänne att be-
känna. Då hon intet svar ville avgiva. Ock enär rätten 
eller Brita själv kom att nämna fanen, nigde hon med största 
vördnad, som aldrig förmärktes, enär Gud blev nämnd. 

Det blev beslutat, att hon skulle "lindrigt ock varsamt" på 
väggen uppdragas. Hon sade sig då vilja bekänna ock yttrade (enligt 
Tillbergs anmälan): "Om jag kunnat tro, det någon skolat torts 
tvinga mig till bekännelse, skulle jag bekänt första dagen, enär 
jag därom av rätten blev tillsagd." Var om händerna blodig, 
vilket Tillberg sade härleda sig av att klovarna varit för löst 
tillskruvade, så att hon av ilska sökt händerna utdraga. 

Hon bekände sig varit med döttrarna vid Korpbacken, men 
.ej gått upp på densamma, ock en gång i vintras vid Blåkulla, 
men mindes ingenting. Något vidare besked av hänne lyckades 
man ej få. 

Den 8 sept. voro döttrarna inkallade. De nekade. 

På eftermiddagen den 8 sept. 
förekom några av allmogen, som till bevakande av före-

nämnde brottslige brukade blivit, ock jämte flere av nämnden 
-a,nhöllo, att i anseende till den för dem varande angelägne 
tid, denna brottmålssak måtte till nästa månad uppskjutas. 
Ock som Lång Erik Ersson samt skomakaren Pär Olsson 
jämte flere, vilka rätten funnit nödigt att i denna sak, inom 
slut bliver, höras, ej ännu, så vida de i sine längst borta av-
lägsna fäbodar vistande äro, ehuru Tillberg anmält sig flera 
bud dem givit, sig inställt; alltså ock i betraktande av före-
nämnde omständigheter, finner urtima tingsrätten för gott att 
med denna brottmålssaks vidare fullföljande ock avslutande 
till den 1:sta oktober, nästkommande, uppskjuta, till vilken 
tid förenämnde personer vid laga ansvar böra införskaffas. 
Ock sedan alla förenämnde för trulldom ock vidskepelse miss-
tänkte kvinnfolk ånyo blivit förekallade, anmälte de övriga, 
utom Sara ock Brita Ersdöttrar samt Svens Brita Andersdot-
ter ock Anna Nilsdotter, vilka enständig sade sig vara oskyl-
dige, uppå tillfrågan, det de till alla delar förblevo vid sine 
förr gjorde berättelser, som nu ånyo för dem särskilt upp- 
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lästes, varefter alla dessa, utom pigorne Anna ock Karin Ers-
döttrar, vilka personlig borgen för sig ställt, uppå allmogens 
ock socknemä,nnens samt nämdens enträgna begäran, till und-
vikande av vidare befarad olägenhet, till Falu landsfängelset 
insände blevo. Varom brev till konungens befallningshavande 
i orten expedierades. År ock dagar, som förr skrevne stå. 
På urtima häradsrättens vägnar, 

Pehr Im. Eekman. 
(L. SJ" 

Ovan anförda protokoll kan anses vara ett troget uttryck 
av de härskande vidskepliga föreställningarna

' 
 men det kan inga-

lunda sägas innebära en noggrann redogörelse för förhandlingarna, 
sådana de värkligen fördes inför rätten. Prdokollet är nämligen 
i flere avseenden vanställt, såsom det av de följande undersök-
ningarna framgår. Kvinnorna hade ej bekänt frivilligt, de hade 
underkastats långt hårdare behandling, än vad av protokollet 
framgår, ock svaren lades ofta av dommaren ock länsmannen dem 
i munnen. 

Redan några dagar efter kvinnornas ankomst till Falun 
upptäcktes dessa förhållanden. 

Fångarnas förstörda utseende ock ynkliga belägenhet väckte 
landshövding BERNHARD REYNOLD VON HAUSWOLFFS uppmärksamhet. 
Han besökte dem i vittnens närvaro i fängelset, föreställde dem, 
att alla dessa häxerihistorid endast voro inbillningar ock dröm-
mar, samt befallde, att de ånyo skulle av prästerskapet förhöras. 

Detta skedde också den 12, 19 ock 21 sept. De inkallades 
två till fyra åt gången. 

De protokoll, som vid dessa förhör anställdes, sakna ej sitt 
kulturhistoriska intresse, vadan ett av dem må in extenso här 
införas: 

Anno 1757 d. 19 sept. hade jag efter höge landshöv-
dingeämbetets befallning, genom h:r överhovpredikanten, härr 
doktor Stiernman, till förhör uti nya kyrkans sakristia de 
kvinnspersoner ifrån Åls sockn, som för trulldom misstänkte 
ock vid urtima häradsrätt skolat därom blivit övertygade ock 
gjort sin bekännelse, nämbligen: 

1: Gulik-Brita Olsdotter, eller Erik Ers enka. 2: Björk-
Anders Ols hustru, eller Svens Brita Andersdotter. 3: Erik 
Johans enka, eller Hobergs Anna J önsdotter. 4: Mygg-An- 
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ders Pärs hustru, eller Plåt Anna Nilsdotter från Gagnäfs 
sockn. Vilkom jag, efter föregången bön med dem, tillställte 
följande frågor, ock fick sådana svar, som följa. 

Frågor. 
Tron I, att Gud haver 'skapat eder till evinner-

ligit liv? — Svar: Gulik Brita: "Ja, det tror jag." De andre 
lade det till: "Visst vill Gud hava människan salig". Här 
taltes om syndafallet, vilket de ock gjorde en bekännelse om. 

Tron I, att Härren Kristus har lidit pina ock död 
för eder? — Svar: "Ack, visst har han lidit för oss, ock vi 
må därföre gärna nu lida, fast vi äre oskyldige." 

Tron I, att den helige ande har i dopet fött eder på 
nytt till Guds barn? — Resp. alla svara ja, med mera, ock 
att de hade fått sine nampn "Brita" etc. i det heliga dopet. 

Tron I, att någon djävul är till, vilken söker skilja 
eder från Gud, liv ock salighet? — R. Mygg Anders Pärs 
hustru svarade: "Ja visst, han går omkring såsom ett rytande 
läjon" etc., ock de andre sade: "Vi ha visst nu fått höra, 
att en djävul är till" etc. 

Haven I, någonsin avsagt djävulen ock varest? — Resp. 
Erik Johanssons enka svarade, att hon har avsagt honom i 
döpelsen, ock sedan aldrig haft göra med honom; utan så vida 
allenast, att hon gjort svaghetssynder. Varpå de övrige suc-
kande sade: "Gud nås! håcken kan vara utan synd?" 

Vad förbund haven I uti dopet gjort med Gud ock 
lovat honom? — Resp. Gulik-Brita: "Vi ha fullt lovat tro på 
Gud fader, Son ock den helige Ande." På invändningen: det 
ha edra faddrar sagt, svar: "Vad de hava sagt, vilja vi hålla, 
vi ha ock varit faddrar" etc. 

Haven I hållit edert döpelseförbund? — Resp. Björk 
Anders hustru: "Ingen kan hålla döpelseförbundet fullkomligt, 
dock har jag sökt i min svaghet hålla't", ock därmed in-
stämde de andre. 

Haven I någonsin åstundat jälp av hin onde eller 
onda människor, dem I hållit för kloka? — Resp. Erik Jans 
hustru: "Det har jag aldrig gjort, ej ell:r vill nån'sin göra; 
Gud bevare mig i Jesu namn! Han är en själamördare ; Gud 
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i himmelen bevare min själ!" Sammaledes de övrige. Icke 
häller kände de någon klok människa. 

9) Haven I lärt någon konst, antingen av hin onde el:r 
hans redskap? — Resp.' Mygg Anders hustru: "Aldrig har 
jag lärt el:r hört sådant." Jag invände om gossen. Alla 
nekade sig varit på backen, som han sagt, utan vad de an-
gående det målet bekänt på sig för dommaren ock länsman, 
det hade de gjort för pina, hunger, hot, hugg skull. 

I haven ju bekänt detta för dommaren, efter som gossen 
eder uppenbarat? 

Resp. Mygg Anders hustru sade, att hon av skrämsel 
liksom var från vettet, att hon icke visste, vad hon sade. 
Erik Jans enka, vilken skall stått på föttren ock måst hålla 
sina järnspända händer ned till golvet så länge, sade sig av 
vånda hava' sagt till dommaren: "Säg, huru I viljen, jag tar på 
mig." Därpå blev hon avklädd ock kastad i ett hästlider. 
Gulik Brita sade, att hon blev upphängd på en stock eller 
ås över lidret, ock järnet så skruvat på hänne, att bloden 
rann, ock ett ben ovan handen tycktes vara knäckt, alla hän-
nes finger begynte dö bort, ock nu hade hon ifrån handen 
upp till axlan uti 2 dygn haft sådan värk, att hon ingen blund 
fått i sin ögon. Dessutom hava de vakthållande gossar ock 
drängar stuckit hänne med störar ock käppar. Säger sig 
dock icke haft något på sig att bekänna för dommaren, men 
länsman skall hava hanterat hänne ganska hårt ock farit illa 
med hännes arm, varföre hon fruktade att bliva en menförd, 
människa i alla sina dagar. Hon grät ock framför de andra 
ganska bitterligen under hela rannsakningen eller förhöret. Mygg 
Anders hustru säger sig icke hava bekänt på sig, utan alle-
nast talat i sin förskräckelse ock svaghet, det hon nu icke kan 
vela el:r minnas. Erik Jans enka berättar, att länsman sagt 
åt hänne: "Säg allt det jag vill, eljest skall du få stå här så 
fastslagen." Ock hon svarade: "K. härr länsman, jag skall 
säja", men hon visste ej annat, än att hon skulle dö för pi-
nan av järnen, ock hon var som hon legat i elden. Därpå 
har länsman berättat för dommaren, såsom han ville, ock så 
fick hon omöjeligen neka; men efter hon icke ville rent ut be-
känna, skall hon blivit havder ut ock in flera resor, ock än- 
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teligen har hon då sagt: "Säg huru I viljen, jag står intet 
längre ut med sådan pina", ty jag tänkte, sade hon, bättre 
är jag får dö med hast, än så pinas. På min invändning: 
I haden bort inför den allvetande *Guden ock ert samvets 
vittnesbörd tala sanning, evad i voren skyldige eller oskyl-
dige, de svarade: "Vi fingo icke säja sanningen, utan som 
länsman ock dommaren sade, så måste vi säja. Gud ske lov! 
vi få nu tala sanningen." Allt vad de läste ock bad Gud 
vart vänt i skrymteri ock begabbelse; "ja, sade de, du läs 
— — du har Gud — — du?" — 

