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Trolldom ock Blakullafärder. 

Denna undersökning avser närmast förhållandena i Stora Tuna 
socken i Dalarna. Självklart är emellertid, att dessa icke äro helt isole-
rade frän det allmänna kulturella ock religiösa tillståndet, utan fastmera 
äro led i ett större sammanhang. Detta kan dock ej klarläggas endast 
genom detaljundersökningar. Jag anser mig dels ha lyckats framdraga 
ett rätt omfattande material, dels ock ha uppvisat för orten i viss mån 
säregna drag. 

Undersökningen kommer mästadels att syssla med de företeelser 
av vidskeplig art, som träffats i sockenkyrkans bokföring. Jag har 
emellertid därutöver velat giva min framställning en bredare ram ock 
lämnar därför först en allmän orientering, därvid stödjande mig på 
våra huvudarbeten på detta område, av Alfr. Lehmann, Troels-Lund, Ga-
delius ock Linderholm. De båda sistnämnda framställa i sina arbeten 
övertrons psykologi ock kulturhistoriska förutsättningar ock lämna 
därefter en specialhistorisk redogörelse, Gadelius framför allt för pro-
cesserna i Stockholm under 1676 samt Hjärnes ingripande, Linder-
holm för processerna i Bohuslän. Beklagligt nog har andra delen av 
detta sista ytterst förtjänstfulla ock i sitt slag enastående arbete ännu 
ej utkommit. I så fall hade Dalarnas trolldomshistoria givetvis fått 
en lika uttömmande behandling. I stort sett återgå alla framställ-
ningar av denna hittils till Kröningssvärds källpublikation, ock man 
har icke gjort sig mödan att gå till häradsrätternas originalprotokoll. 

Måhända skulle någon vara benägen att opponera sig mot offent-
liggörande av gångna tiders vidskepelse med den motiveringen, att folk 
nu för tiden icke tror på sådant ock att det ej tjänar något till att 
draga fram de ofta mycket råa företeelser, som därvid blottas. Ja, 
något uppbyggligt finnes ej där att hämta. Men gentemot anförda 
betänkligheter må framhållas, dels att en hel del vidskepelse alltjämt 
finnes kvar, dels att det icke är fråga om att tillmäta de grovt sinn-
liga föreställningarna ock handlingarna någon betydelse i ock för sig 
för våra dagar. Uppgiften är endast att belysa våra förfäders värk-
liga liv, leverne ock föreställningsvärld. 
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Det är också däri undersökningarnas värde ligger, från historisk 
synpunkt sett. Ty mot den bakgrund, de bilda, framträder utveck-
lingen intill vår tid så mycket bjärtare. Måhända är det inom detta 
område, som de allra betydelsefullaste förändringarna ägt rum såväl 
på det kulturella som på det religiösa området. Ock de kommo inga-
lunda i en handvändning. 

Till grund för vidskepelsen ligger som bekant en primitiv 
uppfattning av naturen. Enligt denna uppfattning är natu-
ren besjälad i ordets vidaste bemärkelse. Däri bo både gott 
ock ont, både gud ock djävul, ock de behärska var ock en kraf-
ter, som finnas i naturen. Mellan de nämnda storheterna rå-
der en ständig kamp, ock de möta människorna såväl på ett 
andligt som på ett materiellt-magiskt sätt. Kanske man 
skulle kunna säga, att krafterna i naturen för den primitiva 
tron te sig såsom nyckfulla ock icke, såsom den moderna na-
turvetenskapen velat finna, lagbundna. Människorna äro där-
för utlämnade åt deras godtyckliga spel. Endast en del för-
ståsigpåare anses kunna länka dem i önskad riktning. Men 
för att kunna detta måste de stå i förbund med själva grund-
makterna, de äro antingen präster eller trollkarlar ock troll-
käringar. 

Vidskepelse ock övertro kunna betecknas som illegitim re-
ligion. Gentemot denna har den legitima eller offentliga reli-
gionen genomlupit en gradvis frigörelse, alltifrån dess upp-
fattning om de makter, till vilka övertron vänder sig så-
som reala, värkliga ock därför mot Gud fientliga; ock seder-
mera såsom värdelösa. Slutligen, som i våra dagar hos oss, ha 
de mer eller mindre fullständigt försvunnit ur det allmänna 
medvetandet ock hållas för löjliga. 

Kristendomen stämplade allt, som inom hedendomen vär-
kade hämmande på dess inflytande, som vidskepelse. Men 
samtidigt assimilerade den med sig mycket av densamma, utan 
att vara medveten om den inre motsägelsen. Speciellt den se-
nare medeltidens katolicism bidrog härtill genom sin sakra-
mentlära, relikdyrkan ock annat. Luther bröt principiellt 
med vidskepelsen. Man jämföre hans förklaring till andra bu- 
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det i Lilla katekesen, där vidskepelse är synonym med lögn 
ock bedrägeri ock stämplas som synd. Dessutom bröt han 
med en massa magiska föreställningar, som fått religiös hälgd. 
Det måhända viktigaste var, att han revolutionerade hela det 
kristna livet. Han förde det ut ur legendens ock undrens värld 
ock förankrade det i det omedelbara personliga gudsumgänget. 
Utåt lät han det lika oförmedlat taga sig uttryck i det sedliga 
handlandet, plikten, kallelsen. Härtill kommer ock den lu-
therska försynstron. Men Luther övertog även den urgamla 
djävulstron ock tillät exorcism ock häxtro. Dessa blevo den 
brygga, på vilken vidskepelsen kunde gå över till lutherdomen. 
Luther själv var dock omedveten härom.1  

Det var "upplysningstidens" världsliga kultur, som ett par 
hundra år efter Luther på allvar började utrota vidskepelsen 
genom förstörande av häxtron. Den rensningsprocess, som 
därmed började, blev dock mycket långvarig. Först i förening 
med den moderna kulturen, den psykologiska forskningen ock 
den naturvetenskapliga omgestaltningen av världsbilden blev 
det möjligt för den evangeliska kyrkan att störta övertrons 
öppna maktställning ock skjuta den så långt in i skrymslena, 
att den numera knappast märkes. Så vida man icke, i likhet 
med vad J. A. Eklund synes vilja göra, påstår, att vidskepelsen 
endast skiftat gestalt. "Bakterieskräck ligger, på samma nivå 
som demonrädsla ock spökskrämsel. Ock modern medicinism 
kan väsentligen vara av samma rang som tron på trolltrum-
man. Ungefär lika lågt ligger väl också ofta det psykoanaly-
tiska själsläkeriet."2  — det är beaktansvärda ord av honom till 
vår tid. 

Trolldomsprocesser i Dalarna. 
Dalarna åtnjuter sedan fordom ett stadgat anseende som 

en av landets främsta trolldomsorter. Det kan troligen slå 
rekord i fråga om processer härom. Sådana ha förekommit 
under alla sekler av den nya tiden; det tjugonde århundradet 
i huvudsak undantaget. 

Vid mitten av 1500-talet, år 1551, synes Västerdalarna varit 
utsatt därför.3  Något över hundra år senare, eller 1668-1673 
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ha vi de stora, riksbekanta ock ej endast för Dalarna, utan för 
stora delar av vårt land synnerligen ödesdigra trolldomsproces- 
serna. Rörelsen torde denna gång hava inkommit till Dalarna 
från Lillhärdals socken i Härjedalen. I den kanske första 
skrivelse, vi äga om dessa häxprocesser, talas särskilt om "gän-
tan", som "beekiänner många här i Sochnen föruthan i Herr-
dahl hafwa fördt med sigh, ja Jämwäl och så små lindebarn"4. 
Det gäller en kvinna i Älvdalen, ock resorna, hon var anklagad 
för, gällde Blåkulla. Denna kvinna utförde även hedniska of-
fer, ty hon bekände ock "sigh hafwa sine Smörje-Kåppar på 
Ähserna, men ingen kundhe finna dehm igien uthan hon . . ." 
Det är utan tvivel här fråga om de bekanta offerstenar, med 
ett flertal halvsfäriska fördjupningar, som kallas älvkvarnar.5  

Ifrån Älvdalen, där så gott som alla gårdar voro angripna6, 
spred sig smittan söderut i första hand till Siljanssocknarna 
ock en del närgränsande orter. Det hela gick hastigt nog. Re-
dan 1669 meddelas, att "det begynt glunka ij dee nedrigare 
och Kopparberget närmare Socknerne, af hwilka en ij Wika 
ähr fasttagen och sitter wid Fahlun", där hon väl som så 
många andra olyckliga häxor förvarades i "Fahlu Steenhuus".8  

Stora Tuna ock Gagnef synas ej ha varit så mottagliga. 
Ännu 1670 rapporteras, att "dhet yppade trulldomsväsende här 
i Landsorten, så (Gudh bättre) tager det meera till än af, och 
snarast sagdt öfwer hela österdahle Sochnarne, undantagan-
des Gagnef och Tuna".6  

En översikt av trolldomsväsendets utbredning i Dalarna år 
1671 lämnas i en "Transumt af Landshöfdingen Duvalls 
skrifwelse till Kong!. Kammar-Collegium den 8 Julii" nämnda 
år. I densamma säges: "Efterskrefne Sochnar uthi öster-Dah-
larne äro af det beklagelige Trulldomswäsendet inficierade, 
nembl [ige] n 1. Bygdelagen Idre, Hede och Särne. 2. Elfwedals 
Sockn, 3. Mora Sockn. 4. Wenians Sockn. 5. Orssa Sockn. 
6. Ohret. 7. Rättwijk. 8. Lexsand. 9. Ähl Sockn. 10. 
Biuhsåhs. Och ändoch man i de öfrige Socknar icke ännu har 
förmärkt nogon uppenbaar Truldom, så gåår liikwähl ty wärr 
alle Socknar, heele Höfdingedömet öfwer, Sign- och löfierij 
uti Swang, som mäst uppå alle Ting förhänder hafwes."10  År 
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1672 säges "Trolldomswäsendet . . . uthi Gagnefh gå i 
swang", utan att dess karakter närmare omtalas.11  Följande 
år berättas för första gången om en häxprocess vid "Tuna 
Ting".12  

Ifrån Härjedalen ock Dalarna spred sig sjukdomen som en 
psykisk epidemi åt andra trakter. Ty även om det ej torde 
vara klarlagt, i vilket direkt förhållande häxväsendet i Da-
larna stod till detsamma i det övriga Sverige, så är det dock 
ett faktum, att det där uppträdde först sedan de uppseende-
väckande häxprocesserna börjat i Dalarna. Strängheten i 
dommarna torde ha väsentligt bidragit till smittans spridande. 
Ej mindre än 275-300 personer avrättades i vårt land under 
dessa processer.12  1600-talets häxprocesser voro de mäst om-
fattande, som förekommit i Sverige. 

I Dalarna förekommo häxprocesser åter åren 1757-1763. 
De voro lyckligtvis begränsade till Ål ock häjdades dessutom 
genom en enskild persons varmjärtade ock modiga ingripande. 
Omkring 90 år senare ha vi den ännu i rätt färskt minne be-
varade processen i Gagnef år 1858.14  Denna häxprocess är den 
sista i Sverige.15  

Innan jag övergår till de vidskepliga företeelser, Tuna-or-
ten har att förmäla om, må det tillåtas mig att förutom det 
redan sagda göra följande reflexioner. 

De stora häxrörelserna, speciellt 1600-talets, uppstodo i 
Härjedalens ock Dalarnas stor a sk ogstr ak t e r. Denna 
omständighet bör särskilt beaktas. För den moderna männi-
skan i allmänhet erbjuder storskogen en imponerande anblick 
ock en tjusning för öga ock sinne. Under forna tider däremot 
lade den tämligen säkert på sina bebyggare en tyngd ock en 
dragning till det allvarliga ock dystra, som in i deras själar 
förde något av skogens eget mörker. Detta levandegjordes 
genom uråldriga berättelser om de mystiska väsen, som där 
troddes driva sitt spel. Man måste själv ensam ha vistats i de 
djupa skogarna för att förstå den stämning av skrämsel ock 
skräck, som där så lätt griper tag om människan. Jag är täm-
ligen säker, att många av dem, som i våra dagars väl ombo-
nade ock upplysta städer le åt gångna tiders vidskepliga före- 
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ställningar, skulle känna skogens gastkramning ända in i ätt 
innersta, om de tvunges att i ensamhet tillbringa en enda höst-
lig ovädersnatt i densamma. Det är just under uppjagade, 
affektiva tillstånd, som människan lätt begår iakttagelsefel 
ock tror sig i värkligheten förnimma sådant, som endast existe-
rar i hännes minne ock fantasi.16  

Härtill kommer ock den omständigheten, att nöden i 
dessa trakter ofta var mycket stor. Här åt allmogen så sent 
som vid mitten av 1800-talet alltsomoftast barkbröd, ock ibland 
hade man inte ens det. Det var en bister ock hård tillvaro. 
Det var därför ej så underligt, att då man ej ansåg sig få jälp 
på det håll, som prästen anvisade, man sökte den på annat. 
Ock hur ofta var det för övrigt i många av dessa trakter till-
fälle att höra prästen? Oftare hörde man nog på trollkunniga 
lappar ock finnar, ock deras makt trodde man måhända 
mera på, i varje fall var den mera fruktad, ock det långt in i 
senaste tider. 

Det är nämligen att märka, att det ingalunda var ondska, 
som i allmänhet var motivet för tjänandet av "den onde". En 
av de bidragande orsakerna var, såsom även Gadelius11  säger, 
lekamlig nöd. Ett slående exempel härpå hava vi från proces-
sen.  i Mora ock österdalarna år 1669. En mor med son voro 
anklagade för blåkullafärder. Om sonen, Mångs Maass, säges, 
att han "hafwer af sin Moder lärdt, och i Trollkonsten fär-
digh . . . fått bäror18, 3 stycken, såsom Kattor en huijt, röödh, 
suart. Kan nu sielfwer göra bäror, och medh them giort alt 
ondt, fått twå huita runstycken. Frågades huarföre han tiente 
Sathan, emedan han war så ganska fattig, hade hwarken mat 
eller kläder m. m. Sathan hafwer lofuat, han skulle fåå blijfwa 
uti ett glimmande steenhuus Ewinner1iga."19  Detta är ej ett 
enstaka fall. Ett flertal liknande exempel skulle kunna anfö-
ras, där motivet är detsamma såväl för deltagandet i färderna 
till Blåkulla som ock för ingående av s. k. satans-paktum. 

Satan hade för dessa människor helt trätt i Guds ställe. 
Det var han, som för sina dyrkare var den mäktige ock den 
gode. Från nyssnämnda rättegång ha vi ett annat mycket be-
lysande vittnesbörd härom. Jerp Anna, Anders Knuts Dotter 
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i Oxebärg, en kvinna om 50 år, "säger sigh inthet minnas ner 
hon hafuer lärdt, och meent ingen annan Gudsdyrkan skulle 
wara, ehuruwähl hon hade altijd hört Guds ord, bekiende hon 
Sathan hafua befallat, hon skulle intet höra, det något efter-
tenkia eller på hiertat läggia: thy thet ähr alt lögn som Pres-
tema säga; Men troo man min ord, the ähro sanne, hafwer 
låtit för henne upp Luckan i helfwete20, och låtit henne see the 
fördömde Sielars grääsliga jemnier, och sagdt: Alla the som 
höra Guds ord, dertill troo sättia, och intill ändan sigh stadigt 
till Gudh hålla, the skola efter domedagen komma i thetta 
pijnorummet, Men the som troo min ord, och stadigt hålla sigh 
till migh the skola efter domen blijfwa uthi ett härligit Sten-
huus, hafwa dageligit giästebodh och myckien frögd och glädie 
Ewinnerliga.21  

När man hör dylikt, känner man sig frestad benämna dessa 
olyckliga martyrer för sin tro. 