Länsman har räknat opp deras namn ock frågat: "Var 
den med? Var den med?" Då måst Erik Jans enka säja ja, 
att hon måtte slippa sitt elände; ock då händren tycktes 
brinna såsom i eld för pina, gav hon den ock den an; var-
vid Björk Anders hustru sade: "När jag hörde detta, fa-
sade jag ock tänkte: nu bär det på galnan alldeles". Över 
länsman klagade de, att han var orsaken till allt, sammale-
des spögubben ock gossen. Denne hade sagt för h:r biskopen, 
att de som kommo på backen, vom_ grå i ansiktet ock hade 
inga fötter; men de visste där intet av. När Erik Jans enka 
frågade dommaren: "Skall jag göra så stor synd ock ljuga på 
mig?" "Intet", sade han, "är det någon synd." Men präs-
terna hade förmant dem att bekänna sanningen ock att var-
ken ljuga eller dölja något, ock detta tröstade dem, eljest 
voro de så skrämde, att de visste varken vad de svarade 
eller talade. De kunna.  ej nog begråta sin olycka, att de 
äro angivne för trollkäringar, ock bliva därföre i alla sine 
dagar skällde, vetande icke huru de skola töras komma till 
Åls sockn igän. Aldrig hade de vetat av trulldom ock all- 
tid bett Gud bevara sig för sådant. Dommaren hotade Björk-
Anders hustru med handklövarne, om hon icke skulle bekänna; 
ock när hon bekände, att hon var havande, sade länsman: 
"Bekänner du icke för dommaren din trolldom, så blir bar-
net en trollunge", varav en svår förskräckelse överföll hänne, 
att hon ej annat visste, än att hon skulle dö. Ock ved för- 
sta kvällen har hon dånat, när dommaren sade, att de vore 
av djävulen så förhärde ock förtjuste, att de ej kunde be- 
känna; ock då hon av dåningen nedföll, hava nämdkarlar 
ock bönder sagt: "Det syns, vad denne har på samvetet". 
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Men hon tyckte i sin yra, att stugan for upp ock ned för 
hänne etc. Här gräto de alla, ock sade, att de blivit omänsk-
ligen hanterade, ock visste, sade de, vår nådige överhet, huru 
vi arma blivit hanterade, så — —. De måtte säja, vad de 
ville, sade dock dommaren, att han såg på deras ögon, att 
de voro trollpackor, ty deras hy förvandlades etc. Varpå, 
Björk Anders hustru svarat: "Det är intet under, om jag vid 
sånt väsende blir skrämd ock förvandlad" etc. Besynnerli-
gen klagade de över länsmans hat, hot ock förföljelse, orsa-
ken visste de icke så noga; dock har han i förstone hoppat 
ock ropat: "Si, nu få vi rätt på trollkäringarna!" Men de 
gräto ock åkallade Gud, då han sagt: "Ja, det lönar sig, att 
du läs ock ber." Dock bekände de, att de hos sig själve av 
Guds ord ock bönen kände tröst etc., ock nu har Guds ord 
blivit oss allt kärare etc.; ock ju mer de blevo hädde, ju 
större hopp fattade de till Gud etc. 

Om, när, huru ock på vad sätt haven I kommit i 
bekantskap med eder så kallade husbonde? — Alla svarade 
sig aldrig haft med den onde någon bekantskap — Gud be-
vars. — 

Haver någon [av] dem tillskrivit sig honom med sitt 
blod, eller annorledes? — Resp. "Gud bevare oss därifrån! Vi 
have i vår enfaldighet icke vandrat ifrån Guds ord, ock Gud 
har alltid bevarat oss ifrån den onde fienden, fast vi nu lida. 
orätt." 

Haven I aldrig sett i någon skapnad den onde, an-
tingen som präst, härre eller djur, vitt, svart etc.? — Resp. 
"Aldrig", sade de, "ha vi sett den minsta hamn, det sade vi 
ock för dommaren, men det halp intet, utan han svarade: 
"Ja, dä har intet sett honom, jo, jo, visst har dä sett -- —." 
Besynnerligen skall Björk Anders hustru blivit tvingad att 
säja sig hava sett honom; men sågt därpå: "Nå, det ,må så 
vara då" — 

När I församblat eder, havdn I farit uti luften till 
eder samlingort, ock huru ser där ut? — Resp. Så sade 
de sig hava bekänt för dommaren, men gjort det av tvång. 
Erik Jans enka" sade, att dommaren hänne frågat: "Har du 
varit i hälvete?" Hon svarade ja av räddhåga; men aldrig 
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har hon varit där, utan gossen har före ro skull ljugit på 
hänne. 

Vad gören I på er församblingort? — Resp. Erik 
Johans enka: "Aldrig har jag varit ur min säng." Så sade 
ock de andre, ock "om de ville taga livet av oss, så ha vi 
dock aldrig varit på något sådant rum". 

Kunnen I förvända synen på någon, till exempel, 
att en kvinna skall se ut såsom en ko etc.? — Resp. "Så-
dant ha vi aldrig hört, förrän det taltes därom vid tinget, 
men vi kunna int förvända någons syn eller annat." 

Kumlen I görs någon skepnad eller liknelse av beck 
etc. såsom Egypti trollkarlar etc.? — Resp. "Av sådant veta 
vi varken litet eller mycket." 

Kunnen I låta se någon dödan, såsom trollkvinnan 
syntes uppväcka prof. Samuel för konung Saul? — R. "Al-
drig ha vi vetat sådant; men vi ha nu så blivit frästade ock 
skrämde, så Gud i himmelen jälpe oss!" 

Kunnen I mjölka annars ko? etc. — Resp. "Läns-
man skulle truga oss att taga på oss sådant, men aldrig ha 
vi så mjölkat; utan när våra grannar varit borta, ha vi mjöl--
kat åt dem, ock de sammaledeå åt oss." 

K-urinen I göra människor eller boskap skada, ock 
huru är det med gossens ko? — Resp. "Aldrig kunna vi göra 
ett hår skada, ej häller ä' vi orsaken till gossens skada." 

Kunnen J skaffa någon vinning, rikedom eller annan 
förmon, såsom spåkvinnan — — Apl. gern. 16, v. 16.? — Resp. 
Björk Anders hustru svarade: "Aldrig, utan allt det mig 
Gud vill unna, ingen" — läste upp värsen till ändan. 
Erik Jans enka sade: "Fattigdom ock rikedom giv mig 
icke, Härre" etc. Gulik Brita: "Jag är fattig ock i år har 
varit svårt, men jag har trott på Guds försorg" etc. 

Har husbonden vist eder någon härlighet, som han 
en gång viste Kristo? Matth. 4. — Resp. "Aldrig ha vi sett 
varken vackert eller styggt, varken levandes el:r dött." 

Kunnen I göra örter ock växter skada? — Svarades 
ax alla: "Aldrig". 

Kunnen I göra väder, storm, dunder, eller annan 
sådan konst, såsom skedde med Job? etc. — Resp. "Inga- 
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lunda". Gölick-Brita sade: "Jag har mistat 5 getter, vem 
vill jag skylla därföre?" Erik Jans enka sade: "Jag mistade 
sen ko, icke kan jag skylla någon eller misstänka andra där-. 
före, utan sjukdom på människor ock boskap kommer från 
Härren." Till Erik Jans enka har länsman sagt: "Om du 
kan få denna stolen till att dantsa, så skall du slippa järnen." 
Hon svarade: "Gud ge jag kunde, så skulle jag gärna göra't, 
-att slippa denna pinan." 

Kunnen 1 sända något skott? — Resp. "Huru är 
.det?" Sedan: — "Å, ingalunda." 

Haven I någonsin brukat vid tillfälle sikt eller såll, 
läsning, satt något vid brunnar, sett genom glas, brukat krut, 
eld, salva? etc. — Resp. Detta förstodo de icke, förrän 
jag förklarade dem något om vidskepelse. Varpå de sade: 
"Aldrig". Men Björk-Anders hustru sade, att hon en gång 
har tagit in krut för rev ock andra gången för stingn. Gölick-
Brita sade: "Vi ge boskapen krut, när den är sjuk, lusig 
,etc., intet veta vi mer med det." 

Kunnen I besvärja eller förtjusa någon? — Resp. 
"Sådant ha vi aldrig hört, förrän vi kommo för rätten." 

Fån I veta av husbonden, vad ske skall, ock har så-
dant hänt? — Resp. "Av sådant veta vi icke mer, än den 
-dagen vi skole dö: Gud bevars från veta något av den onda." 

Haven, I någonsin tillbett honom eller har han be-
gärt det av eder, såsom han anmodade Frälsaren att falla ned 
för honom? etc. — Resp. "Därom har densamma icke frå-
gat oss; vi ha en Gud, honom ha vi tillbett, till bords, ock 
när vi ha stått upp eller gått i säng"; de ha nog hört dom-
allaren nämna honom eljest, så att de skälvde vid hins ondas 
namn. 

Har han satt eller bränt teckn på eder? .  — Det 
ivisste de icke, huru det förstodes. 

Haven I fått pänningar eller annat utav honom? 
— Resp. "Aldrig, aldrig", sade alla, "men vid tinget böds 
.oss pänningar ock mat, om vi ville taga på oss det de ville." 

Tron I, att djävulen kan vara god, eller göra något 
gott, som manikpeir ock prischiliaristerne trott? Detta för-
klarade jag vidare etc. — Resp. "Han måst int vara god; 
han är det högsta onda, Gud allena är god, men den onde 

Sv. landsm. XIII. 6. 	 4 
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går omkring såsom" etc. Härvid läste de denna värsen: "Vår 
största fiende är djävulen visst" etc. 

. 

	

	32) Har han lovat eder någon lycksalighet här i livet 
eller, efter? — Resp. ' "Ingalunda. Aldrig gör han någon 
människa gott, som själv är fördömder, fördärvad till liv 
ock själ." 

Tron I då, att han är Guds ock människors avsagde 
fiende? — Resp. De svarade med tårar: "Vi, måste visst 
tro det nu; vår olycka kommer ifrån honom: Gud i himmelen, 
fräls oss etc.!" 

Har han skrytit för eder, att han är Gud, denna 
världenes Gud, som i 2 Kor. 4 värs, ville han titleras för 
Gud? — Resp. "Vi ha hört honom nog nämnas vid tinget, 
ock därföre darrat; men aldrig hava vi givit honom sådan 
titel ock ära. Gud är Gud, på honom tro vi." 