Det föreföll också lättare för människans 
lägr e dr i f ter att tjäna satan än kristendomens moraliskt 
stränge Gud ock hans förkunnare. Under mina forskningar 
har det slagit mig, vilken svår kamp kyrkan hade att kämpa 
mot det här så starka begäret till utsvävningar 
i fråga om såväl mat ock dryck som ock på det sexuella områ-
det. "Frosseri samt i synnerhet dryckenskap ock otukt voro 
skötesynder; ej få voro ärftligt belastade eller idioter".22  Hade 
vägen till salighet under den katolska tiden gjorts rätt bred 
ock lätt för folket, så var den det ej längre. Det var nu ej 
mera fråga om en smidig anpassning efter mänsklig svaghet, 
utan Guds vilja, fattad på ett ganska lagiskt vis, skulle ske. 
Men i dessa bygder stötte den på hårt motstånd. Dal-allmogen 
har alltid varit bekant för sitt sega fasthållande vid det fäder-
neärvda, i fråga om såväl ont som gott. De sinnenas njut-
ningar, som kyrkan sökte lägga band på, fick man vid de vis-
serligen inbillade, men enligt deltagarnas mening dock värk-
ligen upplevda blåkullamötena häjdlöst hänge sig åt. Ty "Blå-
kullamötena återspegla väl, såsom naturligt är, i mångt ock 
mycket samtidens bondeliv ock bondesed . . . Blåkullamötenas 
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fästlighet ock glans, deras sång ock musik ock dans ock rika 
förplägnad töra väl närmast vara att tolka såsom hågkomster 
från de gamla glada hedniska ku1tmå1tiderna23, t. o. m. den ur-
gamla hornblåsningen håller i sig. Men det synes vara sär-
skilt e n kult, som starkast går igen, ock det är den gamla 
oanständiga dyrkan av fruktbarhetsguden Frey eller Frö."24  

Detta sista förhållande går så starkt igen, att man måste 
häpna. Kvinnorna — ock de voro de ojämförligt största anta-
let deltagare i blåkullafärderna — "bola" med satan själv ock 
resultatet uppges stundom bliva "ormilor ock grodor"25, medan 
männen "bohla" med "satans dotter".25  Ja ej ens mycket min-
deråriga barn gå här fria.27  Man måste, synes det mig, fråga, 
om det här är huvudsakligast minnen från en kvarlevande hed-
nisk kult, som går igen. Skulle man ej kunna finna även 
andra, lika antagliga förklaringsgrunder, som i varje fall givit 
förnyad kraft åt dessa eventuellt kvarlevande hågkomster? 
Självfallet är det svenska häxväsendet en utgrening av en all-
mänt europeisk företeelse. Men icke desto mindre måste fors-
karen i orts- ock tidsomständigheter söka efter de speciella 
betingelserna för dess uppträdande. 

1600-talets epidemi utbröt efter de stora krigen. Genom 
dessa hade en stor del av den manliga befolkningen dödats 
eller blivit krymplingar. Att detta skulle framkalla abnor-
m a sexuella förhållanden för kvinnorna,är en na-
turlig sak. Då den svenska befolkningsstatistiken börjar, år 
1750, var ju ännu — så långt efter krigsperiodens slut — kvin-
noöverskottet det största i Europa någonsin konstaterade, eller 
12 %.28  En annan bidragande orsak är väl ock kyrkans försök 
att medels sin tukt söka utrota det från dess synpunkt alltför 
fria förhållande mellan könen, som synes vara ett urgermanskt 
arv. Måhända är Dalarna den provins, som segast hållit kvar 
detta. Samlag före vigseln, sedan överenskommelse om äkten-
skap träffats, synes här långt in på senare århundradet ha varit 
det kanske rent av vanligaste, för att ej tala om s. k. nattlopp 
ock sammanliggande utan förstnämnda intimitet. För befolk-
ningen synas dock dessa förhållanden ej hava förefallit omo-
raliska. Det var ärvd vana, ock missbruk torde ej hava varit 
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vanligt förrän möjligen i senare tider, som fört en mängd främ-
lingar, ofta endast för korta uppehåll, till Dalarnas landsbygd. 

I blåkullafärderna togo sig de av myndigheterna tillbaka-
trängda drifterna fritt utlopp. 

Ännu en bidragande orsak till bevarandet av de fäderne-
ärvda föreställningarna var säkerligen byalagens inre 
sammanhållning ock enhet samt socknarnas isolering 
från varandra. Skiftesvärket har ju icke ens ännu gått fram 
över stora delar av Dalarna. Detta torde beaktas vid bedöm-
mandet av den seghet, varmed vidskepliga föreställningar levat 
kvar just i Dalarna.29  

Synnerligen klargörande för möjligheten av den enskildes 
övertygelse om att ha varit utsatt för eller själv delaktig i blå-
kullaresor ock annan trolldom äro följande ord av Linder-
holm: "Bäst kan man göra sig en föreställning om den sub-
jektiva förnimmelsen vid uppvaknandet, om man erinrar sig 
känslan vid en mycket livlig dröm, där man vid uppvaknandet 
först icke riktigt vet, om man blott drömt eller om det varit 
något värkligt".30  I drömmen återkommer ju ofta det man i 
vaket tillstånd sysslat med eller tänkt på. 

Trolldom, vidskepelse ock oförklarade företeelser äro allt-
jämt tacksamma samtalsämnen. Huru skulle det ej då ha va-
rit under gångna tider! Landshövdingen Duvall meddelar 
1670, att då han en gång frågade, varför man bland befolk-
ningen talade så mycket om trolldom, han fick till svar, "att 
det icke woore stoort att undra på, efter det wore nu mäst 
ordinarie samtaalet uthi alle deres samwisten och säl-
skap".31  

Trolldomsväsendet i Stora Tana. 

Då den allmänna stämningen var sådan, är det ej häller 
underligt, om vi även i Tuna-trakten finna åtskilligt troll-
domsväsen. Det mäst elakartade utslaget därav, häxväsendet, 
synes dock inskränka sig till en enda process, år 1673. Förut-
sättningarna för att vidskepelsen i sina svåraste former skulle 
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kunnat florera här, voro ej så goda som i de trakter av Da-
larna, där den eljest härjade. 

Stora Tuna var tämligen tätt bebyggt. Man bodde i all-
mänhet på den stora öppna slätten. Den skrämmande skogen 
var redan besegrad. Där vistades man endast en del av vin-
tern ock sommaren. Får man dömma efter de fäbodar, som 
ännu finnas kvar, flyttade aldrig en större del av befolkningen 
till dem under sistnämnda del av året. Under det att man i 
övre Dalarna gick så gott som man ur huse ock med hela fa-
miljen till "budom", torde i Tuna ej just mer än de för kreatu-
rens skötsel nödvändiga begett sig dit. — Den trakt inom sock-
nen, där häxprocessen år 1673 utspelas, Kopparslagaregården, 
är just belägen i den nordliga utkanten, på gränsen mot övre 
Dalarna. 

Nöden var väl här ej häller fullt så stor. Jorden var ju 
mycket uppodlad ock ganska bördig. Ett extra tillskott kom 
från de mångahanda foror, körslor ock annat, som man hade 
tillfälle att förtjäna på just här. 

Härtill kom, att man i Stora Tuna hade det kanske tidi-
gaste ock bäst ordnade skolväsendet i hela provinsen. Detta 
måste ha betytt en hel del, då det gällde att hålla tillbaka det 
svåraste trolldomsväsendet. Det kan i detta sammanhang på-
pekas, att staten på andra håll i Dalarna inrättade skolor gent-
emot trolldomsväsendet. Under de stora häxprocesserna på 
1600-talet påpekas också, att skolgång skyddade de unga emot 
att angripas av detsamma.32  

Ej minst torde slutligen det för Dalarna ovanligt talrika 
prästerskap, socknen hade — ej mindre än fyra prästmän fun-
nos — hava förmått att övervaka ock leda folket i en sund rikt-
ning. Härtill bidrog säkerligen också i hög grad den utmärkta 
kyrkliga lekmannaorganisation, de s. k. uppsyningsmännen, 
som år 1682 inrättats. Den stora socknens invånare indelades i 
smärre, för att icke säga små grupper, som var ock en över-
vakades av en utav prästerskapet särskilt utvald, lämplig man. 
På en folkmängd av omkr. 3,000 personer funnos 139 uppsy-
ningsmän.33  Befolkningen var ej, skulle man kunna säga, så 
helt lemnad åt sig själv. 



TROLLDOM OCK BLÅKULLAFÄRDER 13 

Som källor för forskningen rörande vidskepelse i Stora 
Tuna i äldre tider ha, som tidigare omtalats, i detta arbete så 
gott som uteslutande de kyrkliga urkunderna anlitats. Endast 
i fråga om häxprocessen år 1673 ock i övrigt i några enstaka 
fall har jag vänt mig till häradsrättens domböcker. Jag har 
nämligen trott mig kunna konstatera, att det i allmänhet var 
prästerskapet eller kyrkorådet, som i första hand mottog an-
märkningar mot församlingsbornas liv ock leverne ock sedan 
avgjorde, om en sak skulle hänskjutas till världslig rätt eller 
av dem själva avgöras. Härvid har jag, som senare skall fram-
hållas, funnit anmärkningsvärd den sunda, rent mänskliga 
uppfattning ock den mindre vanliga fördomsfrihet, som dessa 
kyrkliga myndigheter tyckas ha ådagalagt just här — åtmin-
stone sedan den egentliga epidemien gått över. Ock även om 
den här omtalade processen är lika bedrövlig som tidstypisk, 
så inskränker den sig ju dock till ett enda fall. Vi torde där-
för, enligt min mening, få en ganska fullständig uppfattning 
om vad som i detta fall förekommit, även om domböckerna 
utnyttjats endast i nämnda omfattning. 

Vidskepelsens arter äro mångfaldiga. Vi möta också ett 
flertal företeelser, med vilka Tuna-prästerskapet fått stifta be-
kantskap. Före 1650-talet, medan de trakter, som vid denna 
tid lades under Falu kontrakt, ännu hörde under Tuna-pros-
tens ämbetsområde, torde dennes erfarenhet av vidskepliga 
folkföreställningar ha varit mycket rik. De nämnda trak-
terna äro skogrika ock till stor del avsides belägna. Våra käl-
lor från denna tid äro emellertid synnerligen knapphändiga. 

1600-talet. 
För tiden före de stora processerna är Halls urkundsam-

ling tilsvidare den enda källan. Där omtalas från Rudbeckius' 
biskopstid (1619-1646) blott tVå fall från Stora Tuna. 

1623 6/6. "H[ustru] Brijta i Bomsara i Tuna pläghar 
bruka leffierij och signerij emoot qvesan34, elfueblästen etc. 
Hon läste up två långa läsningar ther emoot in proesentia Epi-
scopi et Capitularium. När hyttebruket går illa för någhon 
så pläghar hon ock bruka läsningar ther före, såsom hon in 
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pmsentia läste up een long ramsa ther före. Hon hafuer ther 
före varit exclusa ab ecclesia [bannlyst] alt sedhan Påscha. 
Sententia: Hon skall om nästkommande söndagh eller mån-
dagh recipi in ecclesiam [återupptas i församlingen], haffua 
rijss i handena och stå medh bara ax! [ar]. Hennes man Gös-
taff, om han här effter lijdher någhon som henne besöker, och 
håller medh henne och icke giffuer prposito tilkenna, skall 
han stå samma straff." 

Straffet var ett slags skamstraff, som ofta ådömdes för di-
verse oarter. Den dömde skulle under högmässan ifrån and-
ragångsringningen stå på den längst ner i kyrkan placerade 
s. k. pliktbänken eller pliktpallen, även kallad skampallen ock 
horpallen. Efter högmässans slut skedde avlösningen inför 
hela församlingen. I 1686 års kyrkolag var seden med ris ock 
bara axlar avskaffad. 

Anmärkningsvärt är, att i denna bärgslagsbygd uppstått 
även ett slags besvärjelse åsyftande framgång i gruvdriften. 
Annars avsåg man ju därmed i regel botande av sjukdom hos 
människor eller djur eller påvärkande av väderleksförhållan-
dena. — "Elueblästen", d. v. s. ett slags nässelfeber, an-
sågs man kunna få, om man mötte "svartälva". I Edsve-
dens skogstrakter var botemedlet rökning med en mossa, kal-
lad "älvanäver", som liknade renmossa.35  

Det andra fallet, som väl mera måste karakteriseras som 
ett obehärskat lynnesutbrott än vidskepelse, är följande: "1629 
5/8  Erich Erichsson i Södre Roma uthi Tuna sochn haffuer 
förbannat väderleken medh thesse ordh: Thz veete nu fanen 
huru man nu skal såå i thetta långsamma regnet. Then 
samme fanen son haffuer borttaghit solen, han taghe och reg-
net bort. Sententia [resolution] : 1) Skal han absolveras poli-
tice [antagligen= slippa ifrån världslig domstol]; 2) Komma 
pärsonligh hijt til Wästeråås Capitel, och bekomma vidare be-
skeedh." 

Dylika beivrade fall äro före den egentliga trolldomsperio-
den mycket sällsynta. De synas för övrigt av socknens kyrk-
liga myndigheter ha upptagits med ett lugn, som skarpt stic-
ker av mot den besinningslösa upphetsningen några årtionden 
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senare. Det är väl f. ö. Rudbeckius, som infört sedvänjan, att 
de kyrkliga myndigheterna först togo hand om fallen. Syftet 
var dels att genomföra folkförädlingsarbetet på alla områden, 
dels — om ock kanske ej fullt medvetet — att ernå en mera 
personlig, mindre formalistisk ock därigenom på en gång 
kanske mildare ock värkningsfullare behandling av målen, 
än de världsliga myndigheterna kunnat åstadkomma. 

År 1673 förekom som nämnt en häxprocess av typisk art 
i Stora Tuna. Kröningssvärd refererar endast Svea hovrätts 
fastställelse av dödsdommen. Rättegången är visserligen som 
sagt likartad med de övriga i bedrövlighet. Då den emellertid 
innehåller en del konkreta detaljer, anser jag protokollet för-
tjäna återgivas i dess helhet, hälst mig veterligt något dylikt 
protokoll från denna trakt ej tidigare offentliggjorts. 

"Anno 1673 den 29 Aprilis wardt laga Ting hållit i Tana, närwa-
rande Hans Nådh H:r Landshöfdingen Wälborne H. Gustaff Duwall, 
Herre till Karnäs, Tawastby och Hoff, Ridder. Befallningsmannen 
Nills Johan Peersson Mordus sampt Nämbden 

Mårten Mårtensson i Swärdsiö 
Lars Andersson i Hesse 
Jacob Hansson i Wästansiö 
Matz Larsson i Stångbäck 
Halfward 011sson i Sillnäs 
Anders Nilsson i Måssby 
Jöns Ersson i Gierbergiärde 
Anders Knutzon i Spraxkya 
Knut Knutsson i Kärby 
Anders Månsson i Dahlsjö 
Lars Mårtensson i Tiärna 
Anders Matzon i Biörkle. 

Den 7 junij till Högl. Kongl. Hof- 
Rätten öfwersänd. 
Afrättades och Brändes. 

Stältes för Rätten en gammal hustro Mahlin 1VIatzdotter Olof An-
derssons i Kopparslagaregården, som blef anklagad att förföhra barn 
på den förskräckelige blåkulla wägen. Dhenne Mahlin ähr sine 50 åhr 
gammal vngefehr, hwilken förmahntes at bekänna sanningen och till-
frågas, när hon denna blåkulla resan först har begynt och huruledes 
hon ähr dher till kommen, svarade hon mycket hmsitanter, doch omsi-
der föregaf hon det wara 3 åhr sedan hon begynte fahra. När hon 
nu befaltes göra en omständig berättelse dher om, huru det i sanning 

2 — Sv. landsm. Langseth. 
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sig förhölle, då nekade hon under tijden hafwa fahrit, stundom bero-
pade hon sig på Capellanens H. Peers inlaghe opsatt på hennes egen 
bekännelse. Således fohr hon mycket länge och hwinliade, då sade hon 
sig ingenvägs hafwa fahrit, åter sade hon det är fuller opskrifvit hwadh 
jag har bekändt, och när man då laas op af Capellanens skrifft hwadh 
hon bekändt hade i Prästerskapets närwaro, neekade hon återigen till 
denna fördom, säjandes at barnen som henne hafwa angifvit berättade 
mycket osant på henne. Effter ett långt nekiande war åter effter-
skrefne denne hennes bekiännelse, at för 3 åhr sedan om winteren gick 
hon vth om en natt, och när hon kom i förstugun, stodh dher en för 
henne såsom en blå häst, då kårsade hon sig, gick in igen och undslap 
dhen gången. Widh pass 8 dagar dher effter, när hon om natten skulle 
gå uth, stodh åter en i förstugun för henne lijka såsom en stoor swart 
häst, wijdaxe kom hon inthet medh sin bekännelse, förr än man åter 
länge måste Meka och förmahna henne at hon för Gudz och sin egen 
sahligheet skuldh wille wthsäija sanningen: Då berättade hon ytterli-
gare at, när hon andre resan såg den swarte hästen, låg hon i sin 
säng, hwilken blåste på henne, och då måste hon stijga op, sättiandes 
sig bådhe twå på en båck, som han hade in medh sig, fohre så åstadh 
ett stycke wäg uth åt marken, men emedan hon i wägen kom till at 
bedia Gudh bewara sig, slapp hon, gick hem åt igen, och när hon hem-
kom, satte hon sig till at spinna, effter det då allareda war dager. 
Hennes man war då inthet hemma, vthan hade afftonen tillförende 
fahret till Kopparberget medh kohl. 

Emedan nu Rätten inthet wiste, hwadh troo man skulle sättia till 
dhenne hennes kalle och lahme bekännelse, dy [därför] wijstes hon 
vth och förmahntes innerligen at åkalla Gudh om hielp till at kunna 
besinna den stora fahra hon ähr stadder vthi, och af hjärtat bekänna 
sit grofwa förseende. Sedan företogs andre tingssaker. 

Den 30 Aprilis kallades åter dhenne Mahlin Matzdotter fram, 
ehrinrades henne dhe alfwarsamma förmahningar henne i går blefwe 
förestälte, och tillfrågades nu, om hon hade fahrit till blåkulla, iäm-
wäll när hon först begynte detta? Swarade ja, och berättade, at hon 
i fiohl fohr första gången åstadh. 

Henne påmintes, at hon i går bekände sig för 3 åhr sedan förste 
resan hafwa fahrit dijt, dherföre måtte då ett dhera wara osant an-
tingen det hon i går eller nu berättade. Dhertill swarade hon inthet. 

Rätten winlade sig på det aldra högsta at komma henne till en 
sanfärdig bekännelse, då swarade hon omsijdor at för 3 åhr sedan kom 
Satan till henne om en natt i förstugun, när hon skulle gå vth, såsom 
en blå häst, andre resan vngefehr 8 dagar dher effter vthi lijknelse 
såsom en swart häst, och bägge dhesse gånger vndslapp hon honom, 
men tridie gången såsom en Båck, som sadhe åt henne, at hon skulle 
tjäna honom, lofwandes henne allehanda, och då måste hon föllia medh. 
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Till at profwa huru stadig hon vthi dhenne bekännelse wara skulle, 
giordes och detta hennes tahl twifwelaktigt, och sades henne, at man 
icke kunde tro henne vthi detta, emedan hon så offta hade wijst sin 
hvekachtigheet och flere reesor ähr medh twetahl beslagen. Då berät-
tade hon åter, at en gammal hustro i Gimmesberke vthi Peer Matzsons 
gårdh boendes (som vngefehr för 20 åhr sedan ähr dödh blefwen) skall 
hafwa henne detta lärdt, hwilken om en natt kom till henne i Forssa, 
dher hon war i tienst, säjandes till henne, at hon skulle föllia sig, hon 
skulle få en annan hussbonde at tiäna, satte henne på en koo och fohro 
dher medh å.stadh; När dhe kommo till Blåkulla, kom Satan emot 
dhem, hwilken giorde henne stora löfften om hon wille tiäna honom, 
men hon hafwer bedit Gudh bewara sig, slapp dhedan och tychte, at 
hon gick hem igen. 

Såsom detta icke tycktes wara trowerdigt, altså höll man länge på 
medh största fogh at kunna vthleta rätta sanningen af henne, men för-
gäfwes, tillstodh omsidher at Satan döpte henne, men widh hwadh 
nampn, kom man henne länge icke at vthsäja, effter hon berättade at 
det war så styggt, hon kunde icke nämpna det; Ändteligen effter långt 
påörkiande sadhe hon, at han kallade henne Christin. Men sedan henne 
blef remonstrerat, at det nampnet icke war så styggt, at hon skulle 
hafwa betänkiande det at vthnämpna, och altså det icke kunde wara 
sant, dy förmahnas hon åter till sanningen igen: Swarade omsider, at 
han kalladhe henne Fahnen. Tillstår på tillfrågan sig hafwa målkat en 
Soldat Enkias H. Sophias i Kopparslagaregården koo, men inga fleer. 

All dhenne bekännelse, gjorde hon lijka såsom sofwandes, och in-
thet ordh fick man af henne, vthan man skulle fråga henne, det dock 
mycket trögt för henne gick, och mehrendeels till alle frågor swarade 
hon ja, så at Rätten inthet wiste, hwadh troo till hennes swar sättias 
skulle. Dherföre blef hon än yttermehra på sin siähls sahligheetz väg-
nar förmahnt at blifwa med rätta sanningen och dhen bekänna. Hon 
stodh då ändteligen dher widh at hon hadhe fahrit till Blåkulla, för-
plichtat sig till Satans t,ienst, förfördt dhe barn som henne åklagade 
och här nedan före nämpnas, målkat andras koor, och will på alt detta 
tryggeligen döö. Men at hon skall hafwa betiändt för Prästerskapet, 
at hon en runn tijdh skall hafwa brukat sign- och löfwierij, det säger 
hon aldeles neij till, och will på inthet sätt tillstå sig sådant hafwa 
öfwat. 

Dhen gambla h. Karine i Gimmesberke, som aldraförst hafwer hafft 
henne med sig till Blåkulla, war ingen som kunde draga sig till minnes 
at hafwa kändt, ehuru wäll hon beskreef gården dher hon bodde vthi, 
således at dher bedrefwes store ogiärningar medh hoor och barnemordh, 
men elliest sade hon sig aldrig dher hafwa vmgåtz eller want dher 
bekandt. Dhe barn som hon förfördt hafwer och henne anklagat, ähre 
dhesse effterschrefne, Nembl. 
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Brita 011ssdotter, Mahlins stiufdotter, om 12 åhr, weet inthet, när 
hon förste gängen ähr af sin stiufmoder åstadtagen, effter det ähr så 
länge sedan, at hon det inthet minns, ähr ingen natt fri, vthan då Sa-
tan och hon komma, måste hon föllia medh, och så fahra dhe gård ifrån 
gårdh, tagandes barn medh sig så många som få rum på en gång, och 
när dhe ähro framförde till Blåkulla, fahra dhe annan gången samma 
natt effter fler. Vthi resan säger hon sig see en smal wäg på högre 
handen, på hwilken några hwijta änglar stå, som förmahne dhem 
afstå med en sådan reesa, men Satan beder sitt sälskap inthet achta 
hwad dhe sälja, vthan rijdha fort till helfwetis. Weet inthet, om hon 
dher är döpt, vthan emedan hon seer at dhe andre barnen blifwa dher 
döpte då dhe komma dijt, kan hon wäll tänkia, at och hon dhesslijkest 
dher ähr döpt. Berättar sig och hafwa rijdit dijt på folk. 

Hon nekar sig wara till den profection kommen at kunna fahra för 
sig siälf och taga andra barn med sig, doch säljer hon sin Stiufmoder 
2 eller 3 gånger hafwa tillbudit sig willia lähra henne detta, men hon 
har icke welat fresta det någon gång. Men målka kan hon, det hon 
altijdh säljer skee i fähusen, dher dhe taga Creaturen som dhe rijdha 
på, och föhra så miölken med sig till Blåkulla. 

Bekienner sig hafwa fått några stycken klutar af Satan vthaf alle-
handa färge, för det hon inthet skulle oppenbahra något om dhenna 
Blåkullaresan. Vthi Blåkulla berättar hon at Satan hafwer wijst bar-
nen helfwetet, tagandes op en lucka, dher blå låga opstijger, och hotar 
att skola stoppa dhem dijt neder, om dhe icke willia tiäna honom. Sa-
tan hafwer och förmahnt dhem at dhe i dag här widh tinget ingen 
bekiännelse dher om giöra skulle. Säijer sin Stiufmoder wara kokerska 
i Blåkulla, och kiörer henne till at bähra wedh in i kiöket åt sig. Mehra 
wille hon inthet tillstå sig hafwa lärdt. 

Gästgifwaren Matz Knutzson i Assleby framkom och berättade, 
huru såsom dhenne flicka hade bekändt för honom, at hon kan wända 
syn, giöra wäder, taga machten af folk och boskap, sielf fahra till Blå-
kulla och föhra andre barn medh sig: Och at dhe klutarna som ofwan 
förmähles brukade hon till att taga machten af folk med, dhem han 
togh ifrån henne och wille sticka dhem i böxesäcken, men hon wägrade 
honom det, vthan badh honom heller kasta dhem på elden, det han och 
giorde. Ibland dhesse klutar sadhe han och hafwa want ett band, ett 
stycke af v11 ihop flätat och det öfrige af skogarn, hwilket hon har be-
rättat bruka för grimma, då hon reser till Blåkulla. Ibland samma 
klutar hafwer och want en Tallkott, den har hon bekändt at hon bru-
kade till at smöria med, förr än hon skulle fahra till Blåkulla, och at 
hon hade lärdt sielf at fahra. 

Samma gång hafwer och denne flicka bekändt sig hafwa en Särk 
på sig, som halfparten war sömad på rätta sijdan och hälfften på 
afwuge sijdan, dhen dher och aldrig skall hafwa want twättat. Och 
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så länge hon hade den på sig, kunde hon inthet bekänna; Dherföre haf-
wer b:de Gästgifware afklädt henne alle sine kläder, och klädt på henne 
andra, sedan bekände hon omständeligen, dher han tillförende ingen 
wäg kunde komma med henne, ehuru högt han sig dher om bemödade. 
Hon hafwer och berättat, at hon af ofwanb:de afwigt sömmade särk 
skulle sig i så måtto betiäna, det resan till Blåkulla skulle gå dhess 
fortare. 

Detta om särken bekände flickan sant wara, berättandes sin Stiuf-
moder hafwa honom sömat. Måste ochså tillstå, at hon sielf kunde 
fahra till Blåkulla, smordt medh Tallekotten och brukadt ofwanbe-
m[äl]de band till grimma. 

At hafwa tagit machten af folk medh klutarne hon hade hafft, 
nekade hon det skee på folk, vthan på boskap och andra Creatur, doch 
sade hon sig det eij kunna, förebahr at hennes stiufmoder sätter knif-
wen i wäggen till at målka och säljer: Här skall iag taga båelhe macht 
och modh. Men Matz Knutzson stodh inständigt dher på at hon hadhe 
så för honom bekändt. 

Till at wända syn sade hon sin Stiufmoder bruka dhesse orden, 
seendes honom i ögonen, som hon will förwända synen för: Fahnen 
ware i synen på dig. Men sig siälf nekade hon aldeles hafwa lärdt detta. 

Sammaledes nekade och flickan kunna giöra wädher, likwäll wiste 
hon konsten, huru hennes stiufmodher då bähr sig åth, nembl. hon lääs 
således, Jag troor på fahnen i helwetet, blåsandes dher medh igenom 
ett trää, som mehrendels ähr klufwet men icke åtskildt aldeles, och då 
blifwer det wäder af. 

Erich Hansson i Kopparslagaregården, 14 åhr, begynte först föhras 
af Mahlin och Brita något före Juul. 

Karin Hansdotter ibm, b:de Erichs brodher, 12 åhr, nekar sig weta 
af dhenna reesan, men hennes broder och dhe andra barnen berätta, at 
hon ähr medh dhem i sälskapet. 

Olof Peersson på Leenheden Peer 011ss. gässe ibm, 11 åhr, begynte 
i höstas at föhras. 

Elisabet Erichsdotter på Leenheden, Erich Erichssons dotter ibm, 
9 åhr, med Christin Erichsdotter, sin syster, 3 ähr, begynte föhras för 
Juul. 

Anna Erichsdotter, Erich Jönss. dotter i Dufwenäs, 10 åhr, sam- 
maledes. 

Olof Matzson i Dufwenäs 23 wekor säija dhe andre barnen ochså 
see i sällskapet med sig. 

Chirstin Knutzdotter i Kopparslagaregården, 8 åhr. 
Matz Matzsons gåsse ibm 11/2  åhr. 
Anders Erichsson i Solbacken, 4 åhr. 
Chirstin Larsdotter på Leenheden, 12 åhr. 
Anders Hansson, ibm, 4 åhr. 
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Karin Jörensdotter ibm 7 åhr, sampt hennes syster 
Elisabet Jörensdotter 1 ähr. 
Anders Mechelss. ibm 2 döttrar och en solan neka sig fahra, men 

dhe andra barnen sälja sig see dhem i dheras sällskap. 
Förvthan 10 stycken barn på Leenheden, som Mahlin och Brita nu 

nyligen hafwa begynt föhra. 
Alle dhesse hafwa inthet lärdt sielfwa fahra, eij heller låta sig 

höra at hafwa till dhenne resan någon lust, ytan willia giärna blifwa 
den quitt, om dhe kunna. 

H. Mahlin förehöltz det straff, som hon medh dhenne sin grofwe 
gierning förtiänt hadhe Nämbl. Den timmelige dödhen först och främst, 
och sedan den ewiga dödhen, så frampt hon icke bekände rätta san-
ningen, ångrade sig och innerligen bådhe Gudh om förlåtelse; Dherpå 
tillfrågades hon än till öfwerflödh, om hon ähr skyldig till det som bar-
nen henne anklaga för, och det hon sielf på sig bekändt hade. Swa-
rade Ja. 

Wijdhare tillspordes hon om hon hade fahrit till Blåkulla? R. Ja. 
Om hon hade gifwit sig i Satans wäldh? R. Icke aldeles. 
Om hon hade fördt barn medh sig till Blåkulla? R. Ja. 
Om hon har målkat annors mans boskap, och dherigenom tillfogat 

sin nästa och iämbnChristen skada? R. Ja. 
Om hon sielf wille eller hade något mehr at bekänna? R. Nej, 

hon wille befalla sig i Gudz händer och gifwa sig ifrån sine grofwa 
synder; Badh och, det Rätten wille bedia Gudh för henne at hon kunde 
slippa Satan. 

Om hon på dhenna sin bekännelse wille gå till dödhen? R. Ja. 
Dhenne H. Mahlin och hennes man ähre vtharme folk och äga alz 

inthet: Hon hafwer dhessförvthan det wittnesbördh om sig, at hon haf-
wer want ett troget och flijtigt arbetzhion, dher hon tient hafwer, och 
ähr aldrig spordt slijk eller någon annan odygd af henne förr än nu. 

S ent en ti a. Alldhenstundh H. Mahlin Olof Anderssons i Kop-
parslagaregården sielf tillstår sig hafwa fahret på dhenne fördömme-
lige Blåkullewägen, förledt dhertill sin egen stiufdotter af späda barn-
domen, och dhessförvthan fördt må.nge små barn Satan tillhanda, dy 
dömdes hon effter Gudz lag Exod. 22: 18 till dödhen. 

Hennes Stiufdotter Brita 011sdotter, som och vthi dhenne Trolldom 
så wijdha ähr kommen, at hon bådhe sielf kan fahra och föhra andra 
barn med sig, men ähr ännu icke till sine mogne åhr kommen, höll 
Rätten före skähligast at låta medh rijs affstraffa. 

Alla dhe andra barnen kändes frij ifrån straffet, emedan dhe icke 
allenast inthet hafwa lärdt at practicera något af detta Trollskap, 
vthan och giärna önska sig wara dhenne färden frije och qwitte. Allt 
detta dhen Högl. Kongl. Hofrätten Vnderdånligen hemställt. 
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Fallet är, som i allmänhet de svenska trolldomsprocesserna, 
ett typiskt blåkullamål. Visserligen antydes även förgörning, 
men detta mera såsom en biomständighet. 

Några barn beskylla den fattiga Malin för att föra dem till 
Blåkulla ock utpeka en del andra som kamrater på färden, 
vilka dock neka därtill. Allt har väl från början satts i gång 
av "stiufdottern", vilket ord ju förklarar en hel del. Med 
"Iåckande och förmahningar" letar så rätten fram, vad den 
vill ha fram — särskilt befängt är ju framprässandet av det 
nya namnet ock den stackars kvinnans försök att tillfreds-
ställa sina plågoandar. Hännes jälplöshet markeras gång på 
gång i protokollet: "hwsitanter" [trögt], "hwinkande" [tve-
kande], liksom sovande, svarade merendels till alla frågor ja 
etc. — men fattas av rätten liksom hännes tvetalan, vilken ju 
har sin naturliga förklaringsgrund, som särskilt bevis på onds-
ka. Huruvida behandlingssättet varit så faderligt välvilligt, 
som protokollet ger vid handen, får väl lämnas därhän. Man 
tvingas nästan att tvivla därpå, ock hännes "hi,vekachtigheet" 
[ankelmod] 36  berodde kanske icke endast på hännes intellek-
tuella efterblivenhet. Ännu vid den bekanta trolldomsproces-
sen i Åls socken i Dalarna 1757-63 användes den måst fruk-
tansvärda tortyr för att framprässa bekännelser. Dessa åter-
togos dock vid senare förhör under mera humana förhållan-
den." 