Men har han ej sagt eder, att han ock tror en Gud? 
Resp. "Intet tror han, ock intet hopp har han; han är 

en frestare ock frestade Kristum själv, vad" etc. 
Haven I någonsin hållit till uti kyrkor eller På kyrko-

gårdar? — Resp. "Aldrig, utan allenast såsom kristne män-
niskor i gudsfruktan ha vi gått i Guds hus, ock där dyrkat 
honom, fastän vi stundom haft mindre andakt, stundom 
större." 

Har han gjort några teckn ock under för eder ? 
Resp. "Omöjeligen." 

Haven I haft biläger med honom? — Resp. "Al-
drig, ock aldrig ha vi hört eller tänkt sådant; det är omöje-
ligit." 

Haven I för eder hållit någre hälgedagar, såsom 
päsk, pingst, Michaelis dag? — Resp. "Aldrig andra, än de 
som vi vanligen hålla." Dommaren skall hava frågat Björk-
Anders hustru: "Var du icke sta påskafton?" Hon nekade, 
men slapp ej, förrän hon måste säja ja, men var då ej där, 
som sades, utan hade boföret. , 

!Offren I husbonden något? — Resp. "Ingalunda." 
Läsen 1 Guds ord, tron, fader vår bakfram, ock ha-

ven I nattetid brukat nattvarden? — Resp. "Detta ha vi 
aldrig tagit på oss, fast dommaren tvingat oss därtill." 

Talar han med eder genom mun eller genom buken? 
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Resp. "Aldrig, Gud vare tack ock lov, aldrig har han 
talt med oss, men vi ha icke fått tala sanningen." 

Haven I sett eller gjort spöken? — Resp. "Aldrig, 
aldrig; men vi ha intet fått ursäkta oss eller tala sanningen." 

Haven I märkt, att hin onde slår dem, som icke 
skicka sig efter hans vilja? — Resp. "0, nej! men han är 
en mandråpare ock går illa åt dem, som han får makt över. 
Gud i himmelen, bevare oss!" 

Haven I hört honom tala om predikoämbetet, över-
heten, eller andre Guds ordningar? — Resp. "Aldrig ha vi 
hört sådant." 

Haven I icke häller sett honom? — Resp. "Aldrig". 
Men Björk-Anders hustru sade sig hava för dommaren be-
känt, att hon sett honom såsom en bonde. Erik Jans enka 
sade sig hava bekänt, att hon sett honom såsom en präst; 
"men till samma osanna bekännelse", sade de, "har domma-
ren tvingat oss". 

Haven I då aldrig haft något sällskap med honom? 
Resp. "Aldrig: utan så fria äro vi från sånt sällskap, 

som I nu veten, att vi aldrig varit i edert sällskap." 
Jag finner, att I alls intet bekännen, fast I förr be-

känt för dommaren ock länsman? Vad hindrar eder? Skrä-
mer den onde anden eder? — Resp. "Om vi vore skyldige, 
skulle vi bekänna av järtat. Men dommaren har tvingat oss 
att bekänna på oss; inte kan den onde anden skräma oss, 
men länsman har skrämt oss ock dommaren." 

Jag tycker. I frukten mer länsman än hin onde? 
Resp. "Ja, visst göra vi det, den onde kunna vi korsa 

oss före, men så kunna vi inte för länsman; den onda måste 
vika, när vi be Gud, men för länsman kunna vi int fria oss." 

I törens int bekänna för det timmeliga straffets 
skull? — Resp. "Ingalunda. Ty vad är detta livet emot 
evigheten; skull vi icke häldre lida här, om vi vore saker? 
Gud bevare våra arme själar från hälvetesstraffet!" 

Tron I, att en uppståndelse ock räkenskap varda 
skall efter detta livet? — Resp. "Ack, ja! Räkenskap 
för alla gärningar, evad de äro goda eller onda; både levande 
ock döde skole göra räkenskap" etc. 

Tron I, att himmel ock hälvete äro till? Himmelen 
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för de trogna, men hälvetit för de ogudaktiga? — Resp. 
"Vi mått visst tro det i Guds ord, ock våre själsörjare hava 
väl sagt oss det, Gudi tack! Vi ha int ont efter Guds ord, 
vi ha goda präster, den delen äro vi rike på, fast vi eljest 
äre fattige." 

Kunnen I läsa trons artiklar? — Resp. De läste 
dem vant ock med andakt. 

Tron I av järtat, vad I läsen? — Resp. "Ja, vi 
tro på Gud fader, ock på Guds Son, odK. på Gud den helige 
Ande." 

Tron 1 detta, så åren Gud med eder bekännelse. Då, 
Achan hade stulit det spillgivna, sade Guds förste, Josua, till 
honom: "Min son, giv Härren Gudi ärone ock" etc. Alltså 
förmanar jag nu eder, giver den treenige Guden, Fadren, 
Sonen ock den helige Ande ärone ock bekännen etc. — Resp. 
"Om vi ha gjort så, skulle vi bekänna; dommaren ock läns-
man sade, att vi äre förtjuste ock hava låtit själva djävulen 
förtjusa oss, efter vi icke bekänna, vad de säja, men Gud 
bevare oss från sådan förtjusning." 

Om I bekännen, ångren er synd ock tron på Kris-
tum, så är han redan av Kristo försonad. — "Ja, han har 
lidit för alla våra synder; men denna synden, som vi äre an-
klagade före, hava vi aldrig gjort, fast vi eljest alltid synda 
av svaghet." 

Kunnen I svärja eder fri, om dommaren befallte 
eder? — Resp. "Ja, ock vi tillbödo oss att göra ed för 
dommaren; men han sade: 'Så far du till djävulen i hälvetit 
levandes'." Björk-Anders hustru sade sig svarat: "Då få vi 
si, om det så är", ock de hörde ej annat än banskap ock 
fördömdes till liv ock själ. Erik Jans enka sade, att hon 
för skrämsel aldrig hade kunnat kommit sig till, om icke de 
andra hade styrkt ock tröstat hänne, ock de gruva sig för 
länsman, huru de skola töras hem, om de bleve löse. 

Jag, må förundra mig över eder, att I så nu renen 
eder ock haven icke för dommaren gjort er fria? — Resp. 
Björk Anders hustru svarade: "Jag trodde full visst i förs-
tone, att jag skulle kunna fria mig, men då frestelsen på-
kom, blev det annat; gossen höllo alla med, men vi togos för 
huvud." Ock till Erik Jans enka sade länsman vid hännes 
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ankomst: "Kommer du nu, trollkona! Du har trollögon, troll-
näsa, trollmun" etc. Han skall ock en gång sparkat hänne, 
att hon kullrat åt dörren, etc. 

Men hava icke enderas döttrar bekänt på sin mo-
der sådan synd? Hur kunde de utan orsak det göra? — 
Resp. Gölick Brita svarade, "att när döttrarna sågo hännes 
pina ock älände samt blodet flyta, hava de storligen bett 
modren taga på sig, ock eljest, sade hon, att de blivit tvin-
gade till att ljuga på modren, som tog på sig, att hon, måtte 
slippa ock behålla livet." 

Så hör jag, att .Lintet viljen hava till att göra med 
något av de anförda saker? — Resp. "Ja, oskyldige äre vi, 
ock så visst som intet liv är uti stenen i muren, så visst hava 
vi ingen del däri, men vi hava fått så omöjeligen bekänna 
sanningen, som vi skulle nu ränna huvudet genom väggen, 
men Gudi vare tack, att vi nu få tala sanningen." 

Skall jag då tro er, att I haven talat sant? Be-
tänken, att jag ock I nu ärom för den närvarande Gudens 
ansikte, ock hur gräseligit det är att vilja bedraga honom. 
— Resp. "Ja, visst är Gud här, han vet att vi nu ha sagt 
sant." Härpå bådo de Gud med upplyfta händer ock tårar, 
att han ville jälpa dem till rätta; så skulle de på sina bara 
knän tacka honom ock tjäna honom av allt järta. "Vi hava", 
sade de, "hört predikas om frestelse, nu hava vi fått erfara, 
vad frestelse är, ock hade vi inte haft Guds ord till tröst, 
så hade vi varit förlorade ock alle. Ack, vi hade hällre ve-
lat lidit den allra svåraste sjukdom än sådan pina ock skam, 
ty den hade kommit från Gud, men detta från människor ock 
mandråparen, som söker människans fördärv. 	 • 

P. S. Uti sin kristendom hade dessa gott, enfaldigt be-
grepp ock läste opp utantill åtskilliga värser av psalmboken, 
som passade sig till saken, vilken under samtalet var. Att 
således är frågat ock svarat, betygas av 

Falun den 19 sept. 1757 	 Johan Ihrman. 

Landshövdingen befallde sedan läkaren i Falun 0. KALMETER 
att undersöka kvinnornas hälsotillstånd, av vilkens rapport, date-
rad den 22 sept. 1757, framgår, att flere av dem voro av hård 
behandling lidande till sina lemmars bruk. 
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I följd härav inkallades länsmannen Tillberg för att stå 
till svars för det sätt, varpå fångarna blivit behandlade. Denne 
undandrog sig då varje ansvar för de åtgärder, som mot kvin-
norna vidtagits, hänvisande till häradshövding Ecknians befall-
ningar, enligt prot. över förhöret i landskansliet dat. 24 ock 26 
sept. 1757. 

Landshövdingen lät frigiva kvinnorna ock återsända dem 
till sin hemort, det synes ock hava varit genom hans bedrivande 
som målet . ånyo togs upp. 

Vid lagtima häradstinget i Leksand i nov. 1757 infunno sig 
landshövding VON HAUSWOLFF ock vice lantfiskalen OLOF WALLMAN. 
Ny undersökning i målet företogs av den ordinarie dommaren, 
SERNANDER. - 

Endast en kort översikt av förhandlingarna vid detta ting 
med de få kulturhistoriska enskildheter, som förhöret erbjuder, 
kan vara av intresse. 

- 	Skomakaregossen togs ånyo i förhör. Hans liksom kvin- 
nornas berättelser om besöket på Korpbacken stämde ej överens 
med varandra, ock han blev överbevist om tvetalan vad angick 
tiden för besöket på Korpbacken ock erhållandet av redskapen. 