Här bör kanske påpekas, att det, så vitt jag kan finna, 
är en stor skillnad mellan dessa sistnämnda häxprocesser ock 
1668-1673 års. De i de sistnämnda anklagade synas på det 
hela taget själva ha varit övertygade om värkligheten av sina 
förbindelser med Blåkulla, under det att de 90 år senare an-
klagade tydligen endast genom våld tvingats till medgivanden, 
på vilka de själva ej trott. 

Huvudvittnet mot Malin, styvdottern, är helt fången i ti-
dens föreställningar. De besvärjelseformler, som hon naivt 
uppkonstruerar, hava dock ingen likhet med dem, som värkli-
gen brukades i dylika fal1.38  

Dock innehåller denna rättegång en del detaljer, som kunna 
förtjäna att påpekas. Korstecknet brukades ju av allmogen 
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långt in i vår tid som skydd mot onda makter. Seden var dock 
av prästerskapet längesedan utdömd som påvisk, men bibehölls 
i dopritualet enligt 1693 års kyrkohandbok ock v. Troils förslag 
till handbok år 1793. Det ströks i 1799 års förslag till hand-
bok på grund av att det försorsakat vidskepelse ock vantro 
ock förblev uteslutet i kyrkohandböckerna av senare datum." 
Här förefaller det, som om ingen opponerat sig däremot, då 
alla tydligen i ett liknande fall skulle skyddat sig på samma 
sätt. — Vid det nyss nämnda senare förhöret i trölldomspro-
cessen i Ål, vilket för övrigt hölls inför prästerskapet i Falun, 
frågade förhörsledaren: "Jag tycker, I frukten mer länsman 
än hin onde?" Därpå svarade de anklagade kvinnorna:. "Ja, 
visst göra vi det, den onde kunna vi korsa oss före, men så 
kunna vi inte för länsman; den onde måste vika, när vi be 
Gud, men för länsman kunna vi int' fria oss."" — Påståendet, 
att den anklagade kommit hem vid fullt dagsljus efter den 
första utflykten, är ju egendomligt. Det förefaller alltför 
"framlockat", för att man skulle behöva förutsätta somnam-
bulism 1. dyl. Hännes undanflykt, att ingen var hemma, ty-
der därpå. De svarta hästarna, som hon sett (blå har väl här 
i enlighet med äldre språkbruk betydelsen svart), äro ju i folk-
tron ofta uppenbarelser från tillvarons nattsida. 

Bland anmärkningsvärda detaljer äro klutarna, som Brita 
säger sig hava fått av Satan. De tyckas ju hava hört hemma i 
värklighetens värld. Till denna hörde ju också bäran, puken 
ock mjölkharen. Då emellertid flickans klutar icke sägas ha 
använts till att föra hem mjölk ock smör från grannar, göra 
de måhända icke skäl för någondera benämningen.' Annars 
äro konkreta föremål sällsynta vid dessa rannsakningar. Flic-
kan har kommit över de brokiga tygbitarna på något sätt ock 
snart diktat ihop deras historia. Än säger hon, att hon fått 
dem som mutor av satan för att ej bekänna, än att de kunna 
användas vid förgörning. Smörjningen med tallkotten, det 
flätade bandet som grimma ock blåsandet genom det kluvna 
vedträdet omnämnas ej häller i andra processer, men ur den 
sjuka folkfantasiens träd sköto ständigt nya skott fram. Den 
rätt ock avigt sömmade särken kan ju ha kommit till av en 
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ren tillfällighet i det fattiga hemmet ock sedan satt den illfun-
diga flickans fantasi i rörelse. Huruvida däri döljer sig någon 
föreställning om ett magiskt skyddsmedel 1. dyl., är mig obe-
kant. Alla dessa detaljer, som av landshövdingen ock nämn-
den skärskådas ock utforskas med djupaste allvar, visa, hur 
till ytterlighet uppjagad stämningen var. 

Det framgår icke tydligt, vilken roll kaplanen Peer (kom-
ministern Petrus Barkman ) 42  spelat. Dock tyder lika mycket 
på att han mottagit kvinnans bekännelse utan att låta saken 
gå vidare, förrän rykten ock förtal bragte den inför tinget, som 
att han skulle vara upphovsmannen till målet. Har han upp-
trätt på förstnämnda sätt, är han en tidig representant för den 
mera humana uppfattning, som snart skulle bliva regel bland 
prästerskapet i Tuna. Möjligt är, att det vackra fräjdebetyg, 
varmed den arma kvinnans rannsakning avslutas, härrör från 
honom. Slutligen må påpekas, att dommen fälldes i enlighet 
med "Guds lag" i Moseböckerna (2 Mos. 22, 18: "En troll-
kvinna skall du ej låta leva"). Denna straffbestämmelse an-
sågs inom kristenheten såsom ovillkorligt bindande för en 
dommare ock åberopas ej sällan under häxprocessernas tid. 
I Sverige hade Karl IX i den upplaga av landslagen, som tryck-
tes år 1608, anbefallt dessa stadganden till efterlevnad. Ko-
nung Kristoffers landslag" kände annars dödsstraff endast vid 
bevisad förgörning, som vållat livets förlust. 

Dödsstraffet fastställdes av Svea hovrätt den 18 juni 1673. 
Styvdottern Brita, som sades vara "en öfwermaga", dömdes 
att slita ris. övriga i rättegången inblandade frikändes.44  

Från ock med 1676, eller den tid från vilken vår sockens 
kyrkoråd lämnat urkunder efter sig, ha vi rätt många exempel 
på vidskepelse. Åren 1676-1707 var den duglige ock omtyckte 
Petrus Gangius prost här." Från de kyrkliga myndigheternas 
sida mötes nu vidskepelsen med anmärkningsvärd besinnings-
fullhet. Det är en efterskörd till det stora trolldomsväsendet, 
som nyss krävt så mycket blod. Det pågår några år eller till 
1682, då det antingen starkt avmattades eller också ej beivra-
des på samma sätt som förut. Det senare är väl mindre troligt. 
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Ar 1676 är en man från byn Lisselhaga anklagad för "at 
han hade sagt sig få penningar af faanen, så ofta han vill 
dricka." Det synes här vara fråga om den art av dämonistisk 
magi, som blivit kallad "satanspaktum". Han dömdes "för 
sin brott och missgärdning", trolldom ock fylleri m. m. att 
"sittia 2 söndagar i stocken", en vid moderkyrkan ml( en vid 
Enbacka kapell, ock sedan "afkunnas på Predikstolen, hwad 
hans feel och brott hafwer want, item ställes en förmaning tul 
församblingen, at hon wachtar sig för dryckenskap."46  

Året därpå är en kvinna med sina två döttrar från Tjärna 
by inkallad. De skulle nattetid hava mjölkat en grannes ko i 
fähuset ock sedan sagt, att de skulle slå mjölken över sitt 
"brässleämbar" ock giva sin ko för att få smör. De anklagade 
erkände, att de mjölkat om natten, men uppgåvo, att de skulle 
använda den stulna mjölken att koka ock äta. Men de med-
gåvo, att en "dalkulla"47  hade lärt dem att så göra.48  Här ha vi 
väl att göra med operativt natural, materiell magi enligt tan-
ken "lika framkallar lika". Den kan ock helt enkelt kallas 
"lövjeri".40  Ingen åtgärd vidtogs mot den påtalade trolldoms-
konsten. Endast stölden bestraffades. 

Så är det tyst i fråga om trolldom ett par år. För övrigt 
finnes från 1678 intet meddelande alls i protokollsboken. Men 
år 1680 ha vi ett flertal fall. Nu stöta vi i kyrkorådsprotokol-
len för sista gången på blåkullafärder. De bedömmas på ett 
helt annat sätt än blott några år tidigare. Det är en hustru 
Brita i Romme, som "haar beskylt några qwinfolck dher i 
byyn, at de draga tu l Blåkulla". Det är här tydligen fråga om 
en långvarig historia, som går tillbaka till de stora häxproces-
sernas tid. Ty det heter i fortsättningen: "Isynnerhet klagade 
H:u Anna Mats Ers, at hon haar beskylt henne för trollkäring 
i många åhr nämbl. 8 åhrs tijdh". Vidare omtalas, att saken 
tidigare varit före ock avgjorts vid tinget ock att hustru Brita 
där dömts till böter. Kyrkorådets beslut lydde: "Saken är af 
den beskaffenhet och wicht at hon här intet kan uptagas utan 
remitteras til tinget ther hon tilförene är skärskådat".50  Detta 
tycks icke hava blivit av. I varje fall återupptog kyrkorådet 
målet "Die Philippi et Jacobi" s. å. (1 maj), då det oberättigade 
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i beskyllningen erkändes. Den, som framställt beskyllningen, 
dömdes att böta i säd till de fattiga." 

Det förefaller, som om det sist nämnda målet gåve en god 
bild av de vidskepliga förhållandena. Dessa voro ständigt ak-
tuella. Man levde liksom i en vidskeplig allmänstämning ock 
omgivning. Därvid spelar den i dessa trakter så vanliga osäm-
jan mellan grannar ock ej minst släktingar säkerligen i hög 
grad in. Dessutom vittnar det om envetenheten i sinnelaget. 
Oaktat beskyllningen tillbakavisats ock straff utståtts för den-
samma, fasthålles den likväl år efter år. Men fallet vittnar 
tydligt om att de dömmande myndigheterna vid denna tid, 
åtminstone i denna trakt,. hällre friade än fällde, ock att det 
ej längre var utan sina risker att framställa anklagelser för 
trolldom — ett för övrigt säkerligen mycket värksamt boteme-
del för densamma. 

Huru vanlig den nämnda stämningen var, se vi därav, att 
ännu samma år förekomma ytterligare två mål angående troll-
dom. I ett av dem är det en kvinna i "Domnare", som ankla-
gar en granne, "at han om stora Böndagen hade öfwerfallet 
henne medh en skamlig mun, och bland annat kallat henne 
trollkäring". Även i detta fall var det gammalt groll, som låg 
under. Den anklagade mannen synes ej ha saknat skäl för 
sitt tilltal, ty "när de trätte sinsemellan i fiol lådigs"52, sade 
hon: "innan året är om, skal anten Du eller tin häst få skada". 
Hon synes ha varit hemma i sina konster, emedan hännes hot, 
enligt mannens uppgift, "allaredan är sannat på hästen". För 
sin uppenbara trolldom — ett vittne fanns — som ock var av-
sedd att skada, s. k. svart magi, belades kvinnan likväl icke 
med straff, men då "dhe befunnos bådhe wara elaka", så fick 
mannen "sittia i stocken och h:u Karen stå i wapenhuset, efter 
dhe elliest ha inga medel at plichta medh".53  Att bedömman-
det blev så milt, är anmärkningsvärt, då ju ännu 1734 års lag 
stadgar, att "hwar som brukar truldom och skadar annan tul 
kropp eller egendom . . ., miste lifwet". 

Det sista exemplet på trolldom under 1600-talet är från 
1682. Då klagas över "Samuel i Hässe, at han i fyllerij och 
dryckenskap giort sig galen och sagt sigh kunna låta see fa- 
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nen". Han dömdes att sitta en gång i stocken. Detta straff 
torde han ha fått för sitt fylleri. 

Det är en, som det tyckes, rätt anmärkningsvärd omstän-
dighet, att de fall av trolldom, som under senare delen av 1600-
talet enligt protokollsboken voro föremål för kyrkorådets 
handläggning, icke belades med straff.54  

1700-talet. 
Därefter höra vi intet om vidskepelse från trakten förrän 

år 1711, säkerligen delvis beroende på att kyrkorådsprotokoll 
saknas för en stor del av den mellanliggande tiden. 

Nämnda år "inkommo i Sakristian Erik Görs h:u Margreta 
Matts dotter i Tiärna och hustru Brita Hans dotter, des far-
brors hustru, den förra beklagade sig, at des farbrors hustru 
Brita Hansdotter har beskyllt henne för trollkona, därföre at 
hon i anledning af en finskas råd brukat widskepelse at der 
med bota sitt barn ifr. tungtorsken, det hon bekände sig af 
enfaldighet giort och med tårar beklagade". Här ha vi ett ty-
piskt fall av lövjeri till bot. Intressant är uppgiften, att en 
finska var läromästarinnan. Så var nog ofta fallet. Tung-
torsk är en munsjukdom, som vanligen uppträder hos späd-
barn. Den botas lätt genom noggrann hygien. Men dylikt 
tänkte man nog sällan på under dessa tider. 

Moderns försök att anlita de medel för sitt barns botande, 
som stodo till buds, var fullt förlåtligt. Läkare fanns nog ej 
på närmare håll än möjligen i Falun. Först i senare hälften 
av 1800-talet torde trakten ha erhållit utbildad läkare. Man 
fick sannerligen begagna sig av det, som bjöds. Ofta voro för 
övrigt säkerligen dessa vandrande finn- ock lappkvinnor samt 
"dalkullor" ganska kunniga i tidens folkliga läkekonst. Vi ha 
ännu från dem en del "huskurer" i behåll, som nog ej alltid 
äro att förakta. De vidskepliga former, vari konsten utövades, 
hörde till tidsandan ock stärkte ej så litet tron på dess värkan. 
I sist omtalade fall synes den kyrkliga myndigheten hava be-
dömt vidskepelsen strängare än förut, men tagit hänsyn till att 
hustru Brita av grannarna sades ha varit "en skötsam kvinna". 
Hon förmanades "af H:r Probsten sielf trol. och allwarl. att 
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med en sådan fördömmel. synd afstå och till prof. suspende-
rades en tid ifr. nattvarden".55  

Ifrån år 1712 ha vi ett ganska märkligt aktstycke. Det 
återges här i sin helhet: 

"Den 24 april [1712] kom Hem till Herr Probsten Pär Matzons 
hustru i Forsbacka H:u Elisabeth Andersdotter tillika med sin dotter 
Anna Matzdotter. Denna Pär Matzons Stiuf dotter, en Piga om 22 
åhr, beklagade sig så Swåra wara berychtad för en dröm, den hon haft 
4 åhr tillförene, då hon tiänt i Romme, att hon det på sitt Samwette 
omöjel. kunde längre tola, bad derföre Herr Probsten om råd och hjelp, 
som och Sedermera uti Sacerstian skedde med lärdom och warning den 
1 derpå följande maij. 

Drömen berättade hon wara denna: att en man fört henne uti en 
dynge-korg, och när de kommit fram till en wägskillnad, har hon sedt 
2ne hwitklädda, som budit honom Släppa henne, säj:de att hon intet 
ondt giort, men han förde henne ändock längre fram, där hon tycktes 
komma på ett Slätt gollff, hwarest en gryta stod stupa och kokades 
på bottnen, emellan fötterna der tycktes hon se 2:ne gamla qwinns 
personer som hon i deras lifstid känt och dermed waknade hon. 

Denna Drömen har hon under skiäcktande berättat för h:u Karin 
Ersdotter, Olof Hans hustru i Hässe och en piga if [rån ] Tolsbo, hwilka 
sedermera gifwit detta uth som hade hon revera [i värkligheten] wa-
nt till blåkulla, det hon på sitt Samwette eij längre tola kunde, eme-
dan och rycktet wäxte ju längre ju mehr. Kom derföre och beswärade 
sig och bad H:r Probsten om råd och hielp. 

H:r Probsten Sporde Henne på sitt Samwette, om hon tillförene 
tänckt på Sådant, giort sig om Sådant kunnig el [ler] någonsin haft 
lust af Sådant? Hon Swarade sig aldrig tänckt, talat el[ler] frågat 
derom, utan at detta ängslar henne mycket, hon lider derföre och har 
derföre blifwit af sin husbonde förwijster. 

Sedan sporde Henne H:r Probsten: om det under drömen want 
henne tungt på bröstet? Hon Sade ja. Samt om hiertat derefter 
darrat? Der tu l hon och Swarade ja. 

Hwarutaf H:r Probsten slöt, att det want Ephialtes el [ler] maran 
som de kalla, el[ler] incubus, det många hålla före wara et Creatur. 
Säjande sig sedt henne hoppa, som och widskepelse är, ty det är en 
Sjukdom som sker, när antingen wäder sätter sig under stora ister-
hinnan i bröstet, el [ler] blodet stockas bak wid ryggebastet och inte 
får ha sitt lopp, då darrar hiertat innan det får blodet i sitt rätta skick 
igen och under sådan passion, har man altid owaniligal drömar, om 
fall utföre berg, om fall i wattn, halshuggande el [ler] och som alla 
omständigheterna tecknade klarl[igen] att detta want en dröm, så 
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wore det stor Synd och widskepelse at hånat för trulldom; wi böra 
granel[igen] wachta oss för Satans wäsende och pijlar, hwilken som 
han gerna Söker at föra i trulldom och widskepelse, så är det äfwen 
hans ijd och lust at giöra den misstänckt, som oskylldig är, och bringan 
i fahra och förderf. 