Gossens samtal med Björk Hans Erson hade varit den egent-
liga anledningen till att han skaffat sig de nämnda trollvärkty-
gen. Hans husbonde, skomakaren Pär Olsson, bekände, att han 
i gossens sällskap sammanträffat med Björk Hans Erson, vilken 
förklarat sig kunna "läsa i mörkret vad som vore skrivet om da-
gen, samt att med alun skriva på ett papper, då det ej strax 
synes, men så snart man håller det över elden, får man se bok-
stäverna, ock uppå Pär Olssons erinran, att sådant vore mot na-
turen ock följaktligen synd, har Björk Hans sig utlåtit, att det 
ej vore någon synd, samt att han det läst uti frikonstiga böcker, 
som en pappersgesäll vid Gryxbo bruk vid ett tillfälle för ho-
nom skall vist." Gossen hade sedan yttrat, det Björk Hans vore 
"en konstig karl, ock kunde åtskilligt mera, som han lovat ho-
nom lära, allenast han därföre finge 2 styver." 

- 	Pär Olsson berättade ock, att han "S:ne dagar efter denna 
av Erik undfångne underrättelsen var på Korpbacken. i tanka att 
få se ringen, som Erik för Pär beskrivit vara säx alnar uti dia-
meter, men därstädes ej blivit varse något tecken till en dylik 
ring, vilket ock Pär sedermera omtalt för Erik, då han föregi-
vit, att som han ej mycket djupt i marken, vilken varit gräs-
grodd, ritat, har det lätteligen kunnat hända, att den ej länge 
därefter skulle synas." 

Samtalen om dessa trollkonster hade fortsatts mellan sko-
makargossarna ock mästaren "på ett av dessa inrättat särskilt 
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:språk, vilket de allenast sig emellan förstodo", egentligen för att 
ej bliva förstådda av en gammal gumma, "som setat i spiseln". 

Kniven hade förfärdigats på gossens begäran av en smed 
benämnd Lång Erik Ersson. Denne berättade, att då han andra 
torsdagskvällen var sysselsatt med knivens förfärdigande, hade 
kommit till honom uti smedjan- i annat ärende skomakaren Pär 
Olsson ock hans lärgosse Erik Johansson. Då "hade Pär Olsson 
sagt sig ej tro, att han skulle kunna få honom alldeles färdig, 
emedan då han sista kvällen därpå arbetade, skulle han av ska-
tor bliva så hindrad ock brydd, att han från dess vidare förfär-
digande måtte avstå, varvid Pär Olsson berättat, det han hört, 
att en vid namn Mört Erik uti Gagnefs socken skall också bör-
jat att göra en sådan kniv, men på förenämnde sätt blivit hind-
rad att göra den färdig." Smeden påstod i det längsta, att han 
ej visste, det kniven skulle nyttjas att locka fram trollkäringar, 
utan endast för att finna gruvor ock malmstreck, - men erkände 
det slutligen, ock skall Pär Olsson vid ovannämnda tillfälle sagt, att 
just emedan kniven kunde nyttjas att få se trollkäringar, skulle 
Skatorna hindra dess förfärdigande. Kniven hade ej häller bli-
vit färdig i rättan • tid, utan hade gossen fått låna Lång Eriks. 
Då den igänlemnades, hade gossen yttrat, det den var oduglig, 
vartill 'Lång Erik svarat, "att sådant väl torde hända". 

Vidare berättade Lång Erik, att vid ett tillfälle sistlidne 
våras ock före Kristi himmelsfärdsdag, då han hade haft denna 
kniv hos sig samt skulle till Pär Olsson föra säd, så har 
Hobergs Erik Jans enka varit med Pär Olsson hos honom, 'vil-
ken han förmärkte bliva uti ansiktet förvandlader samt förefallit 
grå ock svartaktig, varav han blivit förskräckt, samt förmente 
-denna hännes förvandling borde tillräknas knivens kraft. Avträdde." 

Pär Olsson meddelade gossens berättelse till honom om 
käringarnas besök på Korpbacken, varvid förekommo följande 
nya - enskildheter: 

Back Karins dotter hade blåst dem alla tillsammans, gos-
sen hade bett dem uppställa sig efter nummer, varefter han sam-
talat med dem. De hade 'lovat Erik 300 dir, om han ville giva 
sig till dem, men i vidrig händelse hava de hotat honom att 
mista ögonen, varvid 3 av de tillstädesvarande, nämligen Mexens 
hustru ock Skrivar Anders hustru, samt den 3:djes namn mindes 
han ej, skola snutit eld på honom, men så snart Erik slagit kni-
ven uti den omkring sig gjorda ringen, har elden försvunnit." 
Likaledes skall Erik för Pär Olsson berättat, att han frågat dem, 
huru de hållit sitt döpelseförbund, vartill de svarat, att de ej 
blivit döpta. Slutligen skola de ock för honom onatalt, att uti 
Blåkulla vore allenast stenhus, "varförutan Svens Brita skall be-
tygat sin ånger däröver, att hon begivit sig bland dessa troll-
packor ock därföre • bett- Erik att bedja Gud för sig ock att å 
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hännes vägnar gå till det vördiga prästerskapet samt detta up-
penbara; men då han sådant vägrat samt tillsagt hänne att själv 
bekänna för prästerskapet, har hon sagt sig det ej töras.' 

Till följd av den tvetalan, som röjdes i dessa berättelser, 
underkastades gossen enskilt samtal med magister Ihrstadius. Han 
bekände sedan, att hans föräldrar haft otur med boskap, att det 
i anledning därav dem emellan talats om trolleri ock slutligen, 

att natten efter Kristi himmelsfärdsdag har sådant .allt 
honom uti dröm förefallit, sedan han dagen förut efter den 
anledning, han av Björk Hans fått, mycket starkt tänkt på, 
huru detta skulle kunna värkställas, vilket han sedan för sin 
husbonde omtalt, såsom värkeligen vore skett, som det åter 
för andra berättat, varutav det -sedermera kommit att utspri-
das, varföre han av fruktan för någon ledsamhet ej häller 
velat omtala, att det varit en dröm, utan hållit sig vid det 
han en gång berättat. 

Frågades, om han tycktes se alla de utav honom namn-
givna personer uti drömmen; svarade ja, utom sin faderbro-
dors, Matts Janssons, hustru ock Guliks Erik Ers enka. 

Frågades, varföre han namngivit sin faderbroderhustru, 
efter han ej skall uti drömmen sett hänne. Svar: att som 
han hört, det hon om vårtiden plägar_ lägga bröd uti fähus-
knutarne, varigenom boskapen skall bliva bevarad från olyc- 
kor, så har han i anseende därtill hänne också nämnt. 

Sade ock, "att det var i en dröm han tyckte sig taga håren 
utav Sara Ersdotter. 

Rätten sökte förmå honom bekänna, att det ej var en dröm. 
Han erkände, att han möjligen kunde hava diktat det. 

Hans husbonde bekände ock, att han med gossen talat om 
häxorna, ock att båda tyckte sig hava sett ett par av de namn-
givna kvinnorna vid solnedgången bliva blekgrå i ansiktet ock 
flere av dem "hade grånat". 

Även hade han låtit sin hustru veta knivens kraft ock 
värkan att uppsöka gruvor samt pröva smör, om mjölken 
därav det är gjort, varit angripen av trollpack. Ock att där-
med kunna sammanstämma på något visst ställe trollkvinnor. 

Lång Erik vittnade också, att "Erik Jansson yttrat sig, 
att en person honom lärt, att om han skulle vilja se troll-
käringarne, skulle han gå 3 stenkast ifrån dens hus, som sist 
byggt uti byen, ock med sig hava förenämnda medel, då kä-
ringarne jämte husbonden skulle komma." 
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Denne nekade ej härtill. Lång Erik bekände sig ock hava 
förfärdigat tre knivar liknande de nämnda; en hade han själv, 
en hade Erik Johansson, ock en hade länsman Tillberg, "vilken 
erkände, att han innan urtima tinget densamma bekommit ock 
ännu hade i behåll hemma hos sig". 

Samma dag (23 nov.) bekände gossen, att han allt diktat, 
ock kvinnorna, att de endast falskeligen ock av rädsla på sig 
bekänt, ock en av dem frågade, huruvida någon ersättning för 
det utståndna lidandet måtte bestås. 

Rätten förklarade, att några av dem bekänt godvilligt, att 
åtskilligt var bestyrkt med vittnens utsagor, isynnerhet mot Giölis' 
ock soldaten Mex' hustrur, så de kunde ej gärna hava diktat på 
sig  allt, "hälst genom tvång ej något bort kunnat hos dem ut-
rättas, om de oskyldiga varit, så förblev° de likväl vid sin förr 
gjorde utsago, ehuru rätten sig bemödade att av dem en ren 
bekännelse erhålla". 

Prosten Nordman hade på rättens anmodan dem i sitt för-
hör ock fann dem hava en försvarlig kunnskap i sin kristendom. 

"Härr Magister Ihrstadius anmälte även, det Björk Hans 
för honom berättat, att det så kallade tryrväpplingsgräset skulle 
ega den kraft ock värkan, att då man hade det hos sig, skulle 
man kunna förvända synen på folk, vilket Björk Hans uppå till-
spörjan av rätten nu erkände sig hava för Ihrstadius sagt, samt 
föregav, att han sådant för ungefärl. 20 år sedan av en vid namn 
Kohlmäter Jakob uti Falun skulle hava hört, vilken för flere 
år sedan genom döden avgått". 

Prästerskapet intygade om Erik Erson, att han var "nog 
svag" i sin kristendomskunnskap ock "dessutom ej mycket sig 
därom vilja vårda". 

Landsfiskalen WALLMAN yrkade nu straff för Erik Jans-
son, han borde förklaras ärelös samt erhålla kroppsstraff; för 
Erik Ersson, Pär Olsson ock Björk Hans, vilka tre umgåtts med 
vidskepelse ock bidragit till den väckta förargelsen. Erik Ers-
son ock Erik Jansson borde lemna orten. 

Brita Larsdotter ansågs böra plikta, emedan hon tillkallat 
Erik Johansson för att av honom få veta, om en hännes tillämnade 
sonhustru var behäftad med trolldom. Bekände sig väl frågat 
bemälte gosse, men ej fått någon upplysning, då han sade hänne, 
det han förlorat sina redskap. 

Den 25 nov. föll rättens utslag. Erik Johansson dömdes till 
24 par spö, ärans förlust ock förvisning från orten

' 
 samt att be-

tala 100 daler smt till kvinnorna. Pär Olsson ock Erik Ersson 
dömdes till 20 dalers böter vardera eller 8 dagars vatten ock bröd. 

Kvinnorna frikändes; "dock böter Giölis Brita Olsdotter, 
som finnes isynnerhet vara efter de avhörda personers utsago 
orolig ock med hot sina grannar överfallit, för det hon vittnet, 
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hustru Brita Pärsdotter på Heden, kindpustat under någon upp-
kommen ordväxling, för det hännes dotter Sara skulle olovligen 
mjölkat Brita Pärsdotters get, att därför böta sina säx daler 

mynt'. Likaledes sakfälldes ovannämnda Brita Larsdotter. 

Målet var dock härmed ej utagerat. Ärkebiskop TRomus, 
underrättad om häradsrättens utslag, vände sig i en serie skrivelser 
till Svea hovrätt med anmodan att revidera målet. I ärkebiskop 
Troilius' skrivelse av den 14 mars 1758 läses bland annat följande: 

"Ty om sådane på given anledning började undersök-
ningar skulle avstanna, de mera eller mindre skyldiga utan 
vidare åtgärd släppas, ock sättas i den tanken, att man för 
vissa konsiderationer varken ville eller torde mera röra vid 
-dem, så skulle påföljden bliva, att desse personer måtte i de-
ras vidskepelses synd mer insövas, satans värk i dem mera 
stärkas, ock vägen till deras omvändelse ock salighet alldeles 
igänstängas" *) — — — 

Hovrätten infordrade handlingar i målet, ock landshövding 
VON HAUSWOLFF ansåg sig böra i skrivelse av den 14 mars 1758 
utförligt motivera sitt handlingssätt att lössläppa kvinnorna. 
Han nämner även, det en skrift av kvinnorna inlemnats, i vilken 
de begära ersättning för det våld, de lidit under första tinget, 
främst genom länsman Tillberg. 

Häradshövding SERNANDER erhöll nu hovrättens befallning 
av den 14 april att hålla ett urtima ting för att rannsaka i målet. 
Tinget hölls den 6 juni till den 2 juli 1758. Närvarande voro 
landshövding VON HAUSWOLFF, den av landshövdingeämbetet för-
ordnade aktor, expeditionsbefallningsmannen LARS ALMBERG, samt 
de av konsistorium förordnade: prosten NORDMAN i Leksand ock 
kyrkoherden EKMAN i Gagnet'. För att föra kvinnornas talan mot 
häradshövding ock länsman i anledning av deras hårda medfart 
infann sig mantalskommissarien ZACHARIAS WIENS. ' Inför kommi-
nister AVELIN hade de utförligen omtalat sina lidanden, vilka han 
omedelbart fört till protokoll, för vars riktighet han gick i 
borgen. Dessa bekännelser äro 13 till antalet, ock i dem fram-
träder ganska väl kvinnornas olika skaplynne; en del tydligen 
mer än vanligt enfaldiga, andra kloka framom mängden, vilka 
tvänne kategorier kunna sägas i alla tider rekryterat häxornas led. 

Så berättade Jan Pärssons enka, att hon hade ett mycket 
svagt huvud. Visste ej, vad hon berättat förut om sig. Påminde 

*) Jämför MALrågnsTs ovannämnda avhandl. s. 27, där brevet utför-
ligare anföres. 
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sig dock, att länsman ock dommaren sagt, "att jag var så full Med 
djävlar i järtat. att det inte gick mer i mig, ja, så att det run-
kade i blåsa på mig; än sade han, jag hade något kring halsen, 
det jag inte kund bekänna — — 	•Ja g såg, vad de andra 
ledo, som höllo sig vid det som rätt var, ock det intet jälpte 
försvara sanningen. Därföre lät jag gå, huru det ville. Jag får 
väl ett bättre liv än detta en gång.' 

Karin Ersdotter i Kilen berättade bland annat följande: 
- Sedan hades jag inför rätten. Allt det länsman har 

frågat mig ute, det frågade dommaren mig, när jag stod för 
domstolen, ock jag svarade, som de ville hava det. När jag 
intet hinte svara, så fort de ville, dels ock tyckte det gick 
mig för svårt till sinnes, att jag skulle svara eller säga lögn 
ock osanning, ock kom till att tiga, då sade dommaren med 
skarpa ord, så att det syntes fräsa av honom: "Jag vet in-
tet, varför du står så fördjävlad efter, att du intet skall kunna 
säga, med mindre man skall just tolka ur dig vart ord." Så 
begynte han åter fråga om något, ock jag svarade ja eller 
nej, så fort jag hinte. När jag nu hunnit säga så mycket 
de ville hava, så blev jag intet satt i järnen mera under hela 
tingstiden, allenast jag eljest satt fången uti Olof Kristoffers, 
bevarad av en vaktkarl, samt ibland två om dygnet. Då 
fick jag sitta ock göra något åt länsman, ibland fick jag ock 
gå ned till sjön ock hacka granris åt länsman, men intet fick 
jag stort för det jag gjorde. Sedan fick jag komma till läns-
mansgården, sömma skjortor, sticka kjortlar, sömma örngåts-
yard, taga löv, tvätta, bake. Än voro vaktkarlarne med 
mig, än fick jag vara med pigan ock drängen. Under tiden 
hade han in mig för rätten, att jag skulle säga, det jag hade 
sett de andra där ock där. Men jag tordes intet tala efter 
mitt samvete, utan måste säga det, som var honom i lag. 

Sista fredagen bad jag, det jag skulle få vara hemma 
från arresten, jag bad länsman ock fjärdingsman, det fick jag 
lov på. Sedan hade länsman mig opp i nastugan för sig 
själv ock skulle pina mig till att skaffa sig smörja. Jag sade: 
"Fick ni icke av mor? Intet haver jag någon smörja. I haven 
ju hört, det jag har sagt för dommaren, det jag intet haver 
någon smörja." Han sade: "Kan du icke göra mig så 
mycket till viljes, nu så väl som förr?" "Om jag vore god 
till, skulle jag göra det, men det står intet i min makt." Han 
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lovade mig ett mösstyg, om jag ville skaffa honom smörja, 
ock satte mig till, att jag skulle gå till andra ock be dem 
giva mig smörja, ock intet skulle jag få säga, det länsman 
skulle hava smörjan. "Ingen synd är det där", sade, han, 
när jag gjorde det inkastet, ock sade: än det är synd då?.  
"Den synden tager jag på mig", sade han. "Om det skulle 
så vara, att det skulle ta på ock agga samvetet något, nog 
skall jag lär däj råd för det", sade han. "Du ska gå till 
prästerna ock uppenbara det för dem. Om de uppenbara dig 
för någon, så kostar det däras kappa". "Jag är ändå intet 
i stånd att få hänne", sade jag mång gångor. "Kanske du 
tör intet gå ensam", sade han. "Får jag följa dig", sade 
han, "eller en annan karl?" Oh! Jag vart så rädd, men nog 
sade jag: "Jag vill hava en annan karl med mig." "Men 
om du har karlen med dig, så får du intet hava honom mod 
dig fram, där du skall taga smörjan", sade han. Jag räddes 
mer ock mer, så att jag intet visste, var jag stod. "Gack 
bara ut då", sade han, när jag nekade mig kunna skaffa 
härma. "Vart skall jag då gå?" frågade jag. "Gack nån 
stans, gack vart du vill." "Jag är ändå intet i stånd till att 
skaffa smörja åt er." Han tala ock om åcken smörjan var, 
att hon stod ock skalv som ett moln. Han sade ock, att om 
vi talade om det där, så skulle han driva oss, efter vi ändå. 
intet hade ,något vittne. Jag säger vi eller oss, ty han kal-
lade efter min moder ock hölt sitt tal till oss båda. Han ta-
lade om, att han smort ett långsäte ock-hade en student med 
sig ock for till hälvetet. "Jag vet mycket bättre, huru det 
står till i hälvetet, jag, än ni." Intet vet ni, huru det står 
till där. Den där smörjan, sade han, han ville hava att taga 
fisk med. Vissten I icke, huru mycket fisk jag fick, först jag 
kom hit, ock det fick jag med en sådan smörja. Jag satte 
hänne i vattnet. Han sade ock, att han' strök hänne på bössan, 
så kunde han skjuta så mycket han ville. 

Men om ni tal om det där, så driv jag er ändå, ty 
haven inga vittnen. 

Sedan tog han min mor i armen ock föst ut hänne. När • 
jag sade, det jag intet var i stånd att skaffa honom smörja, 
så gick det an, men sade jag just nej, så blev han så rasande 
ock hasker. 
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När jag sade, jag intet var i stånd till att skaffa honom 
smörja, så sade han: "Gack från mig då, du skall väl få följa 
med på arresten." Åter hade han upp mig ock på samma 
sätt handlade han med mig. Viste änteligen ut mig, frågade 
efter vaktkarlen, följde mig i ham ock häl. Jag fick intet 
ligga om natten, där jag legat förr, utan skaffade mig till 
Jan Pärs. En orolig natt hade jag då. Jag kunde intet sova. 
Om morgonen innan det var väl ljust, skickade han efter mig. 
Då frågade han mig, om jag var lika som i aftes. Svarades ja. 
" Gack ifrån mig då", sade han, "du skall väl få följa med." 
Men jag fick likväl bliva hemma. — — — 

Aldrig trodde jag, i det tillstånd jag den tiden var, att 
jag skulle få så .mycket lätta mitt sorgse järta, utan mente 
det jag oskyldigt skulle dö. Men Gudi vare tack ock lov, som 
hört min bön ock sitt till mina tårar ock skjutit i nådiga 
bverhetens järta att efterfråga, om jag är skyldig eller oskyl-
dig till en så faselig synd — 

Anna Nilsdotter från Gagnef berättar bland annat följande: 
Jag grät, men det jälpte intet gråta. Jag måste bära 

den plågan, jag av människor intet förtjänt. I handklovarne 
stod jag till söndagsmorgon. Om söndagen satt jag på bän-
ken med dem — — — Det var förskräcklig elaka vaktkar-
lar, de satt ock påta mig med störar, så jag skulle inte få 
vila på något sätt. Jag blev så utfarin, att jag förmådde 
mig ingenting. Jag fick fel ner om medjan — — Sedan jag 
släppte de järnen, sprang länsman där om kvällarne; som jag 
hade läsit ock befallt mig i Guds hand, så kom han ock svor 
ock kall mig trollpacka, så järta hoppe i mig, så jag visste 
inte, var jag var; han fråga mig, om jag inte ha besinna 
mig än ock om jag inte ville bekänna. Men åcken skulle för-
stå sig på sådant; det gick just över förståndet. 