Sist aflade H:r Probsten en förmaning at ingen skulle henne för 
denna drömen något tillwita och det wid straff till görandes, hälst 
sådant Sqwaller och owäsende är 

1. förargellig]it och sträfwar emot den allmenna roligheten och 
friden i församllingen]. 2. emot den christel[ige] kiärleken, som will, 
att wi skole wara ens till Sinnes, tänkia och tala det gott är om wår 
nästa, ty kiärleken tänker intet argt, mindre talar något ondt om sin 
nästa, innan hon finner god skiäl at tänkia annat än godt.50 

För den, som har sinnet upprört av de ohyggliga tavlor, 
studiet av trolldomsperiodens urkunder oavbrutet framkallar, 
torde det vara välgörande att stanna vid denna älskliga bild. 
Visserligen är den från en något senare tidpunkt, men stor-
men hade ingalunda helt bedarrat. Även här ha vi en mycket 
god bild av den allmänna mystikstämningen. 

En flicka har haft en dröm. I densamma ingå utan tvivel 
ett par moment, som härstamma från de gängse blåkullaföre-
ställningarna. Vi lägga märke till den kokande, upp ock ned-
vända grytan ock de gamla kvinnorna. Man bör även lägga 
märke till änglavisionen, som är i det närmaste likartad med 
den tolvåriga flickans i 1673 års häxprocess. Det tyder på att 
föreställningen om Guds ock hans änglars skyddande makt va-
rit synnerligen stark ock levande ock att kristendomsundervis-
ningen sysslat mycket därmed.57  Hon berättar drömmen, ock 
genast är man färdig tro ock utsprida, att flickan varit till 
Blåkulla. Hon började tydligen snart själv ej hålla för otro-
ligt, att detta var sant. Hon går ock oroas däröver det ena 
året efter det andra. Tanken härpå kan ej släppa hänne, hon 
säger, "at detta ängslar henne mycket, hon lider derföre och 
har derföre blifwit af sin huusbonde förwijster". I fyra år 
har hon burit på denna psykiska präss, ock samtidigt växte 
ryktet alltmera. Nu hade hännes ängslan blivit så stor, att 
hon ej längre kunde bära det på sitt samvete. Hon beger sig 
därför till sin själasörjare. Lyckligtvis var denne — det var 
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den för sin lärdom ock sina "ogemena gåfwor" berömde Petrus 
Dahlborg (i St. Tuna 1709-1723)2° — ej så vidskeplig som 
hans samtid, utan förklarar hännes upplevelse vara den natur-
liga följden av ett abnormt kroppsligt tillstånd. Här finna vi 
måhända Martin Brunnerus' ock Urban Hjärnes29, ja kanske 
Baltasar Bekkers6° kritik av trolldornsväsendet omsatt i en 
landsortsprästs dagliga gärning. Visserligen lägga vi märke 
till hur levande tron på djävulen ock hans makt alltjämt är 
för prästen. Så var den även för Brunnerus ock Hjärne. Trots 
detta är dock det måst anmärkningsvärda, att han så snart 
inser företeelsens rätta natur. Så fördomsfria voro ännu icke 
många. Ty ännu under Karl XII:s tid uppfattade man på 
högre ort dylika företeelser med gammaldags bistert allvar. 
Så sent som 1704 stadfäste konungen dödsdommen över en 80-
årig gumma i Västmanland, som dömts för trolldom efter en 
lika meningslös ock ovederhäftig process som någon av de 
tidigare.61  

Slutligen böra vi ock observera prästens förmaning med 
hot om straff för den, som vidare tillvitar flickan något för 
hännes dröm, ock hans maning mot skvaller, såsom hind-
rande den allmänna friden inom församlingen, en sak som 
för övrigt ofta betonas av prästerskapet i Tuna. Likaså hans 
varma tal 'om "den christel. kiärleken, som will, att wi skola 
wara ens till sinnes, tänkia och tala det godt är om vår nästa, 
ty kiärleken tänker intet argt, mindre talar något ondt om sin 
nästa, innan hon finner god skiäl at tänkia annat än godt". 
Hade prästerskapet alltid förhållit sig så gentemot trolldoms-
företeelserna som denne Tuna-prost, så hade de säkerligen 
lyckligare övervunnits. Samma anda går för övrigt igen i en 
del skriftreseprotokoll. Så säges det t. ex. 1721: "warnades för 
trulldom och widskepelser: samt för Kallsinnighet i Kiärleken 
emot Gudh och nästan".62  

En intressant bekantskap få vi stifta år 1722. Det är en 
kvinna ifrån Bärg, Kupp Kerstin kallad ock hustru till en 
Drake, av namnet att dömma soldat. Benämningen "Kupp" sy-
nes tyda på att hon anlitades för "koppning" eller att "kuppa", 
som befolkningen än i dag säger. Hon är den kvinna, som, 
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enligt vad jag kunnat finna av Tuna hävder, varit måst hem-
mastadd i trolldomskonstens mysterier. Historien om hänne 
börjar med att en bonde, Anders Hansson i byn Ovandal, kla-
gar över att han själv, hans hustru ock syster Kerstin av gran-
nens, nämndemannens dotter Lisbeth ock son Jöran beskyllas 
för att "bruka hexeri och trulldom". Lisbeth nekade härtill 
ock sade sig endast beskylla dem för det Kupp Kerstin om 
dem uppgivit. Hon hade nämligen sagt, att Lisbeth ej skulle 
tro något gott om Anders ock hans syster, samt att denna om 
natten varit inne i nämndemannens "fäähus" ock tagit bort 
klockorna, som Lisbeth saknade. Bakom denna beskyllning 
låg troligen misstanken, att klockorna borttagits, för att krea-
turen skulle kunna utsättas för magiskt inflytande, ty man 
ansåg, att "onda makter skrämmas genom buller, synnerligast 
metalljud".63  Kerstin nekade till att hava framställt nämnda 
beskyllning om det nattliga besöket i fähuset. Anders' syster 
berättade så i sin tur, att hon sett, huru Lisbeth under guds-
tjänsttid på själva julafton "in i fäähuset haft denna Kupp 
Kerstin . . . men vad hon därinne gjort, kunde Kerstin egentl. 
intet wetta, dock säijes hon hafwa brändt". Detta var troli-
gen syftat som en återbeskyllning mot Lisbeth för att ha an-
litat Kupp Kerstin vid vidskepligt botande av kreaturen. Än i 
dag påstås för övrigt människor bliva botade av en "klok" 
gumma i Stora Tuna just genom förande av eld i vissa linjer 
utefter kroppen. Det är väl troligt, att vi här ha att göra med 
lövjeri till bot. Såväl Lisbeth som Kupp Kerstin nekade- till 
att ha bränt, men samtidigt omtalade den förra en ny vidske-
pelse. Ty "så mycket tillstod Lisbeth, att h:u Kerstin sagt, 
att om hon hade nije slags löfwed [sannolikt ved av nio slags 
lövträd], så skulle hon få see den samma komma, som för-
giör boskapen". Kupp Kerstin uppgav, att hon i fähuset "bo-
tade en koo, som wille tråna bort, på det sättet, att hon skurit 
henne med en knif i swantsen, och tagit uth en bloddroppe, 
den hon gifwit koon in i miöhl sådor, hafwandes hon ock om 
Andersmessedagen botat en sjuk darrande koo på samma 
sätt". Emellertid sade hon sig icke ha menat något vidskep-
ligt därmed, utan endast handlat efter andras sägen. Lis- 
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beth sökte även övertyga Kupp Kerstin, "att om Juhl-afton, 
när hon skulle gå bort, har hon begärt ett gammalt plagg med 
den utlåtelsen: ju större ni ger mig, ju mer ondt tar det uhr 
ert fäähus". Men härtill nekade Kupp Kerstin. 

Man skulle tycka, att efter så mycken trolldom i ett enda 
mål, skulle det vara slut därmed. Men till sist berättade 
nämndemannens Jöran, "att när han för Påsk kiörde giöning 
ut på åkern, har han häfwit Kerstin Hansdotters hööskrinda 
på sida, som uti en smal gata stod honom i \vägen, då hon 
grufwel. swurit och låtit illa, men han henne intet swarat. 2 
el. 3 dagar därefter har Kupp Kerstin want där och sagt, att 
de skulle än få en olycka, neml. mista den grå hästen, hwilken 
Kerstin Hansdotter förgiort på det sättet, att hon spottat 3 
gånger i wänstra handen, och kastat efter hästen, när han 
kiörde henne förbi i den smala gatan, lärde honom ock huru 
han skulle giöra honom god igiän neml. att han skulle skafwa 
af kanten på Hästens been, och gee honom in i hafre, hwilket 
Jöran och giordt, men hästen dock eij blifwit bättre, utan att 
[han] sedan denna kiörningen want full med såår och böl-
der". 

Här ha vi att göra med lövjeri både till sot ock bot. Man 
skulle nog ha väntat, att upphävandet av förtrollningen skett 
genom en akt av motsatt eller bakvänd art; men så sker ej, 
utan ett nytt medel anlitas. En gemensam magisk föreställ-
ning, kraftens koncentrering till utskjutande delar av en 
kropp, torde ligga bakom såväl hovskavet som uttagandet av 
blod i kons svansspets. Man jämföre sena tiders ovilja mot 
att kasta ut avklippt hår ock naglar i stället för att bränna 
dem.  Det bör slutligen nämnas, att "Kupp Kerstin nekade 
till allt detta", ock att saken remitterades till världslig rätt.64  

Liksom vid blåkullafärderna äro vid trolldomsväsendet de 
agerande i allmänhet kvinnor. Endast undantagsvis är det män. 
Så är år 173365  en man, Hans Hindersson ifrån Ingevaldsbo, 
instämd till prosten Sahlstedt (i St. Tuna 1725-1752) på 
grund av att han en längre tid varit beryktad "för någon diä-
vulskap och swartkonst". Han hade förut nämnts i samband 
med ett mål vid extra ting i Gunnilbo, i vilket en annan man 
3 — Sv. landsm. Langseth. 
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stod anklagad för såväl "et barns widskieppelige botande som 
annan ond gemmenskap med ondt sällskap". Hindersson ne-
kade emellertid till "alt uppsåtl. gemenskap med then onda Sa-
than och hans wärktyg". Ehuru han av prosten blev "bunden 
[överbevisad] thet han med sine nattresefärder och aflägsna 
orters hemliga besök gjort siig skiäl:n misstänkt til oloflige 
konsters brukande: Wille han dock ingalunda widgå sig hafwa 
ther wijd brukat någon diäfwulskap, utan när han tillites, skal 
han bruka örter och andra naturliga saker. Icke thesto mindre 
måste han widgå wid sin boot till flickan i Gunnilbo sig rifwit 
kläderna af henne och kastat them i elden etc. Hwaröfwer 
han til en styggelig, af diäfwulen känd men Gudi fast miss-
hagelig widskepelse måste sig öfwertygas låta, thet han ock 
äntel :n ärkiände, och bad om förlåtelse med försäkran at 
aldrig meera hädan efter sådant sig företaga". Prosten var 
dock ej nöjd härmed, utan "anlade all sin yttersta flit at 
komma nära på hans samwete och upwäckia thet, om thet 
til äfwentyrs af sin onda wana in söft, men måste dock hela 
saken til hierteransakaren lemna — som i sinom tid thet i 
ljuset framdraga lärer, särdeles som Hans under blödighet syn-
tes bedja Gud bewara sig ifrån sådant oråd, samt klagade 
öfwer then oförrätt, folcket honom giorde, och änti:n lofwade 
at hädan efter för tillfälle gifwande at taga sig grannel :n til 
wara. Lemnandes ther med under Guds uplysande nåd til 
widare och fick afskied"." Såväl förstörandet av flickans 
kläder som ovan omtalade Kupp Kerstins begäran om "ett gam-
malt plagg", ju större desto värkningsfullare, vila på samma 
föreställning om den magiska kraftens överföring från en 
kropp till en annan. Ännu i vår tids Stora Tuna förekommer 
det, att trådar tagas från en sjuks underkläder ock förstöras. 

Det torde för övrigt för dessa hemmalärda "läkare" själva 
hava varit svårt s att avgöra, när de kommo in på förbjudet, 
vidskepligt område, så uppfylld av vidskepelse som tiden var. 
Det senast omtalade fallet ger oss en föreställning om huru 
allvarligt prästerskapet i Tuna bemödade sig om att motarbeta 
det vidskepliga lövjeriet. Tilläggas kan även, att mannen var 
från Silvbärgstrakten, en typisk skogstrakt än i dag ock inom 
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sig slutande dåvarande Tunas finnmark.68  Denna trakt göm-
mer nog alltjämt åtskilligt av outforskad vidskepelse, av sagor 
ock sägner. 

Den stora roll skogen spelat för vidskepelsens tillväxt ock 
vidlivhållande, har ovan (s. 7 f.) betonats. Ett typiskt belägg 
därför finnes från år 1742. Det är "ett ungt qwinnfolck från 
Solfwarbo Margta Lars dotter och Jan Janssons hustru ... som 
nu i sommartiden under sin upgång til fäbod-skogen skolat 
kommit ut på några dagar och nätter i skogen, fara wilse och 
ther under med swåra syner och frestelser blifwit mycket 
oroad och förwillad". På uppmaning att berätta allt, som 
förekommit, ville hon icke "tilstå någon faseligare åtgiärd, 
som ett löst ryckte om henne utspridt, theröfwer hon fast mera 
sade sig nu som mäst quald". Prosten fann, att "hon ei med 
något samwets twång beläggas kunde", utan att hon fastmera 
borde bringas till upprättelse. Hon syntes också taga emot 
"Uprättelsen af Guds ord . . . så mycket willigare . . . som hon 
under sin förwillelse emot onda hugskott och et märkel. til 
henne skiett oråds til at sig lifwet afhända thermed sig be-
mannat, at hon af Christi [blod] wore dyrt återlöst och altså 
efter hans wilja lefwa och dö". Det enda, som ännu återstod för 
hänne, för att hon skulle komma helt "til rätta", var upphö-
randet av den "kallsinnighet och af-drägt", som hännes man 
visat hänne efter hännes äventyr i skogen. Margta uppma-
nades att sluta sig nära till föräldrarna ock dessa att se till, 
att hon "för all ting ei til ensligt afwikande handlöst lemnas, 
utan til sina wanliga sysslors idkesamma skiötande bringas". 
Förhöret avslutas med de tillitsfulla orden, att om föreskrif-
terna efterföljdes, "thet onda med Herrens nåd warder sig 
sachtande och försvinnande". Prosten Sahlstedts omsorg om 
sin vilseförda, olyckliga församlingsbo var emellertid ej slut 
härmed. Vid ett senare förhör lyckades han nämligen åstad-
komma förlikning mellan makarna, vilken avslutades "med 
inbördes försäkran, at wilja glömma bort alt förelupit ondt 
och thet jemte trogen afbön hos Gud i god samdräcktighet för-
qväfja, hwilket med handslag och en trogen wälsignelses om-
önskan stadfästades".66 
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Det omtalade visar, för vilken psykisk påfrestning ensam-
heten i skogen kunde utsätta denna tids människor, Kvinnan 
torde ha bringats till vansinnets gräns. Mycket av det, hon 
hört berättas om skogens troll o. dyl., hade hon under sitt 
kringirrande troligen upplevat som värklighet. Men det visar 
ock, huru beskäftiga tungor lagt till en hel del ock skyndat 
att utsprida det. Slutligen ger det ock ett gott vittnesbörd om 
personligt förlitande på Guds ord ock hans faderliga försyn 
ock om prosten Sahlstedts enskilda själavård ock lämnar yt-
terligare ett bevis för Tuna-prästernas motarbetande av vid-
skepelsen bland befolkningen. 

Sahlstedts ordination av dagligt ock vanligt arbete som bo-
temedel synes vara ganska anmärkningsvärd. Jämföras kan 
den bekante doktor Westerlunds i Enköping ordinerande av 
just praktiskt arbete vid sinnesrubbningar. 

Det vill ock synas, som om Tuna-prästernas strävan krönts 
med god framgång, ty efter 1742 möta ej vidare meddelanden 
om att prästerskapet eller kyrkorådet haft att göra med vid-
skepelse eller trolldom. Detta är dock naturligtvis ej liktydigt 
med att sådan ej förekommit. Det kan likväl visa, att den 
blivit till den grad tillbakaträngd, att den ej vidare behövt på-
talas. 

Då det, som hittils sagts om vidskepelsen i Stora Tuna, i 
det närmaste är summan av det, som meddelas i församlingens 
kyrkliga urkunder, ger det en så fullständig bild, som möjligt 
är, av en sockenkyrkas direkta erfarenhet på området. Unge-
fär enahanda har väl förhållandet under den behandlade tiden 
varit å andra orter, där ej exceptionella omständigheter varit 
rådande. 

Naturligtvis har dock åtskilligt mera av vidskeplighet va-
rit gängse. Sahlstedt meddelar i förbigående en del i "Tuna 
Minne" i samband med socknens bröllopsseder. Som "små 
widskiepeligheter" betecknar han "Brudens plägsed, at, fram-
komen till gården70, sielf stryka betzlet af hesten som hon rider 
på; och at inan ingongen i gestbods stugun, koxa [se] in i alla 
vthusen". Dock iakttagas dessa vidskepliga bruk, som förr 
väl varit allmänna, ej annorstädes, än "ther någor gamal sielf- 
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rådig Tombiss eller skråck-guma har något at sägia". Där-
emot betecknar han ej "stående på stabban", som han också 
omnämner såsom hörande till bröllopssederna, som vidske-
pelse, utan synes anse det som något anständigheten stötande.71  
Troligen kände Sahlstedt ej till dess vidskepliga ursprung, vil-
ket skulle kunna tyda på att även befolkningen• själv glömt 
det, fastän seden alltjämt levde kvar. Vi torde här nämligen 
ha att göra med den s. k. stabbdansen, varom kimark72  säger: 
"den koskälla, som vid den s. k. stabbdansen under äldre ti-
ders bröllopsfäster var fastbunden vid ett par uppstoppade 
linnebyxor, sannolikt efterträdare till en mansfigur, ock vari 
'understundom klämtades', ha ock tillskrivits magiska egen-
skaper, såsom gagneliga för fruktsamhet el. d." Måhända ty-
der Sahlstedts uttryck "stående på stabban" på att i Stora 
Tuna bröllopsgästerna själva stodo på "stabban". 

Under 1700-talets senare hälft bröt den s. k. "upplysnings-
tidens" tänkesätt udden av de vidskepliga föreställningarna. Å 
andra sidan uppstå härefter för forskningen rörande folktro 
ock folkminnen större svårigheter än tidigare, då man i tro-
skyldigt nit vid processerna bokförde de minsta detaljer. Nu 
ser den upplyste ock bildade med ironisk ringaktning på de 
folkliga föreställningarna ock anser under sin värdighet att 
taga befattning med dem. 

1800-talet. 
Åtskilliga bevis finnas likväl för att vidskepelsen även un-

der 1800-talet var ganska allmän i trakten. Bland mera an-
märkningsvärda företeelser ha vi ett formligt satanspaktum. 

Det påträffades i april 1838 av kyrkvaktmästaren i predik-
stolstrappan i Gustavs kyrka. Det är ett ganska märkligt 
"Contragt", som visar, huru levande tron på djävulen ock hans 
förmåga att jälpa de sina alltjämt kunde vara. Motivet till 
detta satanspaktum var ej lekamlig nöd, som "jämte barnslig 
klåfingrighet ock dragning till det förbjudna" enligt Gadelius73  
ofta var fallet, utan en ovanligt stor fåfänga ock vinningslyst-
nad. Kontraktets förf, ville bli rik, lyckas i alla sina företag, 
bliva "Riksdagsman i Bondeståndet" ock "namnkänd kring hela 
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Europa". I gengäld skulle djävulen få taga honom, men först 
sedan han levat i det yttre som en kristen, så länge "försynen" 
förunnade honom det. Skrivelsen hade han med sitt "eget 
blod bekräfta låtit".74  

Tron på häxor ock blåkullafärder var likaledes stark långt 
in på 1800-talet. Bekant är, att dessa färder ansågos ske över 
kyrktornen, där malm skulle skavas av kyrkklockorna. Fruk-
tan för häxorna torde dock ej längre hava varit så stor, ty vi 
ha från denna tid åtskilliga berättelser om män, som gått upp i 
tornen för att få åse avfärden. "I nu levande folktro om häxor 
ock klockor uppges i regel vissa nätter såsom särskilt ägnade 
för trollkäringars besök i kyrktorn ock staplar". I Gagnef var 
det julnatten, påsknatten ock midommarnatten, i Mockfjärd 
ock Gustavs påsknatten, medan i St. Tuna skärtorsdagsnat-
ten samt torsdagsnätter på det hela taget voro de lämpligaste. 

Då Stora Tuna synes ha varit den enda socken i Dalarna, 
vars kyrka erbjöd möjlighet till dylika skådespel så ofta som 
en gång i veckan, är det ej underligt, om man stundom be-
gagnade sig av tillfällena. Socknen var dessutom bekant för 
att, vad häxor beträffar, vara "värsta socken näst Mockfjärd", 
ock det berättas, att påsknatten var det stor tillställning i tor-
net, ty häxorna "hade sin sammankomst med hin onde själv, 
som kom in i alla möjliga skepnader". Det berättas vidare, 
att "två modiga karlar, som gått upp i tornet för att se häxor 
ock där gömt sig under storklockan, då hade blivit så för-
skräckta, att de slagit kläppen i brädden ock sprungit in på 
kyrkvalvet". Där hade den ene fallit ned i en ihålig pelare ock 
skadat sig. Från Gustavs omtalas en liknande historia 1822.75  
För mig omtalade nyligen en Tunakarl, att hans mor för ho-
nom berättat om hännes farfars deltagande i en expedition upp 
i kyrktornet, företagen för att utröna huru det egentligen 
hänga ihop med de mångomtalade blåkullafärderna. Huru-
vida de sågo något, ville de sedan inte meddela. Men en sak 
berättade de dock, nämligen att en av deltagarna — de voro 
ej mindre än tolv — som icke kommit helt under den skyd-
dande storklockan, hade fått en flik av skinnpälsen, som be-
fann sig utanför, avsvedd. 
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Sägner om kyrkklockornas förmåga att fördriva jättar ock 
troll ha länge levat kvar. Så berättas från fäboden Pannlap-
pen i Silvbärgs socken om en flicka, som, just när hon skulle 
göras till brud åt trollen, blev räddad genom husbondens an-
komst. När de sedan redo hemåt ock trollen kommit dem far-
ligt nära, började klockorna ringa. Trollen blevo då skrämda. 
Deras brudkrona lämnades sedan till kyrkan.76  Värre gick det 
då klockorna tego. Ett brudfölje, som lämnat byn Skärsjö, 
blev av trollen lyftat upp i höjden ock fört till en närbelägen 
liten skogssjö, benämnd Trollsjön, vari det sänktes ock dränk-
tes. Brudens krona fastnade i en tall, där den satt kvar ännu 
på 1860-talet.77  

Kyrkklockorna tillskrevs även förmågan att "båda lik". 
En gosse i Stora Tuna hörde vid sin systers begravning kloc-
korna säga "kom, kom !" Gossen invände, att han inte hade tid 
förrän följande söndag. När denna kom, dog gossen." Har 
det omtalade värkligen inträffat — ock omöjligt är det inga-
lunda — så ha vi här samma psykofysiska företeelse, som gör, 
att primitiva människor bevisligen avlida, sedan de erfarit, att 
de varit föremål för magisk förgörelse. 

Sägner om jättar ha levat på folkets läppar intill senaste 
tid. Liksom så många andra socknars kyrkor, har även Tunas 
varit utsatt för jättekast. Det var jätten på Käringbärget i 
Leksand, som ej kunde lida hänne. Lyckligtvis nådde kastet 
ej fram. På Barrbärget eller Amsbärgs klack stannade den 
stora stenen, där den ligger alldeles lös." Men Tunatrakten 
hade också sin egen jätte. Om denne berättas, att han bodde 
i det s. k. jättehålet på sluttningen av den över hela Tuna-
slätten synliga Gimklack. Inne i hålet fanns en koppardörr, 
som alltid stod på glänt. Därinne satt jätten, stödd mot ett 
stenbord. Där hade han sovit i sjuhundra år. På bordet stod 
en silverskål. Lyftes dess lock, skulle jätten vakna.80  

Även 1800-talet har att uppvisa mänskors försök att med 
hemliga makters bistånd skada varandra. Ett par fall må an-
föras. Det första skulle ha tilldragit sig omkring århundra-
dets mitt. En man i en by utefter älven hade en ovän, som 
han ville förpassa till en annan värld. Fördenskull gjorde 
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han sig en kniv, på vilken han smidde under tre skärtorsdags-
nätters', alltså en förberedelse under hela tre år. Sedan kniven 
omsorgsfullt förfärdigats, stacks den ned i ett vägskäl. Offret 
kom så att passera stället ock påstås strax därefter ha avlidit, 
en förgörelse av svåraste slag alltså. Man skulle nog även 
kunna kalla det "bildtrolldom", ehuru här ej talas om någon 
bild av den, som skulle skadas. En sådan torde i detta fall 
ej ansetts nödvändig. Det troliga är, att skuggan ock därmed 
enligt folktron den förbipasserande ovännens själ skulle berö-
ras av kniven.82  Med bildtrolldomen har sammanförts den vid-
skepliga föreställningen om vägskälens magiska makt, som 
spelat en så stor roll i vidskepelsens historia ock nog gör det 
här ock var alltjämt. Åtminstone har jag belägg därför från 
våra dagars Stora Tuna. 

I Tjärna by fanns en gumma, som var så fruktad, att 
hon ej tilläts gå in i ladugårdarna. Där fanns ock en 
flicka från Gagnef, som ansågs "höckstark" (häxstark). 
Detta sammanhängde med att hon fått di, tils hon var sju år, 
på grund av att tre yngre syskon dött tidigt. 

Ytterligare ett par muntliga meddelanden från ungefär 
samma tid ha lämnats av fullt trovärdig person. I hännes 
hem i Spårgårdarna blevo sju s. k. trollbarn omdöpta av pastor 
Blumenberg, bekant från Sveriges sista blåkullaprocess (s. 7). 
Man ansåg, att vid barnens första dop kvastar hade blivit 
döpta i barnens ställe. Ett av dessa, en flicka, hade sedan un-
der åtta år bott i meddelarens hem för att få bättre tillsyn. 
Hon var mycket mager, "bara skinn ock ben", ock hade berät-
tat, att vid färd till Blåkulla sällskapet brukade vila på skor-
stenen till den gård, där hon var inackorderad. En sten hade 
härvid lossnat. 

När tre nämndemän, som deltagit i häxprocessen i Gagnef 
1858, voro på hemväg från tinget, hade en av dem hastigt 
försvunnit. De båda övriga sökte honom i hans hem, men 
där fanns han ej. Tillsammans med den försvunnes hustru 
bådo de Gud om jälp. När den försvunne sedan kom 
hem, skall han ha berättat, att han hastigt lyfts upp på Djur-
mo klack. Det var beckmörkt ock farligt att gå ner, varför 
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han bad: "Du, som har lyft mig hit, lyfte mig ned". Han an-
sågs vara religiös, men egenrättfärdig. Efter hemkomsten 
tackade alla Gud för räddningen. 

Är 188683  förtäljer Borlänge Tidning, "att mycken vidske-
pelse ock övertro ännu är rådande bland vår allmoge". Som 
exempel anföres bl. a., att en soldathustru blivit misstänkt för 
att ha förtrollat eller "förgjort" såväl en ko, som måste ned-
slaktas vid en svår förlossning, som ock en get, som brutit be-
nen av sig. Därefter tillägges: "Slutet blev naturligtvis här som 
allestädes i dylika fall en rad av misshälligheter forna vänner 
ock grannar emellan". Så allvarligt tog man alltjämt saken. 
I den ämbetsberättelse, som är bifogad protokollet för bis-
kopsvisitationen år 1887, meddelar pastorsämbetet, att "inga 
vidskepliga bruk ock fördomar äro gängse i församlingen". 
Det var, som påvisats, knappast så helt med den saken. Ännu 
så sent som under början av det nya århundradet kunde man 
få höra berättas om t. ex. kor, ja hela ladugårdsbesättningar, 
som ansågos ha blivit "förgjorda". Även respekten för "troll-
kunniga" finn- ock lappgummor, vilka den tiden ej voro så säll-
synta i trakten som nu, fanns ännu kvar här ock där. Dylikt 
spelade dock ej så stor roll som förr bland befolkningen. 

Än i dag finnas rätt talrikt besökta "kloka" kvinnor, som 
använda magiska medel för sjukas botande. Endast för några 
år sedan väckte en av dem uppmärksamhet i prässen genom 
sina medel för väckande av obesvarad kärlek. Mats Ämark84  
anför exempel på s. k. klockskav i Amsbärgs kapell under 1900-
talet ock omtalar, att ännu år 1910 "axulsbeck" från kyrk-
klockornas upphängningsaxel ansågs vara "ypperligt till ris-
smörjning åt barn". Under senaste tid ha s. k. smöjtallar 
använts för att bota engelska sjukan. En rotring, som lånats 
från gård till gård i Gustavs socken, förvaras å Stora Tuna 
Gammelgård.88  Där kan man i loftbyggnadens spannmålsbod 
även skåda ett flertal brännmärken. Deras uppgift har varit 
att skydda säden från onda makters skadegörelse. Det är ej 
känt, när dessa märken kommit till. 
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Det som här omtalats återspeglar, som i början påpekats, 
en väsentlig ock mycket väsentlig sida i den föreställnings-
värld, i vilken våra förfäder sedan urminnes tider levat. Dess 
raka motsats var den ljusa tron på Guds jälpande försyn, för 
vilken kyrkan ock hännes tjänare voro förespråkare. 

Vi få ej glömma, att tron på denna försyns förmåga att på 
ett direkt sätt ingripa i människornas liv helt visst var lika 
levande som tron på det ondas makt. Men denna tro har ej 
lemnat så lätt följbara spår efter sig. Det är lättare att följa 
skuggor än dagrar. Även om man kan beklaga, att denna 
oreflekterade tro har fått giva vika i samband med tillbaka-
trängandet av samma uppfattning i fråga om det onda, är dock 
vinsten av hela utvecklingen oerhört stor. 

Befriat från vidskepelsens ohyggliga mara, kan det reli-
giösa livet numera träda fram mera rent ock förandligat. 
Dunkla ock sjukliga företeelser på själslivets område för-
svåras icke genom att sättas i samband med dämon- ock djä-
vulstro. Åtminstone en avdelning av det mänskliga lidandets 
historia synes icke få någon fortsättning, i varje fall icke nå-
gon utvidgning. 



Dans- ock vakstugor i Stora Tuna. 

Sedan urminnes tider hava människor funnit nöje i dans. 
Men dansens arter ha skiftat. Hos våra förfäder har man i 
älsta tider kanske så gott som uteslutande dansat utomhus, 
en sed som tycks hava varit allmänt övergiven omkring år 
1600.86  Därmed äro vi framme vid dans i "dans- ock vakstu-
gor". 

Vad dansstuga var, säger uttrycket självt; så ej vakstuga. 
"Vakstuga" tqrde emellertid vara en urgammal ock allmän 
företeelse. Den synes ursprungligen ha haft endast med dö-
den att göra. Motiven ha kunnat vara flera. Ett av dem ock 
troligen det viktigaste var fruktan för skendöd." Under me-
deltiden vakade prästen åtminstone en natt hos den döde i 
sorgehuset. Andra höllo prästen sällskap under förplägnad 
med mat ock dryck. Seden fortlevde även efter reformationen. 
Det låg nära till hands, att en dylik sed skulle urarta, ock 
1644 förbjöds vakandet vid lik i förbindelse med "confect 
och dryckenskap".88  Seden fortlevde dock. Även dans före-
kom. Så klagar exempelvis år 1741 prästen i Sogn, att när 
människor dogo, hölls det vakstugor, "hvor ungdommen samler 
sig i ligstuen, danser, drikker, over letfxrdighed ved deres 
hjemrejse".86  För att kunna rätt bedömma moralen i denna 
svårutrotade•sed måste man komma ihåg, att syftet med ätan-
det, drickandet ock dansandet med ty åtföljande glädjestäm-
ning var gott. Man trodde nämligen, att munterhet ock glädje 
skänkte frid ock lycka åt den döde i graven, medan klagan 
ock sorg tvingade honom att "gå igen".60  

Ej häller i Stora Tuna socken uteblevo klagomål över vak-
stugor, ock vi möta dem betydligt tidigare än i ovan nämnda 
citat från Sogn. Det första klagomål i detta avseende, som 
påträffats, är från år 1682. Det torde förtjäna att återgivas 
ock lyder: "Pastor förtalte huru et grufweligt oskick för- 
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öfwats i waakstugor här i församlingen, där ungt sälskap löpa 
tilsamans och en hop otuchtige och ohöflige lekar och bestäl-
ningar hafwas för händer, som isynnerhet berättades wara 
skedt i Hesse, der trenne pigor hade klädt sigh i manfolcks-
kläder och trenne Soldater i qwinfolckskläder och dansat, dher 
lijkwel waakstugor af Kong! :e M:t strängeligen äro förbudna." 
Resolverades fördenskul, at ofwansagde personer skulle stäm-
mas til tridiedag påsk på Kyrkiorådet."92  Från den följande 
rannsakningen med de anklagade meddelas, att det "befans, 
at qwinfolcken hade haft manfolcksrockar och hattar item ut-
slaget håår, men soldaterna hade qwinfolckskläder, och paar 
om annan dantsat. Fördenskul blef slutet att pigorna skola 
i morgon som är Fer. IV Pasch; [4 sönd. e. påsk] och näst-
kommande söndag . . . stå i wapenhuset, och sedan efter pre-
dikan gå alla in i kyrkian, sedan deras feel är af Predikosto-
len, dem til nesa och androm til warnagel, afkunnat. Men 
Soldaterna lofwade H:r Fenricken . . . willia afstraffa, som 
ock war tilstädes, nembl. låta slå up dem på kyrkioherbrets 
wäggen nästkommande söndag och där hängia, til des alt folc-
ket wore af kyrkian utgånget." Så hårt tog man itu med en 
"maskerad" på den tiden. 