Bland de märkligare bekännelserna är Gölik-Erik Ers-
sons enkas berättelse, vilken jämte hännes dotters må anföras 
i sin helhet: 

Mina tvänne döttrar, Skrivar-Anders Anderssons hustru 
i Kilen ock min ogifta dotter, pigan Sara Eriksdotter, voro 
i Turista, såsom angivne ock i arrest tagna, för det de skolat 
hava någon delaktighet i trulldomsväsende. 
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Jag skulle gå dit med mat åt dem samt i mening att 
befria dem ifrån det vanrykte, i vilket gossen Erik Jansson 
i Kilen igenom sitt vidskepliga, fördömeliga giöckleri hade 
försatt dem. Jag gick in till Johan Pärsons, då vaktkarlarne 
av länsman fingo bannor ock blevo hotade med spön för det 
de släppte in mig. Klockar-Anders Andersson på heden, den 
yngre, ock Sins 01 Andersson i Sattra voro då vaktkarlar, 
jag minns intet flere. Jag hade ärnat mig hem igän, men 
än lovade länsman mig gå hem, än befallte han mig bli kvar 
ock lovade han skulle ' sätta järnen på mig ock slå fast mig. 
Dagen efter fick jag modren, för vilken befallningsman gav 
mig in mjölk ock tjära. En kappe eller liten skål med vatn 
uti att stänka på mig, när jag svimmade ner, spjarn läns-
man med foten ock kallade honom en trollkappe. Här låg 
jag på en säck med halm uti. Där såg jag begynnelsen av 
Hobergs-Erik Jans enkas lidande, där hörde jag min dot-
ter Saras ynkeliga låt ock jämmerliga skri, där såg jag Mexens 
hustrus förskräckliga plåga. Mån icke sådant skulle föröka 
min bedrövelse ock förskräcka mig. Jag minns intet annat 
än att jag låg i Jan Pär[s] en vecka över i stor svaghet. 
Huru de kommo till att hysa de gemena tankar om mig, att 
jag kunde trolla, var mig obekant. 

Länsman ropade trollkona på mig straxt, utan lag ock 
dom under många faseliga eder ock svordomar, varöver 
Gud sig nådeligen förbarme. 	 • 

Om jag minns rätt, så var det vid slutet på första veckan, 
när .de hade mig in för rätten första gången. Mårts Anders 
i Flälgbo var då min vaktkarl, en man, som var stygg i mun 
emot mig i förstone. 

När jag kommer in, begynner dommaren att läsa upp utav 
protokollet, vilande att jag skulle ta på mig det Sara säjer 
hava sig åtagit. Men jag förstod mig intet på sådant 
väsende. 

Det är ändlöst att omtala, huru många gånger jag var 
för rätten ock vad skarpa ord jag där hörde, huru jag blev 
kallad trollkona, huru fjärdsman nöp mig i armen, skakade 
mig ock bad mig ta på mig, det jag var trollpacka. Huru 
ivrig dommaren sig uppförde, slog i bordet, förbannade mig, 
med mera. Men jag bad, att Gud skulle stå mig på högra 
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handene bi. En gång hade de in min dotter, då jag skulle 
stå bakom muren ock höra min dotter säga, det jag lärt hänne 
trolla, men då börja hon gråta ock sade: det är mörkt för 
mig det där. Så blev hon utföst igän. 

Jag hotades med pinan på flerehanda sätt. Än sade 
de de skulle hänga mig, än sade de de skulle giva mig ris; än 
sade de de skulle hänga mig i taket framför en björkveds-. 
brasa ock hänga mig, än sade de de skulle bort i sjön med mig. 
En gång kläddes jag av ock låg naken i ett lider. Sen 
klädde de åter av mig spritt naken ock lät mig ligga in på, 
natten på bara backen i ett lider, då vaktkarlarne tre gånger 
frågade efter, om jag var död. Då hade jag intet ätit på hela 
dagen, förrän Jan Pärs enka kom ock stal sig till att räcka 
in litet ärtsåpan åt mig under väggen. Jag bad min halv-
syster, hon skulle sälja mig en bulla bröd, men hon sade: jag 
tör intet, om någon skulle giva mig fäm plåtar. 

Svordomar hörde jag alltid, jag vill intet oroa någon. 
Länsman ock Magas 011e vore till mig en sundag, ock me-
dan folket var i kyrkan, överhopade mig med stygga eder, 
svordom, öknamn, hotelser att jag skulle hänga, ligga i kistan, 
ris, brasu, ock vad det vore, jag skulle intet slippa. Hur jag 
läste, så sade de: Den onda kan läsa han ock. 

Änteligen skruvades handklovarne på mig, ock dem hade 
jag nio gängor, som jag minns, inberäknade de gångor jag 
hade dem på mig, när jag satt på väggen. Näml. tre dygn 
vid golvet, tre dygn låg jag med dem, två gångor hängde 
jag i dem, ock den nionde gången, när jag reste till Falun. 
Alla gångorna mäst lika hårt, men icke alltid lika när intill 
golvet. Allra hårdast Bartolomeidag, när Jan Pärsson i Holm 
var min vaktkarl. Grop Erik Ersson var ock ett dygn, Britas 
Anderses 011e var ock ett dygn. Torn-Karin lärer väl ock 
veta, huru illa jag for. Jag fick intet gå ut i angelägnaste 
ärenden. Torn-Karin måste mata ock kläda på mig som ett 
barn. Att räkna upp alltsammans i ordning tillåter intet min-
nets svaghet, ock i det nogaste beskriva, vad smärta, för-
smädelse ock kval jag vid allt detta utstod, tillåter intet 
tiden. Var ock en lärer kunna veta ock föreställa sig nå-
got därav, som haver öppnade ögon, dock allra bäst den, som 
haver oskyldigt lidit dylik pinsam medfart som jag. 
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Förrän jag något förmäler, om hängningen, som sist 
skedde, vill jag något tala om ett annat plågosätt. 

Det var en av de många gångor jag hades inför dom-
stolen märkvärdig: när jag hade varit inför domstolen den 
gången, som skedde uti den sista tingsveckan, då Jag var rätt 
utmärglad av plågor, av.mattad av bloddrypande, bestört ock 
ängslig av värk ock vedermöda, så att när jag stått vid dom-
-stolen ock kom ut, var jag darrande i hela kroppen ock ett 
',skådespel för alla. Jag minns inte, om det var en av de gån-
gor jag blev räknad ovärdig att stå med höljt huvud för dom-
stolen, ty två gånger revo de av min huvudbonad just inför 
domstolen, spottade ock sade: Tvi dig, huru stygg du står ock 
huru det logtar av dig! När jag då kom ut, så hade de mig 
in i länsmans stugu ock satte mig på en stol. Då tog fjärds-
man ock bockade ned huvudet, begärande en kniv, då jag 
tänkte de skulle skära halsen av mig. Jag befallte mig i 
Guds hand ock visste intet just, huru det skulle hända. Fjärds-
man skar mig bak i halsen. Jag ropade till, ty det gjorde 
-ont. De andra frågade: "Fick du ut någon blod?" Fjärds-
man svarade: "Ja, jag fick väl ut, jag strök på näsan, på 
halsklädet är det ock." 

Nu kommer man att tala om hängningen. 
I Göras Maases portlider på stolpen, där slog fjärdsman 

opp mig första gången; då måtte jag säga efter, som Mårts 
01 Pärsson sade förr mig, då slapp jag neder. När jag kom 
mer, så höll jag mig vid sanningen, då drog åter fjärdsman opp 
mig. Så mått jag säga efter Kils Karin, då släpptes jag 
ner igän. När jag kom ner, sade jag: Det får nu vara som 
Ni har sagt, men de sade: Du ska säga själv. Jag drogs 
upp 3:dje gången; då sade jag: Det får vara, som I ha-
ven sagt. 

När jag begynte hänga första gången, så var det längst 
för solen gick ned, som jag tyckte, men jag var så svag, att 
de måtte leda mig till pinorummet, jag visst intet så just, 
huru dags det var, ock när pinan den slöts, så begynte jag 
varken se eller höra. Mitt rop hördes så väl till Ålbyn som 
annorstädes. När jag leddes till pinorummet, länsman förut, 
fjärdsman efter, då jag knappt orkade gå, så spottades jag 
kav i ögonen, så det slakade vid. 
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När jag satt ock hängde, var det en stor hop dels stora 
drängar, dels gossar, somliga hade långa störar, somliga smärre, 
gjorde spe ock löja av mig ock stingo mig ut ock för ända. 
Ingin var, som varkunnade sig. 

När jag satte ock hängde, ledde de dit min dotter, kust-
ni Brita, som var havande, att hon skulle se på mitt elände, 
hotade hänne, att hon skulle hänga dagen därpå. När hon 
kom ut ock hörde mig säga efter Mårts 011e, så ropade hon: 
"Kära moder, ljug intet på edra barn!" Varpå hon leddes 
in igän. Länsman gjorde icke annat än gäck av mig. Han 
böd mig god natt den ena gången efter den andra, ock sade, 
jag skulle sitta där hela natten, om jag inte bekände. Svor 
åt mig, ock fjärdsman svor ävenså; gladde sig, att han fick ut 
blod ock svevatten, som rann utför åt armbågen, sägande: 
"Nu har jag fått rätt på Göliks-käringen ! Aldrig skall hon 
mala av mig handen mera". När jag sattes opp, lyftades jag 
opp på en korg; då de slagit fast mig, ryckte de hastigt un-
dan, då hela kroppen hängde på armarna, ock jag tänkte de 
skulle slitas ifrån kroppen, ty fötterna räckte inte neder åt 
backen, ej eller fingo knän komma åt stolpen, utan de där 
drängarna petade mig därifrån, att jag skulle kånka. 

Jag mente just, jag skulle gå åt alla tre gångorna. Jag 
ropade: "Min Frälsare, jälp mig! Jag släpper dig intet!" 
De ropade: "Bekänn, bekänn!" 

Ett dygn eller något därefter hängdes jag åter igän på 
samma ställe ock på samma sätt till den ändan, att jag skulle 
stå fast vid det jag sagt. När jag satt uppe, så måste jag 
säga efter dem, annars tror jag värkeligen de hade plågat 
ijäl mig. Men när jag kom ner, så tog jag mot, ty jag tyckte 
mitt samvete intet borde tåla att bära den vederstyggeliga 
lögnen. Så släppte de mig i kvarteret. 

När jag skulle till staden, kan tänka, huru svårt jag 
led, när mina sårade ock slitne händer åter i de djupa såren 
skulle bära de med hårdaste ock obarmhärtigaste Maggens 
011es händer åtskruvade handklovar. Hiäls Fälle såg väl 
mitt elände. 

Giölis Erik Ers enkas dotter Saras berättelse: 
Om onsdags morgonen förfogade jag mig till Tunsta. 

Till aftonen var jag med flere andra i farstugukvisten nedre 
Sv. land" XIII. 6. 	 5 
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på gården. När det börja bli skymt, föste länsman oss in i 
köket. Därifrån föste han oss över gärdsgården till Johan 
Pärs enkas. När det led inpå aftonen, kom min mor dit 
med litet mat, efter jag på min anhållan intet fick lov att gå 
hem efter åt mig själv. När jag hade klätt av mig det måsta 
innan att vila, ock sedan jag till den ändan lagt mig på bän-
ken, kommo länsman ock Magas 011e ock drevo mig opp i 
kammaren inom bryggestugan, därest jag var intill torsdags 
afton. I skymningen kom länsman ock Byngs-Pälles 011e med 
handskruvarne, ock efter jag mot mitt samvete på en med eder 
ock svordom uppfylld befallning ej kunde åtaga mig det jag 
mött gossen, som är hemma i Kilsby, ock att säga, att ock var 
han (som) mötte mig, skruvade de handklovarne på mina hand-
leder, slogo fast mig vid golvet. Jag minns hatet, om icke de 
hade mig opp i nastugan först ock med löfte, att jag skulle 
slippa, om jag ville bekänna. Sökte att förmå mig till att 
taga på mig. Uti den där kammaren stod jag en liten stund 
inpå aftonen. Härpå slogo de mig lös, skruvade handklö-
varne inåt armbenet, så långt de kunde gå. Ack, jämmer! 
Vad sveda ock plåga jag lida månde! De ledde mig så i 
köket ock slogo mig vid golvet i en sådan ställning, att jag 
på ett tvärfinger när vid pass var när intill golvet. Vakt-
karlar voro Skräddar-Erik på Heden ock Klockar-011es Pär 
Olsson i Brenäs. I handklåvarne stod jag, till dess det blev 
ljust om morgonen. Klockar-011es Pärsson slog mig över 
ronen under pinan med ett spö, som granris var hackat av, 
tjockt ock stadigt; han slog mig så hårt, att jag var galni 
över ronen hela veckan efter, då jag, som tröttnade av att stå, 
krokot, ville söka få vila (antingen stig på knä eller hur jag 
for). Samma vaktkarl svor ock sade: "Skall jag taga säx 
par spö för din skull, jag? Jag skall förr slå dig, så länge 
du rör dig." Skräddar-Erik tog av mig halskläde, när jag 
blev svettig av påkänningarne vid den svåra pinan, Sen om 
morgonen klädde han på mig detsamma ock satte på mig 
skorna. Sen låg jag något på bänken. När jag då av sve-
dan ock värken i händerna stånkade, sade både befallnings -
man, länsman [ock] Byngs-Pälles 011e, det jag var full med den 
onda ock att jag stånkade över det. Det var folk full stu-
gan. Sen hade de mig till Smedses-Maas, därest jag var hela 



XIII. 6 	MOT HÄRADSHÖVDING OCK LÄNSMAN. 	 67 

tingstiden, förutan några timmar, på vilka jag var när Mag-
gas-011es. 

Inför domstolen svarade jag .än ja, ock än nej, det räckte 
väl till alla delarna. Jag var ett skede in en gång var kväll; 
somliga dagarna var jag intet in. Alltid hörde jag hotelser. 
Mycket slog han i bordet. När jag [i] det jag i min förskräc-
kelse på åtskilliga frågor gav bifall till att slippa den svåra 
medfart, som jag förr fått smaka, tog igän mig, efter det 
gjorde mig ont att hava givit lögnen bifall, så ville de det 
ingalunda tro, När jag frågade, om någon skulle kunna trolla 
ock intet veta därav, så stormade dommaren till, ock näm-
karlarne tillsade mig, säjande: "Du bör intet fråga efter 
sådant. " 

Det var ett skede, som jag av det stränga förfarandet 
med mig var på vägen att bliva från förståndet, jag kunde 
varken läsa eller annat, då jag såg mig varken råd eller tröst, 
utan jag skulle taga på mig, antingen jag var skyldig eller 
oskyldig. 

Gud vet, vad det där var för en dom, när man intet 
skulle få vara till frids, då man intet gjort något galit, eller 
vad den där gossen sett för hamn. Aldrig har han varit mig 
så när, som han säger, det är jag viss på. Men det roånt 
varken be eller säg nej där borta, jag vet intet, huru det 
var vuli. 

När jag börja på ock ta igän mig ock ångra, det jag 
hade ljugi, så klädde Maggas 011e av mig en gång, ock läns-
man sade, jag skulle ut på pålan. Jag sade: "Det jälper 
intet det.' Men så slapp jag. Jag blyges för att nämna, 
dock tycker det vara nödigt uppenbara, att Maggas 011e i 
följe med länsman klädde av mig, sedan vaktkarlen var ut-
vist; han klädde av mig så nära, att jag bara hade strum-
porna ock skonna kvar. De sade, jag skulle visa, var det 
var som gossen tagit. Jag [svarade]: "Jag kan icke visa 
det, som aldrig har hänt." När de skulle gå ut, ock jag 
fick lov att kläda på mig själv, frågade jag, huru det satt 
till, att jag så skamligen skulle hanteras? Fick till svar: 
De skulle plåga fan ur mig, det lät väl så allt ena. Detta 
skedde vid sista av tingstiden. Till staden hade jag hand-
klovarne på mig på den ena handen. 
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Jag haver ej mer att säga, utan att de bägge smärsta 
fingren på vänstra handen äro dovna. Jag var rätt över-
given ock rådlös i alltsammans. Gud give den rätt, som rätt 
bör ha! Jag anförtror mig hel ock hållen uti Höga Över-
hetens händer ock är säker om nådigt slut. 

Kvinnorna vidhöllo, att de voro oskyldiga, ock anklagade 
länsmannen för den hårda behandling, de utstått vid det första 
tinget. De understöddes härutinnan av Wiens. Rätten resol-
verade, att Tillberg genast skulle svara på de mot honom fram-
ställda beskyllningarna. Målet uppsköts mellertid till den 28 
juni, då gossen Erik Johansson inkallades. Denne återtog nu 
sina vid förra tinget gjorda bekännelser ock förklarade, att han 
blivit till deras avgivande skrämd av landshövdingen ock lands-
sekreteraren. 

Efter åtskilliga protester ingav Tillberg den 1 juli ett skrift-
ligt svaromål, i vilket han underkände kvinnornas vittnesrätt ock 
förklarade, det fängslandet skett på dommarens befallning, vadan 
denne borde jämte honom instämmas. Rätten avslog denna hans 
begäran, ock aktor i målet (från den 28 juni landsfiskal Wall-
man) yrkade på Tillbergs suspension, såsom den där begått fel 
i sin ämbetsutövning. Häradshövding Sernander var tveksam ock 
slets mellan olika partier. Han tilltalade dock kvinnorna ined 
stor hårdhet ock befordrade en av Erik Johansson inlemmad 
supplik om befrielse från straff i anseende till sjukdom. 

Osäkert är, huru dommen skulle vid detta ting hava: ut-
fallit, om förhandlingarna fullföljts. De avbrötos emellertid den 
2 juli, därigenom att Sernander till följd av en skrivelse från 
justitiekansleren, v. Stockenström, nödgades avresa till Falun för 
att rannsaka över Jöns Landbergs bekanta •upprorsstämplingar. 

Genom v. Hauswolffs försorg hade kvinnorna under tinget 
insänt en klagoskrift (av den 21 juni) till Svea hovrätt ock en 
supplik till justitiekansleren (av den 28 juni), båda uppsatta av 
Wiens. Till den förra bifogades de ovan delvis anförda bekän-
nelserna, uppsatta av den för de anklagades bästa varmt nit-
älskande komminister AVELIN. Dennes människovänliga uppfatt-
ning tyckes dock hava framkallat de båda andra närvarande 
prästerna, Nordmans ock Eckmans, förtrytelse. Deras medde-
lande till konsistorium i Västerås föranledde en skrivelse till 
Svea hovrätt från ärkebiskop Troilius av den 28 okt. 1758 med 
beklagande, att 'mellan den första ock andra undersökningen 
ock av dem, som icke vederbort, denna sak så underligen blivit 
borttrasslad". 

Den 29 nov. 1758 utföll hovrättens dom. Kvinnorna fri-
kändes. Endast Back-Karin dömdes till 8 dagars vatten ock bröd 
för vidskepliga yttranden. Erik Johansson dömdes till 16 dagars 
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fängelse på vatten ock bröd samt att i skadestånd betala 100 
dir silvermynt. Han sändes likväl i stället som soldat till Pom-
mern. För övrigt stadfäste hovrätten häradsrättens beslut med 
undantag av att skomakaren Pär Olsson, av häradsrätten frikänd, 
dömdes till 10 dlrs böter. Angående kvinnornas pinande vid 
första urtima tinget ville hovrätten yttra sig däröver, "när sådant 
vederbörligen utrett varder'. 

Under året 1759 synes målet legat nere, men på samma 
gång småningom blivit känt i vidsträcktare kretsar. 

Det' var under detta år som grevinnan KATARINA CHARLOTTA 
TAUBE, gift med dåvarande översten Pontus Fredrik de la Gardie, 
synes hava börjat intressera sig för de olyckliga kvinnornas öde. 
Hon understödde dem frikostigt. Deras ekonomiska ställning var 
nämligen bekymmersam, dels emedan några av dem blivit oförmögna 
till arbete genom den tortyr de undergått, dels emedan de blivit 
utsatta för sina grannars misstänksamma förföljelser. Genom 
grevinnans försorg synas de i advokatfiskalen RISBERG ha erhållit 
en lika energisk som skicklig försvarare. Fullmakten för honom 
är av Svea hovrätt utfärdad den 8 mars 1760. 

Risberg inlemnade omedelbart å kvinnornas vägnar till Kongl. 
Maj:t en supplik, i vilken de anhöll° om att undersökning måtte 
hållas angående •de lidanden, de utstått vid första urtima tinget. 
Landshövding v. Hauswolff hade därom redan förut anmodat 
häradshövding Sernander, men förgäves — förmodligen därföre 
tt hån fruktade att själv bliva ställd till ansvar, emedan han 

låtit Eckman fortsätta det urtima tinget in i september, fastän 
dennes konstitutorial gått till ända den siste augusti. 