Med anledning av det passerade gjorde man ett allvarligt 
försök att råda bot på oseden. Följande söndag inkallades för-
samlingen i sockenstugan, där konungens förbud om "waak-
stugor" upplästes ock "förbödes aldeles här i församblingen". 
Befallningsmannen lovade hålla uppsikt över förbudets efter-
levnad, "hwilket hela församblingen tyckte mycket wäl wara, 
hälst medan de befunno wijd sådana ungt folcks samman-
komster, som ålägenheter (olägenheter), ja och otijdighet".93  

Måhända lyckades man ock genom det kungliga förbudet 
ock den varnande bestraffningen åtminstone tils vidare göra 
slut på vakstugorna ock dansen där. 'Vi höra nämligen ej på 
länge talas om vakstugor. Men dansen fortsätter likafullt. 
Så klagas redan följande år över en man i byn Hytting, som 
höll "ölsälning och dansstugu"." 

Vi böra lägga märke till, att såväl i det förut nämnda som 
i detta sista fall voro dansörerna soldater. Kanske flera 
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av dem hade vistats utomlands, ock måhända var det till 
stor del genom dessa, som de gamla folkdanserna "moder-
niserades". Det anmärktes ju också i det anförda fallet, 
att de dansat "paar om annan". Detta torde ha ansetts 
som en försvårande omständighet. Det var just pardan-
sen, som vid denna tid importerats. Det stötande i den-
samma synes, förutom att man dansade i par, hava varit de 
kraftiga lyftningarna ock omsvängningarna. De passade icke 
väl tillsammans med den ofullständiga underklädseln hos då-
tidens kvinnor.95  

Ett par årtionden senare "beswärade sig H :r Probsten öf-
wer otidigt dantzande, som ungdomen äfwen på Sön- och 
Helgedagar öfwa. Hwaraf ofta mycket ont förorsakas". Det 
var inför biskopen, klagan framfördes, ock denne "got det 
swaret, at Cronobetiänterna måste anlitas, tu l slik oseds häm-
mande".96  Men ej häller kronobetjänterna torde ha kunnat 
hindra dansen. År 1721 finner sig pastor97  föranledd att vid 
skriftresorna föreställa "församblingen Härads Rättens förbud 
på dants-stugor" ock att i Amsbärg förmana uppsyningsmän-
nen att hava noga inseende på "den osed, som där i bygden 
sig inritat, medels hoop-öhl, hwarwid Dantz och annan oskick 
öfwas". Märkligt är här särskilt, att häradsrätten utfärdat 
förbud mot dansstugor. 

Att dans förekom isynnerhet vid bröllop, är förklarligt. 
Sahlstedt talar också om "theras stråk- och springedantz, när 
Brud och Brudgume skola från vngdoms lokan ( sällskapet )99  
skiljas".99  I sammanhang härmed kan omtalas, att biskopen vid 
visitationen år 1754 påpekar, att "genom kongl. resolution uppå 
Presterskapets beswär, då så kallade Swen- och möqwällar samt 
wakstugor äro förbudna at hollas: ty påmintes, at sådant ge-
nom pålysning af Predikstolarna, så här i moderkyrkan, som 
i Capellen, bör gifwas Församlingens Inwånare till känna. . .100 
Vid samma visitation "Beswärar sig Herr Doctorn oh Prob-
sten . . . öfwer den osed, som brukas här i församlingen, at 
dantsstugor på åtskilliga ja ganska monga ställen, blifwer här 
i församlingen hollne. Hwarigenom tjenstefolcket taga sig 
den friheten, sjelfswåldigt löpa ut om nätterna, i synnerhet 
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Söndags nätterna, och komma eij igen för än om morgonen 
derefter, då de äro obeqwäma at giöra sit arbete, emedan på 
samma dantsstugor spelas och supes". Det synes nu ha varit 
huvudsakligast tjänstefolket, som hängett sig åt dansen, vil-
ken tycks hava varit synnerligen svår att reglera. 

På förekommen anledning gör pastor ett par år senare 
(1756) ett förslag om "Sätt att förekomma danzestugor". Av 
häradsrätten skulle begäras, "at ett ansenligit vite måtte sät-
tas för danzestugor och annat sammanlopp och [samman] ligg 
[ning] af tienstefolck; samt at länsmännen måtte höra efter 
och söka förekomma sådant . . ."1  Emellertid har dansen fort-
gått. 

Däremot har man troligen för alltid lyckats utrota vakstu-
gor, som framgår av biskopsvisitationen år 1768.2  Ty då "In-
hämtades med fägnad, at den härstädes förut brukeliga oseden 
med wakstufwor nu för tiden wore aflagd, men hwaremot med 
missnöije förspordes, at dantzztufwor, hwarwid mycket 
oskickligit wäsende och missbruk til Sabbathens ohelgande 
skal förövas, understundom ännu å Söndagsaftnarna hållas". 

I den mån protokoll på det hela taget ock visitationspro-
tokoll i synnerhet äro tillförlitliga källor för kännedom om det 
faktiska tillståndet, tycks man ha skäl antaga, att en högst 
betydlig inskränkning i dansandet uppnåtts under 1700-talets 
senare hälft. Ej nog med att tillfällena till dans minskats ge-
nom vakstugornas fullständiga upphörande, utan de egentliga 
danstillställningarna tyckas även vara färre. Ett än starkare 
intryck härav får man av biskopsvisitationen tio år senare, 
1778. Då säges: "Att dansestufwor om helge dagar stundom 
i byarna inrättades, det kunde intet nekas, hwaraf tog sig Hans 
Högwördighet anledning at före ställa hwad oskick härigenom 
skulle kunna hända, om ungdomen tygelfritt fick lefwa til-
sammans. Hans Högwördighet gjorde derföre den författning, 
att, om sådana någon gång må tillåtas, så borde altid någon 
af Byns förmän eller äldsta wara tillstädes och tillse, at alt 
måtte ordenteligen och skickeligen tilgå, så at ingen oanstän-
dighet derwid föröfwades."3 
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Jämför man de uttalanden från orten, som ligga till grund 
för biskopens yttranden, med dem från 1600-talets senare hälft 
ock början av 1700-talet, kan man knappast göra annat än 
draga den slutsatsen, att man nu äntligen lyckats få bukt med 
dansen, åtminstone så till vida att den ej föranledde klagomål. 
Det hundraåriga arbetet härpå hade burit frukt ock krönts, 
om ej med fullständig, så dock med god framgång. En om-
ständighet, som man särskilt bör lägga märke till, är, att i 
meddelandena från 1754 ock 1756 endast talas om tjänste-
folkets dans. I den mån uttalandet är vederhäftigt, tyder det 
på att föräldrar över lag ogillade danstillställningar ock att de 
visste göra sin vilja gällande gentemot barnen. Deras hus-
bondevälde var däremot ej lika starkt. Den betydliga in-
skränkning i dansen, som vi synas kunna konstatera, kan 
säkerligen sammanställas med en allmän förbättring inom 
socknen på andra närliggande områden vid denna tid. Vi ha 
nått fram till den anda bland Stora Tunas befolkning, vari 
dess störste son, Johan Olof Wallin, fostrades. Vi höra under 
den följande tiden mycket litet om dans. Det enda anmärk-
ningsvärda var en dansstuga i förening med slagsmål, som 
en söndagsafton förekommit hos en skomakare. Han slapp 
straff, men påmintes om Kungl. förordningen angående dans-
stugor, vilken också skulle med första uppläsas från predik-
stolen, för att ingen skulle vara i okunnighet därom. Detta 
inträffade år 1783.4  

Det skulle dröja mer än fämtio år, innan vi i kyrkorådets 
protokoll ånyo finna klagomål över ungdomens leverne, dans 
däri inberäknad. Märkas bör emellertid, att den försämring, 
även i fråga om dansen, som dessa klagomål tyda på, bör sam-
manställas med det förhållandet, att ledningen av det präster-
liga arbetet i Stora Tuna sedan en längre tid legat i, som det vill 
synas, sällsynt oskickliga händer. Med kännedom om den 
mans karakter, som det här är fråga om, ha vi ej skäl betvivla 
påståendet i ett av vice pastor Södergren till Peter Wieselgren 
riktat brev5, däri han bl. a. säger: "Tuna-allmogen är mycket 
beskedlig, oaktat den har varit vanskött under 15 års tid, så 
att varjehanda oordentligheter kommit i svang". Ock lika- 
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ledes 'då han längre fram meddelar, att "oupphörliga tvister 
ock rättegångar mellan pastor ock åhörare ej kunde annat 
än grudlägga en ton ibland ungdomen ock en spänning mel-
lan de äldre, som för en yngling [d. v. s. Södergren själv] 
varit omöjliga att handhava ock moderera, utan att över-
seende ock skonsamhet brukats å båda sidor. Nu Gudi lov är 
det bättre." Brevet är skrivet ungefär ett halvår efter ovan-
nämnda klagomåls framställande. 

Sådana hade tid efter annan ingivits till pastor över bris-
tande sedlighet hos ungdomen. Med anledning härav hölls 
sockenstämma, ock denna uppdrog åt kyrkorådet att utfärda 
bestämmelser för ungdomens nöjesliv. Beträffande dansen 
stadgades: "att uppsyningsmännen skola ge lov till så kallade 
dansstugor eller gillen ock själva närvara samt vaka över 
seder ock ordentlighet, att intet överflödigt bruk av öl ock 
brännvin tillåtes, att intet oordentligt förövas ock att ung-
domen tidigt, stilla ock dygdesamt åtskiljes. Skulle uppsy-
ningsmännen vara hindrade, så utvälja de tvänne andra goda, 
förståndiga ock pålitliga män, som övervara dansen ock vaka 
över nöjet, att det slutar sist kl. 3 på morgonen, att icke föl-
jande dagen må förspillas. Intet dansgille får anställas utan 
uppsyningsmännens tillstånd. Tillstånd får ej häller lämnas 
av uppsyningsmännen mer än e n högst t vänn e gånger 
om året."6  

Huruvida dessa föreskrifter blivit efterlevda, har ej kunnat 
konstateras. Dock är det ganska troligt, att så skett. Ännu 
var nämligen både prästerskapets ock uppsyningsmännens 
makt stor, ock den torde även hava använts. Som ett exempel 
på att man i denna trakt sökte hålla ungdomen i styr, kan om-
talas, att i grannsocknen Gustavs den ungdom, som anträf-
fades ute efter viss tid på kvällen, kunde föras till ett förva-
ringsrum, där den fick stanna till påföljande morgon. I varje 
fall finna vi under den följande tiden inga klagomål över dans 
eller oseder bland ungdomen. Att så ej var fallet överallt i 
Dalarna, kan inhämtas av Carl Larssons i By arbete, En Dala-
sockens historia.7 
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Det dröjer åter hela fämtio år, innan vi möta något an-
märkningsvärt beträffande dans, men den tycks ha hållit sig 
inom anständiga gränser. I pastorsämbetets ämbetsberättelse 
för år 1887 säges nämligen, att "lekstugor eller allmänna 
dansnöjen hållas isynnerhet på lördags- ock söndagsaftnar, 
dock icke allmänt. Vid dessa hava oordningar ej ofta för-
sports". I berättelsen tio år senare meddelas — förutom att 
"inga särskilda oseder ock synder äro allmänt gängse" — 
ungefär detsamma om dansen, ock därtill fogas: "dansnöjen 
hava i allmänhet avtagit, ock flerstädes, i synnerhet inom de 
s. k. föreningarne, sysselsätter sig ungdomen med musik, sång 
ock diskussion över ämnen i föreningens syften".8  

Blicka vi tillbaka på dansen i Stora Tuna tiderna igenom, 
synas vi, under förutsättning av att källorna varit tillförlit-
liga, kunna göra följande sammanfattning. Dess svåraste tid 
varade till omkring mitten av 1700-talet. Den omständighe-
ten, att de svåraste anmärkningarna gälla soldater, kan tyda 
på att den framkallats ock troligen även underhållits av sol-
dater, vilka voro jämförelsevis talrika i Stora Tuna. Där voro 
nämligen Dalarnas mötes- ock övningsplats ock två kompanier 
förlagda. Under senare hälften av 1700-talet inträdde en för-
bättring, som på det hela taget stod sig till slutet av 1800-talet. 
Men ej häller längre. Ty dansen har, som bekant, under de 
senaste årtiondena upplevat en ofantlig, men allt annat än 
glädjande renässans. Den började så smått ökas i seklets 
början ock gynnades särskilt genom tillkomsten av s. k. folk-
parker, vilka vuxit upp som svampar över allt i socknen, lik-
som på de flästa håll i vårt land. 



Anmärkningar. 

Jfr art. Aberglaube i "Die Religion in Geschichte. und Gegenwart", 1909, 
a. a. VI, s. 188. 
Linderholm, De stora häxproc., s. 42. 
Kröningssvärd, s. 2. 
Hedniska offer förekomma långt fram i nya. tiden. Huru oerhört segt 

ren hedendom dröjt kvar över hela landet, kunna just offren i älvkvarnarna 
bevisa. Så sent som år 1813 meddelas nämligen, att "sådana offer försiggå 
än i dag överallt i Sverige" (H. Hildebrand i "Elfstenar", Aksel. Månads-
blad 187%, s. 117). Vid dessa offer gick man omkring stenen "under mum-
lande av böner eller besvärjelser, man smörjer med något fett ämne, allra-
hälst svinister, i skålarne; man ditlägger som offer slantar eller knappnålar, 
hälst sådana som den sjuke burit; man lägger dit små dockor bildade av klu-
tar" (s. a. s. 119). 

Kröningssvärd, s. 87. 7) Kröningssvärd, s. 58. 
8) D:o s. 6. 0) D:o s. 106. 

10) D:o s. 148. 11) D:o e: 161. 
12) D:o s. 162. 13) Linderholm, Häxproc., s. 55. 
14) Angående denna se Herlenius, a. a. 15) Jfr överskriften till Ellen Fries' a.a. 
16) Jfr Alfr. Lehmann, II, s. 37 if. 17) Gadelius, I, s. 261. 
18) Bäror = puken, trollkatten eller mjölkharen, so Linderholm, Häxproc., 

s. 37. 
ni) Kröningssvärd, s. 172 f. 

Samma föreställningar förekomma i den av mig refererade processen 
i Tuna 1673, s. 6-7. 

Kröningssvärd, s. 176. 
Hall, Den kyrkliga folkuppfostran, s. 82. 
Jfr Kröningssvärd s. 214: "när de komma till bords äta och drijcka 

dhe lustigt både ööl och wijn, och efter måltijden rökia többack och dansa, 
sorla och låta ropa mehr än i något bonde Gästabudh." 

Linderholm, Häxproc., s. 26 f. 
Kröningssvärd, s. 196. En förklaring till denna föreställning gives av 

Linderholm a. a. s. 186. 
D:o s. 18. 27) D:o s. 24. 

28) Sundbärg, s. 12. 23) Jfr Svenska kyrkans hist. 5, s. 534 if. 
30) Linderholm, Häxproc., s. 61. 31) Kröningssvärd, s. 88. 
32) Jfr Linge, s. 40 if. 38) Langseth, s. 22. 
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84) Ett mångtydigt ord: fulslag, torrvärk; kvissla, blemma; koppor. Dahl-
gren a. a. 

26) Kullander, s. 47. 86) Dahlgren: art. Hvekaktighet. 
") Se Ellen Fries, s. 43 if. 
88) Jfr Linderholm, Häxproc., s. 205 f. ock Nordlander, a. a. 
30) Edv. Rodhe, s. 252. 
40) Ellen Fries, s. 51. Om korstecknets användning bland allmogen även 

under senare tid se Anna Hjelmström, Sv. Lm. XIII. 6, 1893, s. 28. 
") Jfr Linderholm, Svenska signelser ock besvärjelser, s. 247 if. (Sv. Lm. 

1929). 
42) Muncktell, s. 414. 
48) Konung Kristoffers Landslag, Höghmeelis B. VI. 
44) Kröningssvärd, s. 162 f. 46) Muncktell, s. 399 f. 

Kyrkorådsprotokoll för Stora.  Tuna, K. III. 1, s. 6. 
D. v. s. en kvinna från övre Dalarna. När Bärgslagen under medel-

tiden uppkom, inträdde en förminskning i omfånget av det forna begrep-
pet Dalarna. Det kom att bland Bärgslagens befolkning beteckna övre Da-
larna, vars invånare kallades ock än i dag av densamma kallas dalkullor 
ock dalkarlar. 

K. HL 1. s. 15. 
48) Linderholm lämnar s. 8 följande förklaring på detta förr så ofta bru-

kade ord: Namnet kommer av isl. lyf, lif, fsv. lif (leff), som ursprungligen 
torde ha betytt läkemedel, såsom ännu ordet /yv i Älvdalens socken av Da-
larne, senare även "trolldomsmedel". Lövjeriet var vår gamla läkekonst 
ock arbetar i själva värket med en blandning av efter tidens uppfattning 
dels naturliga, dels magiska medel ock åtgärder. 'Det kunde användas än 
till bot, än till sot. I förra fallet betraktades det länge såsom en tillåten 
eller ock mindre förkastlig konst. Men i senare fallet, då det blev den 
vanliga formen för förgörning ock vanligen förbands med en inlärd hemlig 
djävulskonst, betraktades det såsom "maleficium". 

80) K. III. 1, s. 22. I Domboken för samma år finnes ingen anteckning 
om denna sak. 

Under den egentliga häxperioden (1668-1673) var ett dylikt rykte 
även efter lång tid ödesdigert. Troels-Lund ock Linderholm anföra fall, 
där de utpekade även efter årtionden kunde råka i olycka. 

Lådigs = i våras. 88) K. III. 1, s. 24. 
84) K. III. 1, s. 30. 66) K. III. 1, s. 62. 
66) K. III. 1, s. 67-69. 67) Jfr Liedgren, s. 412. 
88) Muncktell, s. 400 if. 66) Jfr Linderholm, Häxproc., s. 50. 

Den holländske teologen Baltasar Bekker (1634-1698) angrep i sitt 
arbete "De betooverde weereld" (Den förtrollade världen) häxtron ock vid-
skepelsen, icke minst föreställningen om besatthet. 

Gadelius II, s. 47. Fördomsfriare kretsar lyckades ej ur 1734 års lag 
få bort dödsstraffet för trolldom (ehuru paragrafen — Missg. B. II: 1 — ej 
kom att tillämpas). Först under Gustav III:s tid upphävdes denna genom 
kungl. förordning d. 20 jan. 1779. 

K. HI. 1, s. 108. 68) Jfr Åmark, s. 132 
64) K. III. 1, s. 123. 66) K. III. 1, s. 235. 
66) Muncktell, s. 402. 67) K. III. 1, s. 235. 



50 LANGSETH, I STORA TUNA 

68) Tuna Minne s. 51. 69) K: III. 2, s. 28. 
70) d. v. s. efter vigseln i kyrkan. 71) Tuna Minne, s. 217. 
72) Åmark, s. 133. 72) I, s. 261. 

Dal. Hemb.-förb. Tidskr. 1924, s. 27 if. 
Åmark, s. 141. 72) Åmark, s. 155. 

77) Eva Brag, s. 172. 78) Åmark, s. 162. 
79) Åmark, s. 138. 80) Jfr Brag, s. 170 f. 
81) Jfr Ellen Fries, s. 10. 82) Jfr Edv. Lehmann, s. 78. 
88) Den 30 oktober, art. Trolldom. 84) s. 139 f. 

Borlänge Tidning den 25/7 1931, art. »Bland 100-åriga gårdar i Tuna-
bygden». 

Troels-Lund, XI, s. 188. 
Thenstedt (s. 442 f.) yttrar fruktan därför. 
%alter, s. 794. 89) Feilberg, art. "Vågestue". 

919 Jfr Erixon, s. 134. 
61) De förbjödos även i kyrkolagen av år 1686, kap. 18 § 3. Att uppträda 

i det andra könets dräkt uppfattades som ett grovt brott (6 Mos. 22, 5). 
92) K. III. 1, s. 31. 98) K. III. 1, s. 31, år 1682. 
94) K. III. 1, s. 36. 95) Troels-Lund, XI, s. 193. 
96) Generalvisitationsprot. år 1704. 97) K. III. 1, s. 108. 
98) Dahlgren. 99) Tuna Minne, s. 217. 

100) Generalvisitationsprotokoll s. å. 1) K. III. 2, s. 179. 
2) Generalvisitationsprotokoll s. å. 8) Generalvisitationsprotokoll 1778. 

K. HL 2, 1783, d. 9 mars. 
Daterat den 14 okt. 1836. Band 6 av Wieselgrenska brevsamlingen, 

i Göteborgs Stadsbibliotek. 
e) K. III. 5, den 27 mars 1836, § 2, "angående åtgärder mot ungdomens 

förvildning". 
Del I, s. 246 f. 
Dessa ämbetsberättelser äro fogade till resp. års generalvisitationspro-

tokoll; förvaras i kyrkans arkiv. 



Källor. 
Otryckta. 

Kyrkorådsprotokoll för Stora Tuna socken (fr. o. m. år 1676) i 
Stora Tunas kyrkoarkiv (betecknas K. III). 

Generalvisitationsprotokoll i Västerås Domkapitels arkiv samt 
därtill fogade Ämbetsberättelser av pastor. 

Häradsdomböcker i Landsarkivet i Uppsala. 
Wieselgrenska brevsamlingen i Göteborgs stadsbibliotek. 
Muntliga berättelser. 

Tryckta. 

Borlänge Tidning. 
Dalarnas Hembygds-Förbunds Tidskrift, 1924. 

B r a g, Ev a. I Dalarne, 1877. 
it e r, S. Historiska anmärkningar om kyrkoceremoni- 

erna, 1762. 
D ahl gr e n, F. A. Glossarium öfver föråldrade och ovanliga 

ord, 1914-16. 
Ek lun d, J. A. Andelivet i Sveriges kyrka, VI, 1929. 
Erixo n, S i g. Skultuna bruks historia, I: 1, 1921. 
F eilb er g, H. F. Bidrag tu l en Ordbog over Jyske Almues- 

mål, Kbh. 1886--1911. 
Frie s, Elle n. Sveriges sista häxprocess i Dalarne 1757- 

63, Sv. Lm. XIII. 6, 1893. 
Ga d eliu s, B r o r. Tro och öfvertro i gångna tider, 1—II, 

1912-1913. 
H a 11, 13. R u d. Den kyrkliga folkuppfostran i Johannes Rud- 

beckii stift, Särtr. ur Kyrkohist. årsskrift 1919. 
 Kyrkliga och kulturella interiörer 1619-28, Särtr. 
Kyrkohist. årsskrift 1917. 

 Kulturella interiörer från storhetstidens upprycknings-
arbete, 1629-1646 (1915). 
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Her 1 eniu s, E. Blåkullafärder i nittonde århundradet, Sv. 
Lm. 1912. 

Hild ebr an d, H. Elfstenar, Vitterh., Hist. o. Antikv. Aka-
demiens månadsblad 1873. 

Hj elm str ö m, Anna. Från Delsbo, Sv. Lm. XI. 4, s. 896. 
Konung Christoffers Landslag. 
K r öni rr g ssv är d, C. G. Handlingar om Trolldoms-Wä- 

sendet i Dalarne åren 1668-1673, 1821. Ny och tillökad 
upplaga 1845-49. 

Kull ande r, A. Några drag ur det forna skogsbyggarelivet 
i Edsvedens skogstrakter, Sv. Lm. XI. 10, 1896. 

Kyrkolagen, 1686 års. 
L angs et h, Mann e. Bidrag till Lekmannaverksamhetens 

historia inom svenska kyrkan. Uppsyningsmannainstitu-
tionen, 1930. 

Larsson i B y, C. En Dalasockens historia, I, 1920. 
Lehm an n, A if r. Overtro og Trolddorn, Kbh. 1920. 
L ehm a n n, E d v. Inledning till religionsvetenskapen, 1914. 
Liedgr e n, E. Svensk psalm och andlig visa, 1926. 
Lind er hol m, E. De stora häxprocesserna i Sverige, I, 1918. 

 Svenska signelser ock besvärjelser, Sv. Lm. 1929 (H. 2). 
Ling e, K a r 1. Bidrag till kännedom om folkundervisningen 

i Dalarne före 1842, 1929. 
Mun ckt el 1, J. F. Westerås Stifts herdaminne 2, 1844. 
Nor dland e r, J. Trollformler ock signerier, Sv. Lm., Sm. 

meddel. 1883. 
R odh e, E d v. Svenskt gudstjänstliv, 1923. 
Sah 1 st ed t, M. A. Stora Tuna i Dalom och Bergom Minnes-

döme 1743 (betecknas Tuna Minne). 
Sundbär g, Gu st a v. Bevölkerungsstatistik Schwedens 

1750-1900, 1907. 
Svenska kyrkans historia, utg. av Hj. Holmquist och H. Pleijel, 

5:e bd, 1935. 
Sveriges Rikes Lag, 1736. 
Then st ed t, H. Utkast til Anmärkningar, rörande Hushåll-

ningen uti Stora Tuna Församling år 1792 (tryckt i Ny 
Samling af Rön, Försök och Anmärkningar uti Hushåll-
ningen, IV. 1796). 

Troels-Lun d. Dagligt Liv i Norden i det sekstende Aar-
hundrede, 4 upp!. Kbh 1914-15. 

Ämar k, M. Kyrkklockor, klockare och klocksägner i Da-
larne, 1928. 



Wsum6 
La paroisse Stora Tuna ("la Grande Tuna"), dans la province de Da-

låkarlie, est une des plus grandes dans la Suåde (16,766 har, plus de 
20,000 habitants). Pendant deux siåcles, aux temps d'Engelbrekt et 
de Gustav Vasa, l'assemblåe provinciale de la Dalåkarlie, råunie å Stora 
Tuna, jouait un rede dans l'histoire de la Suåde. C'est dans les archives 
ecclåsiastiques trås riches, de la paroisse que l'auteur a tirå la plupart 
de ses matåriaux. 

Soreellerie et voyages au sabbat dn diable, p. 3--40. 
Introduction: l'auteur constate que la sorcellerie et les diverses 

superstitions sont des restes de religion primitive. Les grands procås 
de sorcellerie au 17:e siåcle ont cottå en Suåde des centaines de person-
nes, la plupart des femmes, la vie. Les premiåres notices que l'auteur a 
trouvåes dans les archives de Stora Tuna datent des annåes 1623 et 
1629. fl s'agit en rågle de moyens magiques devant servir å curer des 
maladies, å perdre des ennemis personnels ou å gagner des profits de 
quelque sorte (contrats avec le diable), ou enfin de songes et de visions, 
imaginåes råelles, ou de visites å la demeure de Satan avec d'immondes 
plaisirs. In extenso est reproduit le procås-verbal d'une cause, 
traitåe par le tribunal juridicue, d'une femine accusåe d'avoir menå 
au sabbat de Satan (å Blåkulla) plusieurs enfants: elle fut condamnåe 
å are britlåe, comme les autres victimes des tristes pråjugås du temps, 
en Dalåkarlie comme ailleurs. Beaucoup de causes, cependant, surtout 
dås la fin du 17:e siåcle, sont traltåes par les curås de la paroisse, 
d'une maniåre plus humaine et rationallste. Les derniåres notices com-
muniquåes par l'auteur se rapportent å 1887( !). 

Veillåes et danses, p. 41-47. 
Des veillåes auprås du corps des dåfunts, de parents et d'amis du 

mort — å ce qu'on suppose pour empåcher le mort de revenir — avec de 
la confisårie, des buissons et — des danses, sont connues dås le 17:e 
siåcle. Les autoritås s'efforcent, longtemps en vain, d'en faire fin. A 
l'occasion d'une visitation en 1768 Påvåque con.state que ces veillåes 
sont abolies. Les autoritås font aussi guerre contre les danses plus 
ou molns publiques. Par une råsolution du gouvernement (citåe en 
1754), les festins de non-mariås que l'on avait la coutume d'arranger 
la veille avant les noces furent dåfendus. 



Innehåll. 

Stora Tuna i Dalarna, på båda sidor om Dalälven, är ännu — efter 
att i senare tid flera kapellförsamlingar blivit därifrån avskilda — en 
av rikets största socknar (61,766 har, med över 20,000 iv.), med den 
största kyrka, som den svenska landsbygden kan uppvisa, ock med ett 
synnerligen rikhaltigt kyrkoarkiv. Under senare delen av medeltiden 
hölls där Dalarnas landsting, ock Gustav Vasa höll där 1525 ock 1528 
räfst med den upproriska dalaallmogen. Inom socknen låg Borganäs 
fäste, som raserades av Engelbrekt, ock ligga nu bl. a. Borlänge köping 
ock Domnarvets järn- ock sågvärk. 

Trolldom ock Bldkullafärder, s. 3-40. 
Framställningen inledes med en förklaring av vidskepelse ock över-

tro som räster av primitiv religion, som i huvudsak häjdades genom 
"upplysningstidevarvets" kultur. Därefter kommer (s. 5-11) en över-
sikt av trolldomsprocesserna i Dalarna. De folkliga föreställningarna 
om Satan ock Blåkulla ha till någon del sin rot i tidshistoriska för-
hållanden ock de stora skogarnas mystiska enslighet. Huvudpartiet, 
om "Trolldomsväsendet i Stora Tuna" (s. 11 ff.) börjar 
med 1600-talet. De två första fallen, från 1623 ock 1629, gällde "läs-
ning" mot sjukdom ock dåligt hyttebruk ock avstraffades genom kyrk-
lig myndighet. För en häxprocess av typisk art, 1673, meddelas det full-
ständiga protokollet från Tuna ting. Hustru Malin från Kopparslagar-
gården befinnes hava fört en mängd barn till Blåkulla ock dömdes till 
döden efter 2 Mos. 22: 18. I övrigt förekomma fall av Satanspakt, 
tjuvmjölkning, förgöring. Från 1700-talet (s. 26 ff.) nämnes bot av 
sjukdomar; 1712 får prosten ta hand om en flicka, som haft "syner ock 
frestelser" i skogen, där hon gått vilse. Ännu från 1800-talet (s. 35 ff.) 
omtalas satanspakt ("för att bli riksdagsman ock känd i hela 
Europa"). Häxorna samlas i klocktornet. Klockringning fördriver trol-
len (den vanliga sägnen om trollbruden) ; jätte kastar sten mot kyr-
kan; förgöring (kniv vid vägskäl) ; trollbarn döpes om. Alltjämt ta-
las om Blåkullafärder ock förgöring av kreatur (1887). Ännu på 1900-
talet botas barn för "engelska sjukan" genom "smöjning" av olika slag. 
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Dans- ock vakstugor, s. 41-47. 
Vid lik vakade (jämte prästen) släktingar ock vänner med "confect 

ock dryckenskap" — ock dans (pardans inkom på 1600-talet). Vakstuga 
förbjöds 1644 ock 1682, men seden fortgick— för att den döde ej skall 
"gå igen". Enligt visitationsprotokoll från 1768 är det då slut med 
vakstugor. — Häradsrätten utfärdar förbud mot dansstugor, som åbe-
ropas 1721. Biskopen påminner 1754, att "Sven- ock mökvällar" med 
dans före bröllop genom Kgl. resolution äro förbjudna. Sockenstäm-
man utfärdar 1836 bestämmelser om "ungdomens nöjesliv", med osäker 
framgång. 

Anmärkningar, s. 48. 
Källor, s. 51. 
likannA (på franska), s. 53. 
Innehåll, s. 64. 
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