Sernander kunde dock ej längre hindra en ny rannsakning, 
i juni 1760. Till domlaavande förordnades v. häradshövding 
SADOLIN, aktor var landsfiskal WALLMAN. Dessutom närvoro lik-
som vid första tinget å konsistoriets vägnar de ovannämnde 
prästerna Nordman ock Ekman, vilka borde noga undersöka, huru 
prästerskapet i Al förhållit sig i detta mål. Kvinnornas full-
mäktige var den ovannämnde Risberg. 

En mängd vittnen avhördes. Oaktat de anklagade bland 
desse ej saknade personliga vänner, som vid tinget varken hört 
eller sett något otillständigt passera, så voro de flästa vittnes- 
målen i hög grad graverande för både Eckman ock Tillberg. 
Utom den tortyr kvinnorna undergått, hade de även utsatts för 
hårda ord, svordomar ock bespottelser, ock deras förmenta be-
kännelser hade blivit dem lagda i munnen av Eckman eller 
Tillberg. Vittnesmålen överensstämde med kvinnornas ovan del-
vis anförda, av Avelin upptecknade bekännelser. 
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De anklagade, Eckman* ock Tillberg, skyllde på varandra; 
men då den förre såg, att målet hotade taga en för honom be-
tänklig vändning, anhöll ,han om tillstånd att få resa till en an-
hörigs begravning. Detta vägrades honom visserligen, men icke 
desto mindre reste han sin väg. Skrivelse avgick nu till hov-
rätten med anhållan om att den måtte befalla Eckman åter in-
finna sig vid tinget. Då emellertid hovrättens svar dröjde ock 
Eckman ej infann sig, beslöt rätten att hänskjuta hela målet till 
hovrätten, enär beskyllningar mot Eckman förekommit, som hörde 
till dess forum ock det dessutom ej vore "tillständigt" att utlåta 
sig blott angående anklagelserna mot Tillberg. 

De ovannämnde prästerna, Ekman ock Nordman, ville an-
ställa undersökning mot 'Åls prästerskap. Den mot kvinnorna 
välvilligt stämde komminister Avelin synes särskilt hava varit 
dem en nagel i ögat. Men rätten förklarade, att den ej kunde 
befatta sig med en sak, varom hovrättens skrivelse ej innehållit 
ett ord. 

TROILITIS, nu bliven ärkebiskop, tog illa upp härads--  ock 
hovrätternas försumlighet. 

Den 19 febr. 1761 upptog prästerskapet i Västerås stift, 
med understöd av ärkebiskopen, denna fråga i prästeståndet vid 
den församlade riksdagen, med beklagande att detta viktiga mål 
ej dragits inför konsistorium, utan i stället nu blivit ett rekon-
ventionsmål. Ärkebiskopen föreslog, att ett protokollsutdrag 
skulle lemnas till de andra stånden ock Svea hovrätt anbefallas 
att till ständernas justitiedeputation avlemna alla till denna sak 
hörande akter samt inkomma med en omständlig berättelse om 
målets förlopp, ock att under tiden rekonventionsmålet skulle 
vila. Benzelstierna, Gadolin m. fl. menade, att "saken vore öm", 
ock varnade för att lägga några mål under ständernas domsrätt. 
Ärkebiskopens förslag blev dock det segrande. 

Saken blev sålunda en riksdagsfråga. 
Den 23 febr. 1761 inlemnade härr ALEXANDER MORATH till 

Ridderskapet ock Adeln ett memorial rörande trolldomsprocessen 
med dess "besynnerlige procedurer". Han begärde, att hovrätten 
måtte förständigas skyndsamligen avgöra detta mål ock sedan 
lemna handlingarna till riksdagens överseende. Memorialet bord-
lades. Herr C. G. Boije protesterade icke häremot, men ville 
betona, vilket självsvåld detta mål visade, ock att undersåtar 
hanterats värre än bland turkar. 

Den 9 mars kom_ frågan åter före. Prästeståndets proto-
kollsutdrag jämte Moraths ovannämnda memorial upplästes. Flere 

* Skrives både Eckman ock Ekman; antages av Wieselgren (i "de la 
Gardieska ark.") ha varit släkt med prosten Ekman. 
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talare uppträdde, betonande barbariet ock yrkande på att en 
dommare sådan som Eckman skulle häktas. Lantmarskalken bad 
under diskussionen dessa talare hålla sig till Moraths memorial. 
Justitiekansleren v. Stockenströrn ansåg, att dommaren ej kunde 
häktas, innan han blivit hörd ock dömd, vilket endast kunde ske 
inför lagligt forum. "Ock fast man ej trodde trulldom, häxeri 
likväl vore skadeligit, då det i en landsort sig inritade ock ej 
mindre genom prästerskapets åtgärd än genom dommarens hand-
läggande borde utrotas, varföre denna saken enligt prästeståndets 
tanke icke kunde från sitt laga forum dragas direkte till justitie-
deputation, ock att han för den skull instämde med härr Moraths 
memorial såsom lag ock process likmätigt, dock att hovrätten 
måtte anbefallas, att detta mål framför alla andre med slut av-
jälpa." Andra talare menade, att det var omöjligt komma åt 
dommaren, ty det var ett civilmål. Frihärre G. Reuterholm 
yttrade: 

Jag anmärker härvid två nya omständigheter: 1:0 att 
prästeståndets deputation, som deras extractum protocolli av-
lemnade, muntligen tillade, "ståndet ej vilja hindra lagens 
lopp", vilket emot deras extractum protocolli gör en kontra-
diktion ock i vår påskrift borde observeras. 2:o det ovan-
liga Ock blott i gamla historier tillfinnande ädelmod, varmed 
grevinnan de la Gardie jälpt desse ,förtryckte kvinnor, vilket 
icke allenast förtjänar att enskilt berömmas, utan ock i publi- 
ken borde med en medaljs slående till hännes heder bliva 
bekant. 

Resultatet blev, att ståndet instämde i Moraths memorial 
samt beslöt slå en medalj över grevinnan "till belöning av en 
ovanlig dygd". 

Den 6 april upplästes Moraths ock Reuterholms memorial 
i prästeståndet. Ärkebiskopen var upprörd ock dikterade till 
protokollet en skarp reservation mot det sätt, varpå denna fråga 
behandlats av rikets första stånd. Han slöt med följande ord: 

Ja i sanning, mina vänner, är detta ett så bedrövligt 
prov därav, att jag ej ser, huru det första budet ock förbudet 
i vår katekes mot allt avguderi med förklaringar däröver 
skall bliva beståndande, om sådant jämväl vid våra riks-
möten får opåtalt passera, då likväl religionsstadgan av den 
20 mars 1735 så uttryckligen ock allvarligen förbjuder, att 
ingen vid allmänna sammankomster eller riksdagar må under-
stå sig att proponera eller utsprida något, som kan på ett 
eller annat sätt vara anstötligt mot den rena evangeliska läran. 
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Moraths memorial upplästes. Ståndet medgav, att åtskil-
ligt vore eftertänkligt, men ansåg, att efter lag borde rekonven-
tionsmålet först avslutas ock därefter alla handlingar inlemnas 
till justitiedeputationen. Så blev också ståndets beslut. 

Den 29 mars 1762 föll hovrättens dom i rekonventions-
målet. Eckman dömdes för sitt hårda förfarande mot kvinnorna 
till 21 dagars fängelse vid vatten ock bröd, att ersätta kvinnorna 
deras lidande med 3,900 dir s. ra. samt deras kostnader med 
2,000 dir samma mynt. Dessutom skulle han återbetala kronans 
förskott till 1760 års undersökning. Dock skulle han, i enlighet 
med Kongl. Maj:ts läjdebrev, ega tillåtelse, att, därest han så 
önskade, inom 6 veckor begiva sig i säkerhet. Den ovannämnda 
skadeersättningen skulle fördelas lika på kvinnorna, med undan-
tag av Back-Anna Eriksdotter, emedan det av åtskilligt fram-
gått, att hon icke varit utsatt för hård behandling. 

Tillberg dömdes "för sitt otillbörliga förhållande i ämbetet" 
till 8 dagars fängelse vid vatten ock bröd. 

Fjärdingsmannen Anders Danielsson dömdes för vidskepelse 
till 4 dagars fängelse vid vatten ock bröd. 

* 

Besvär till Kongl. Maj:t över detta utslag anfördes av Eck-
man, Tillberg, Risberg (å kvinnornas vägnar) ock Grewesmöhlen 
(å advokatfiskalämbetets vägnar). 

Eckmans besvär lemnades obeaktade i utslag av den 26 
maj 1762, utom att han skulle till processens avgörande hållas 
under behörig bevakning. Angående Tillberg innehöll Kongl. 
Maj:ts utslag av den 3 mars 1763, att hans straff skulle skärpas 
till 14 dagars fängelse vid vatten ock bröd. 

Risberg ock Grewesraöhlen hade anfört besvär över att 
Engman ock nämden blivit utan ansvar ock Tillberg för lindrigt 
straffad, samt över att ersättningen ej utfallit. 

Kongl. Maj:ts slutdom häröver utföll den 3 mars 1763, 
varigenom hovrättens beslut stadfästes, utoni att Eckman ålades 
utgiva 100 dir s. ra. till Back-Anna Eriksdotter, som av skrämsel 
förmåtts bekänna, att hon bedrivit trolldom, ock däröver "råkat 
i ett svårmodigt ock oroligt tillstånd'. Vidare skulle Eckman ej 
vidare få bekläda dommareämbetet, men dock hava rätt an-
vända det förutnämnda läjdebrevet 6 veckor från det han fått del 
av utslaget. 

Eckman synes sålunda ej saknat gynnare. Ban begagnade 
sig av läjdebrevet ock rymde. Några pänningar erhöllo ej kvin-
norna. De, inlemnade därför en supplik till Kongl. Maj:t, varuti 
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de anhöll() om att av allmänna medel få den dem tilldömda er-
sättningen. Denna anhållan bifölls genom Kongl. brevet av den 
4 april 1764, dock endast så till vida, att hälften av den be-
gärda summan skulle till dem genom statskontoret utbetalas. 

Ock därmed kan Sverges sista häxprocess sägas vara av-
slutad. Den hade varit det sista offentliga framträdandet av 
dylik vidskepelse ock av ett psykologiskt tillstånd, som kan spåras 
ända tillbaka till den dunkla forntiden ock som har sin mot-
svarighet i alla Europas land. 
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